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Pess**s, h*j* e*to*

u* p**co grip*d*, *k?

Anderson, é
sério. Você já
fala enrolado, 

com gripe e dor
de garganta então se
torna incompreensível.
 Voltamos a falar com

você na semana
que vem.
Até mais.

O que,
Anderson? E* d*sse qu*

h*j* e*t*u u*

po*co grip*do.

S* prec*s*rem

qu* e* rep*ta

m* av*s*m.

Um computador na mão
e um livro na cabeça

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Em época de eventos literários fortíssimos a que não podemos comparecer por questões 
superiores às de logística, o jeito é não perder o jeito e fi ngir o que a maioria das pessoas fi n-
ge: que a Internet pode aproximar tudo. Não basta eu ter clicado em todos os links que de 
alguma forma lembrassem a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), que come-
çou no dia 1º de julho e termina hoje, 
tive que usar todos os métodos pos-
síveis para me sentir mais próxima do 
evento de que eu tanto gostaria 
de participar. Segui contas no 
Twitter (a ofi cial – @fl ip2009 
– e a de gente que cobriu 
o evento in loco – @Del-
fl ip –), li entrevistas dos 
meus queridíssimos Gay 
Talese – jornalista america-
no ícone do New Journalism – 
e do sempre ídolo Chico Buarque, 
numa inveja tremenda de quem pode 
acompanhar os dois de perto. Não desgru-
dei do fl ip.org.br nem do fl ip.org.br/blog_2009. 
Aliás, o espaço disponibilizou trechos de vídeos da 
maiorias das mesas, vale a pena voltar lá.

Nessa onda de ódios superiores, descobri alguns espaços 
que certamente serão descortinados também pelos que pas-
sarem pelas terras cariocas da Flip. Momentos literários na rede, 
que, alguns diriam, não facilita muito o despertar de paixões pelas 
páginas nada digitais dos livros comuns.

saladeleitura.com.br – 

Comunidades colaborativas não são bem novi-
dades no meio, mas uma comunidade literária co-
laborativa pode ser. O Sala de Leitura é um espaço 
dedicado aos escritores brasileiros e aos amantes da 
literatura, cujo obje-
tivo, segundo eles, 
é “reunir escritores 
de diversos gêne-
ros literários para 
publicarem seus 
textos, discuti-
rem os rumos 
da literatura, 
contribuírem 
com a divul-
gação de even-
tos e promove-
rem a melhoria 
contínua da nossa 
comunidade literá-
ria”. Apesar das pre-

tensões um tanto avantajadas, a ideia mais simples parece a melhor: oferecer um espaço para 
um relacionamento mais direto entre autores (já publicados e inéditos) e leitores; no caso 

dos profi ssionais já publicados, uma oportunidade de feedback garantida (apesar de 
eu ter lá minhas dúvidas se vai interessar a eles) e para os outros, uma boa chance 

de mostrar o trabalho para, quem sabe, futuros leitores e editores, para os 
que ainda acreditam numa vida impressa. Também é um espaço para 

críticas literárias, divulgação de eventos, lançamentos de livros e o 
que de mais interesse aos amantes da literatura. Ainda é recente, 

mas pode dar certo.

conhecaolivreiro.com.br – 

O Livreiro foi lançado na Flip, ou seja, é mais 
fresco que tudo e aproveitou a oportunidade 

dos olhos voltados à literatura destes cin-
co dias. Foi assim mesmo que o descobri, 
mesmo sem estar lá. Aliás, penso que 
essa rede social – é isso que eles são – é 

mais para quem não esteve por lá, mas 
acompanhou tudo com minúcias. O bacana 

deles é que montaram uma espécie de Orkut 
literário, no qual os leitores – de todas as gerações 

e formações – podem participar das seguintes 
formas: “montar a estante pessoal, selecionar 
autores preferidos, resenhar obras lidas, buscar 
sugestões de leitura, descobrir afi nidades com-
partilhadas e criar comunidades sobre assuntos 

de interesse”. A versão beta, aliás, é tão quentinha 
que você pode ajudar a melhorá-la. Há notícias – 

eles também cobriram a Flip –, compra direta na 
Livraria Cultura, possibilidade de novos ami-

gos, e um interessante espaço, o Clube do 
Livro. Nessa seção, é proposto um li-

vro a cada seis semanas, cuja leitura 
terá como guia o escritor amazo-

nense Milton Hatoum. O obje-
tivo é dissecar uma obra a vá-

rias mentes e fomentar uma 
leitura mais profunda. Os 
livros são escolhidos por 
meio de votação; a pri-

meira, por sinal, 
encerra-se no 
dia 15 de julho – 
os livros da vez 
são Um coração 
simples, de Gus-
tave Flaubert; 
O Alienista, de 
Machado de As-
sis; e Leite Derra-
mado, de Chico 
Buarque.

Carta ao leitor de hoje com cara de ‘agenda’. Atentos, al-
tianos, porque “a semana será intensa”, já diria a nossa se-
cretária de Cultura, Judet Bilibio. Não deixe de conferir as 
críticas no ALT das próximas semanas.

Chega esta semana a Cascavel pelo Palco Giratório do 
Sesc a premiada peça Hysteria, de texto e concepção do 
grupo paulista XIX de Teatro. A composição, sob a direção 
de Luiz Fernando Marques, rendeu ao grupo cinco impor-
tantes prêmios e o título de revelação teatral de 2005 pela 
APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), além de 
uma indicação ao premio Shell de Teatro. 

O grupo existe há um ano e meio e desde o início tem pes-
quisado e trabalhado a compreensão do processo teatral em 
si. A peça Hysteria foi montada sob este recorte. “No fi nal do 
século XIX, nas dependências de um hospício feminino ca-
rioca, cinco personagens internadas como histéricas revelam 
seus desvios e contradições – refl exos diretos de uma socie-
dade em transição em que os valores burgueses buscavam 
adequar a mulher a um novo pacto social”.

O evento será na terça-feira, às 16 horas, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, conhecida como a Igreja do Lago. “A op-
ção cênica por um espaço não-convencional, abdicando 
do palco e dos recursos de sonoplastia e iluminação, so-

ma-se à interação com o público: as plateias masculina 
e feminina são separadas, e as mulheres convidadas a 
interagir com as atrizes, fazendo de cada apresentação 
uma experiência dramatúrgica única”.

A entrada é gratuita, mas os lugares limitados, então, 
confi rme presença pelo número (45) 3225 3828. Aproveite, 
porque a 3ª e última etapa do Palco Giratório volta a Cas-
cavel somente nos dias 11 e 12 de setembro com Diário de 
um Louco, do grupo paraibano Teatro Lavoura.

***
No domingo, às 20h30, no Centro Cultural Gilberto 

Mayer, começa o 20º Festival de Música de Cascavel, com a 
Orquestra de Câmara do DMU (Departamento de Música 
da Universidade Estadual de Maringá). O ingresso custa R$ 
10 e R$ 5 a meia entrada.

O repertório, de acordo com o maestro Rael Bertarelli Gime-
nes Toff olo, será bem variado, de “Mozart a Vila Lobos” e o gru-
po tem se esforçado bastante para que a noite seja “surpreen-
dente”. “Tanto eu como todos os músicos da orquestra fi camos 
honrados com o convite. Será muito bom poder apresentar a 
Cascavel nosso trabalho, ainda mais em um evento de grande 
relevância como o Festival de Música”. 

Na segunda-feira, tem prata da casa, com as bandas Sin Secret 
e Juá; na terça tem ofi cina com professores do núcleo erudito, 
Paulo Egídio Lückman, Márcio Rodrigues, Alzira Hübner e Gui-
lherme Campos. No dia 8, é a vez dos professos do núcleo popu-
lar, com Glauco Solter, Hélio Brandão e Carlos Dalmolin. 

No dia 9, tem a segunda apresentação com entrada a R$ 10 
e R$ 5. Trata-se do concerto de piano com Marina Spolare. No 
último dia, 10, tem o concerto de alunos, apresentação de violi-
no, coro infantil, fl auta doce, além do encerramento, com Banda 
Sinfônica, Orquestra de Cordas e Coro do festival.

***
Há ainda o já tradicional Circuito de Música Instrumental correndo 

por fora. No dia 2, teve DuContra Trio no Instrumental à Brasileira 
no novíssimo Laboratorium American Bar, onde, no dia 9, tem Hélio 
Brandão no saxofone e Glauco Solter no baixo, a partir das 21 horas.

Daí para frente, mais três dias de música. No dia 14, tem Jazz 
e MPB, com participação especial de Murilo Samuel no violão e 
escaleta, na Cachaçaria Água Doce, a partir das 20h30. No dia 15, 
2 Irmãos e Convidados, na Jazz na Capote, começa às 20 horas. 
E no dia 16, na Cachaçaria Água Doce, a partir das 20h30, tem 
Caldo de Cordas e Fólio acompanhando o lançamento do CD 
Novos Ares, do acordeonista pato-branquense Diego Guerro – 
com prefácio do ALT –. Não percam.

Palco Giratório, Festival de Música e Circuito Instrumental
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Morra
jovem,
fi que
bonito

Norbert
Heinz*
GUARAPUAVA | PR

“Pai! Estás aí?”
Silêncio...
Silêncio...
Esqueço-me que fostes embora...
Eu também quero ir...
“Pai! Já posso te ver... Estou tão perto”
Eu também quero ir...
Desculpem-me, amigos!
Desculpem-me...
Mas eu tenho que ir
Desculpem-me se eu sorria disfarçadamente
Se eu escondia todas essas tristezas
Se eu não as compartilhei com vocês
Desculpem-me... Mas é tarde...
E eu tenho que ir...
Desculpem-me se eu os decepcionei
Se eu não me esforcei como deveria
Se eu não superei as expectativas
Se eu não conquistei o que há um ano parecia fácil
Desculpem-me... Mas é tarde...
E eu tenho que ir...
Desculpem-me se eu os magoei
Se eu falei o que não mereciam ouvir
Se eu não os ajudei como deveria
Se eu não os apoiei quando precisavam
Desculpem-me... Mas é tarde...
E eu tenho que ir...
Desculpem-me se eu os critiquei
Se eu não compareci quando combinado
Se eu não sorri ao lado de todos vocês
Se eu não participei de suas alegrias
Desculpem-me... Mas é tarde...
E eu tenho que ir...

Desculpem-me se eu não beijei quem deveria ter beijado
Se eu não abracei quem deveria ter abraçado
Se eu não escutei quem deveria ter escutado
Se eu não aconselhei quem deveria ter aconselhado
Desculpem-me... Mas é tarde...
E eu tenho que ir...
Preciso desaguar todo esse ódio
Que descobri que o sentia inutilmente
Todos os dias de minha vida.
Está chovendo lá fora
Pelo vidro embaçado, os vejo
Os fantasmas que me atormentam
Eles riem de minha decadência
Céticos!
Loucos e tão reais...
Sufocam-me de opressões
Apertam minha garganta e murmuram:
“Não adianta chorar...
Não adianta resistir...”
Desculpem-me, amigos
Mas não tenho mais forças
Já não luto mais...
Perdi a batalha...

Estou estendido ao chão em que outrora triunfei
A instantes do ato de misericórdia

Eles estão vindo...
Eles estão vindo...

Desculpem-me... Mas é tarde...
E eu tenho que ir...

Eu tenho que ir...
Desculpem-me...

“Pai! Estás aí?
Está tão frio... 

Eu estou com medo...”
Mas tenho que ir

Rosto pálido
Suor frio

Um gatilho...
Um estrondo...

Um clarão...
Silêncio...

Silêncio...
TV ligada na sala

Um comercial rodando, volume no último:

...SENHOR SANDMAN, ESTOU TÃO SOZINHO,
NÃO TENHO NIGUÉM...

SENHOR SANDMAN, TRAGA-ME UM SONHO
FAÇA DELA A MAIS LINDA QUE JÁ VI...

DIGA A ELA QUE NÃO SOU UM VAGABUNDO
ENTÃO DIGA QUE MINHA VIDA SOLITÁRIA TERMINOU...**

“Pai! Estás aí?”
Está tudo tão escuro...

O mundo está fi cando tão longe...
“Filho... Me dê a mão

Estava a sua espera
Agora você não sentirá mais solidão...

Para sempre...
Para sempre...”

“Pai! Será que sentirão saudades de mim?”
“Talvez, fi lho, talvez”...

* Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas da Unicentro
**Tradução de um trecho da música Mister Sandman, de 

1954, grupo feminino Th e Chordettes.

Nunca perdi 
um livro, ape-
nas aqueles que do 
empréstimo, de bom 
coração, para facilitar o 
saudável hábito da leitura 
a amigos, vizinhos e cole-
gas, nunca mais retornaram às 
minhas mãos. Não choro sobre o 
leite derramado, mas é tamanha a 
sacanagem de emprestar e tomar pos-
se. Há alguns dias me deparei com um 
site que trata de uma corrente pela leitura: 
www.livr.us. Deste dia em diante, em con-
versas com colegas da redação, a ideia de 
também participar emergiu. Assim como 
aqueles empréstimos de grego, em que o 
livro nunca mais volta às suas mãos. Mas 
deste modo há um objetivo maior por traz 
de tudo: promover a leitura, tornando o 
mundo uma grande biblioteca. 

A iniciativa consiste em cadastrar um li-
vro no site com os dados do autor, nome 

da obra, cidade e local onde 
o “perderá”. Após esse ca-

dastro prévio, o siste-

ma gerará um 
código que permi-
tirá rastrear o livro perdido. 
Tudo pronto é só o perder em algum 
local público e torcer para que alguém o en-
contre, o leia e continue a corrente, registrando no 
site, com o código do livro, os dados de quem o encontrou e 
onde o “perderá” novamente. 

A ação educadora existe desde 2001 e conta, em todo o 
mundo, com mais de 600 mil participantes, com quase 5 mi-
lhões de livros catalogados. Aqui no Brasil, a iniciativa chegou 
por meio da editora Zeis, que “perdeu” em locais públicos 
150 exemplares da obra A unidade dos seis – o herdeiro espe-
cial, de Cristina Castellar. Além de ser uma ótima estratégia 

de marketing, a proposta da editora abriu 
caminhos para que outras pessoas sigam 

o exemplo e façam das ruas locais 
onde todo e qualquer cidadão te-

nha acesso à leitura. 

Navegando pelo site 
do projeto, pesquisei 
por alguns autores. 
Encontrei Todos os 
nomes, de José Sa-
ramago; Primeiras 
estórias, de Gui-

marães Rosa; 
M e m ó r i a s 
póstumas de 
Brás Cubas, 
de Machado 
de Assis; os 
best-sellers 

Harry Potter e a 
Pedra Filosofal e O senhor 

dos Anéis e a sociedade do anel; Hotel 
Atlântico, do gaúcho João Gilberto Noll; O risco do 

bordado, do mineiro Autran Dourado; Noites Brancas e Outras 
Histórias, do russo Dostoievski; Olhais os lírios do campo, de Érico Veríssi-
mo; Mar sem fi m, de Amyr Klink; Os miseráveis, de Victor Hugo; A mulher 
do próximo, de Gay Talese. Encerro com este do grande nome do jor-
nalismo literário, mas há vários outros que estão rodando pelo mundo.

Contei no site quantos livros foram “perdidos” nos últimos 30 dias e 
para minha surpresa o total chegou a 90 livros, até o meio-dia de sá-
bado (04/07). É uma média de 2,5 livros “perdidos” por dia, um total 
bastante razoável para uma campanha que se restringe à Internet 
em um País onde o hábito da leitura não é lá aquela coisa. Seguin-
do o exemplo de vários leitores do Brasil, também “perdemos” um 
livro em Cascavel. Foi deixado em um banco no Shopping West 
Side, região Leste da cidade. In coerências é o livro é de um escri-
tor da região, Solivan Brugnara, já resenhado pelo ALT. Quem 
o encontrar poderá lê-lo e depois seguir os passos que estão 
explicados já nas primeiras páginas. 

Em Cascavel, não somos os pioneiros. No site do projeto 
consta que mais pessoas aqui de Cascavel já “perderam” 
livros pela cidade. Um é o livro 100 Crônicas, de Mário 
Prato, perdido da Univel. Outro é o Cadeiras proibidas, de 
Ignácio de Loyola Brandão, perdido na rodoviária. Além 
desses, mais dois circulam pelas mãos ou locais públicos 
de Cascavel. Se você foi uma dessas pessoas que “per-
deu” livros aqui na cidade, entre em contato conosco 
pelo e-mail alt@gazetadoparana.com.br ou em nosso 
blogue: www.gazetaalt.com. Abrace essa causa, assim 
como nós, “perca” um livro.

Perca um livro

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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Não pus os olhos na-
quela paisagem, mas em 

etéreo sonho a vislum-
brei. Não era colorida 

aquela cena, consi-
derando que meus 

sonhos não são 
aquarelas e nem 

filmes de época 
se aventura-
vam além do 
branco e pre-
to. Uma umi-
dade se erguia 
do solo e uma 
fina cerração 
cobria as ruas 

dando um clima 
ainda mais espesso 

àquele cotidiano de uma 
cidade infestada de temor. Não 

era exclusividade daquele conglomera-
do o medo que suportavam os habitantes, 

ainda dividiam com o mundo as dúvidas que 
a Segunda Grande Guerra propunha a todas 
as sociedades. Para lembrar o pranto que se 
mantinha entalado na garganta, um ritmo 
muito peculiar dava sonoridade a este cená-
rio: pouco tempo havia da morte de Gardel, 
mas ainda se cantava nas ruas o tango, o pen-
samento triste que se bailava. Ali, em Rosário, 
ela caminhava e vivia. 

Ela ainda era uma franzina menina quando 
deixou para trás Rosário, na porção central 
da Argentina, e partiu com uma freira para o 
Brasil, mais especificamente para o interior de 
São Paulo, nas proximidades de Bauru. Ainda 
era apenas chamada pelo nome, não dispu-
nha de nenhum documento, e foi assim que 
adentrou terras tupiniquins. “Não havia quem 
fiscalizasse a fronteira, em Paso de los Libres 
era totalmente aberto”. A cidade, fronteiriça 
com a cidade brasileira de Uruguaiana, foi o 
caminho escolhido para deixar a terra natal e 
partir em busca do inesperado. Aqui no Brasil 
foi que ganhou documento, Dosolina Locatelli. 
“Ali no interior de São Paulo foi onde fiz meus 

documentos, com o auxílio de uma freira 
que muito me ajudou. Nem posso ser 

chamada de argentina, pois meus 
documentos são brasileiros”. 

Filha de mãe paraguaia e 
pai italiano, de Gêno-

va, como contou, 
ela detém os 

O pensa
que 

traços da mãe, a fisionomia de 
nativos da porção paraguaia do 
continente. O pai era madeireiro 
e fazia dinheiro buscando, aqui no 
Brasil, em Francisco Beltrão, madeira 
para ser revendida na Argentina. A mãe 
continuou cuidando dos outros irmãos 
de Lina, como prefere ser chamada.

A passagem da infância para a juventude 
coincidiu com a partida do interior de São 
Paulo para a capital. Do centro urbano de Ro-
sário para a capital econômica do Brasil, naquela 
época com quase 2 milhões de habitantes, bem dis-
tante dos mais de 10 milhões que hoje se atropelam 
pelas ruas conturbadas. “Ali eu consegui emprego na 
casa de uma família húngaro-judaica. Eles precisavam 
de alguém que falasse alemão e como aprendi alemão 
em casa, devido à descendência da minha mãe, logo 
fui contratada. Eles recebiam muitos telefonemas da 
Europa, devido aos negócios, geralmente de pessoas 
que falavam alemão. Eles tinham fábricas no ramo de 
cobertores aqui no Brasil, Cobertores Parahyba, e foi 
ali que trabalhei durante toda minha vida”. No bairro 
de classe alta, Higienópolis, foi onde ela morou duran-
te todo o período que trabalhou com aquela família. 
“São Paulo era bem diferente naquela época. Era uma 
outra vida que se levava, com pessoas diferentes, com 
hábitos diferentes. Nem perto do que é hoje”.   

Como governanta foi que construiu a carreira, tendo 
conhecido grandes famílias da alta sociedade paulis-
ta. “Eles viajavam bastante, ficavam bastante na Bahia 
ou então na Europa e na Austrália. Nesses períodos, 
em ficava tomando conta do apartamento e das con-
tas que deveriam ser pagas. Judeu é desconfiado, mas 
quando confiam é pra valer e eles tinham essa confiança 
em mim. Assim, algumas amigas da minha patroa me 
chamavam para servir jantares nas casas delas e eu ia. 
Ganhava um bom dinheiro dessa forma, muitas vezes 
mais do que o meu ordenado mensal. Até um horário 
eu cobrava uma quantia, passava daquele horário eu já 
cobrava mais. Sempre trabalhei muito e para aprender 
observava muito. Olhava como as damas se portavam 
e lia muito sobre etiqueta. Para tudo, naquele tempo, 
havia uma maneira de se portar”. Nesse ponto da con-
versa, ela encenava para mim como se servia um prato à 
francesa, costume daquela época.

Nesses contatos com famílias importantes foi que 
conheceu a família Matarazzo. “Eles moravam naque-
la grande mansão da Rua da Consolação, eram muito 
ricos e trabalhei ali servindo jantares para a alta so-
ciedade”. “E você conheceu Maysa, a cantora?”. “Sim, 
ela era muito amiga da minha patroa. Era uma grande 
cantora, mas muito maltratada pela família que não 
a aceitava. Os Matarazzo eram muito rígidos e ela só 
sofreu estando naquela família”. Além de Maysa, Lina 
foi enumerando algumas personalidades que conhe-
ceu naquele tempo, considerando, também, que o 
bairro de Higienópolis foi e é um grande reduto de 
personalidades e artistas de São Paulo. 

Durante todo o tempo que trabalhou, Lina não 
se casou e nem constituiu família. “Meu filho, se 
você tem planos para a vida vá em busca deles. 
Se dedique ao trabalho para construir algo na 
vida. Hoje sou feliz assim”. Lina não se consi-
dera, de fato, argentina, apenas por ter nas-
cido naquele país. “O importante não é o 
lugar que você está, mas sim aquele que te 
faz bem, e me faz bem estar aqui”. “Quan-
do você se aposentou não pensou em 
voltar para a Argentina?”. “Não, não tem 
mais nada para mim lá. Aquele tempo 
já passou. A Argentina foi muito boa 
até Perón, depois disso a Argentina 
nunca mais foi a mesma”.
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amento triste 
se baila

Alrededor del mundo
Após se aposentar, Lina, que havia investido todo o dinheiro do trabalho 

em dólares, pegou um avião em direção à Europa. Conheceu Roma e diver-
sas outras cidades adjacentes, e depois desse pequeno percurso pelo país 

romano foi para o Egito, país que mais queria conhecer. “Eu sonhava des-
de jovem em conhecer Alexandria, no Egito. Sonhava dormindo mesmo, 

que eu estava lá conhecendo aquele lugar. E foi um sonho realizado. 
Apesar da pobreza muito grande que havia naquela, tinha muitas be-

lezas a serem admiradas”. “E como se comunicava com os habitantes 
locais? Foi sozinha ou alguém lhe acompanhou?”. “Não, meu filho, 

fui sozinha, só eu e Deus. Em cada lugar que ia pegava um guia e 
com eles falava em espanhol. No avião, nos passeios, barcos que 

peguei, sempre havia outros turistas que também falavam espa-
nhol. Eu queria aprender coisas novas, saber sobre aquilo que 

estava visitando, além de conhecer pessoas novas”. “E onde 
mais foi naquela região?”. Nisso, Lina buscou uma sacola com 

vários álbuns de fotografias e começou a dispor na minha 
frente fotos de dezenas de lugares que conheceu. “Fui na 
Terra Santa também, outro lugar que muito queria co-
nhecer. Conheci Jerusalém, Jericó, Belém, Tel Aviv, ali-
ás, essa seria uma cidade em que eu gostaria muito 
de morar”. “Por quê?”. “Ah! Meu filho! É muito bo-
nita e beira-mar ainda”. 

Do Egito para Israel, Lina foi de ônibus. Em 
plena guerra, a Segunda Entifada, ela percorreu 
o deserto que liga os dois países em meio a bom-
bardeios e soldados. “Em Jerusalém, quando está-
vamos em frente a essa joalheria (mostrando-me 
a foto) uma bomba explodiu perto de onde estáva-
mos, era assim o dia a dia lá”.  Na mesma viagem ou-
tros locais foram conhecidos por ela: Turquia e Grécia. 
No total, a viagem durou um mês e cinco dias, todos, 
segundo ela, foram bem aproveitados. Posteriormente 
ela repetiu praticamente a mesma viagem incluindo ou-
tros destinos na Europa. Sem citar todos os países que co-
nhece, Lina destacou a França como o mais bonito, mas 
acha o povo francês muito fresco. “Portugal é formado 
por um povo burro. O bom lá é a culinária. Uma das 
melhores do mundo. Por lá, se come muito bem. 
Azeitonas, vinhos, queijos. É maravilhoso”. Além 
desses dois, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Espanha 
e Estados Unidos foram destinos que ela visitou 
na segunda viagem de mais um mês.

Enquanto conversávamos, ela começou a es-
ticar em uma forma a massa de uma pizza, 
previamente amassada, e estender sobre 
ela os ingredientes que dariam sabor. 
Bebericávamos um vinho tinto seco, 
da serra gaúcha, de Flores da Cunha, 
como garantiu. Depois de pronta, de-
gustamos a deliciosa pizza, que ainda 
levou azeite de oliva e páprica para dar 
mais sabor. “Essa páprica é da Argen-
tina, sempre vou comprar lá porque as 
daqui do Brasil não prestam”. “A senhora 
sempre gostou de coisas boas, por exem-
plo, antes a senhora disse que bacalhau 
bom aqui só se compra em São Paulo...”, 
“E é verdade, daquele que vem do Porto, 
Portugal. Aquele é o verdadeiro bacalhau”. 
Depois de elogiar a comida dela, mesmo 
com os sinais de modéstia, continuamos a 
conversar, a beber vinho e a fumar. 

O estanque

da idade
Lina me recebeu no pequeno apartamen-
to em que reside no Centro de Cascavel. 

Vivendo apenas com a gata e a cachorra, 
a vida da senhora de 70 anos se divide 
entre as companhias canina e felina e a 

associação de voluntários que cuida de 
cachorros retirados das ruas. “Esse é um 
trabalho que gosto de fazer, faço com 

amor”. Atualmente o canil da associação 
possui mais de 100 animais, que chegam 
até eles com diversas mazelas e outros 

problemas. “Vou lá três vezes por sema-
na. Pelo menos uma vez compro fíga-
do de galinha e quirera e cozinho para 

os cachorros, porque só aquela ração 
não dá sustância a eles. Eles precisam 
de uma comida mais balanceada. Jun-

to com outras pessoas, lavamos as 

baias, alimentamos, trocamos 
a água, damos remédio, entre 
outras coisas”. “É importante ter 
um animal em casa?”. “Pra mim 
é muito bom. A Trix (a cachor-
ra) tem 12 anos. Peguei ela com 
poucos dias de vida e ela é minha 
companhia. Dou banho, trato, levo 
passear, ela dorme comigo. Peço a 
Deus que a leve antes de mim, por-
que se ela me perder será algo muito 
ruim para ela. Os animais se aborre-
cem muito com a perda do dono”.  

Fora do apartamento, a chuva ago-
nizava na noite que já havia caído. 
Aquele clima hostil possibilitava ain-
da mais fumaça e vinho. Lina tem uma 
sabedoria que só aqueles que já vive-
ram podem saber. “Aproveite sempre a 
vida, meu filho. Não perca a chance de 
conhecer lugares, só assim você vai sa-
ber mesmo como as coisas são. Trabalhe, 
guarde dinheiro para se dar conforto e 
aproveitar tudo o que a vida lhe propor-

ciona. Hoje sou uma velha feliz, 
sou realizada”. O parente mais 
próximo de Lina é um sobrinho 
que mora no Sudoeste do Paraná, 
é o único com quem ela mantém 
um contato direto. Depois de par-
tir da Argentina com oito anos e vi-
ver décadas em São Paulo, Cascavel 
passou a ser o reduto de descanso. “E 
qual será a próxima viagem?”. “Acho que nenhu-
ma. Não tenho mais idade para viajar e não quero mais co-
nhecer nenhum lugar. Os lugares que queria conhecer já visitei todos, 
agora me basta continuar a vida”. Despedi-me com um presente argenti-
no, mas o melhor daquela noite não foi o presente e nem a pizza delicio-
sa, foram os minutos de experiências e histórias que me valeram mais que 
qualquer coisa naquele momento. “A vida é passageira e nada se leva daqui. 
Não adianta acumular riquezas e não ser feliz, não viver com humildade. A 
humildade é moeda de troca em qualquer lugar e isso não tem preço”.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - João solicita um helicóptero 
para levar Luciano de volta ao hospital. Os 
integrantes da Quadribanda vibram com a 
presença de Luciano Huck e concluem que 
venceram a seleção do concurso. Norma 
Jean e Yasmin querem ser a “fã número 
um” da Quadribanda e Luciano Huck pro-
põe uma disputa entre as duas.

TERÇA - João acredita que Luciano pos-
sa estar com Calazar, uma doença co-
mum em áreas rurais pobres. Veridiana 
diz a Guilherme que precisaria arriscar 
muito para reconquistar Luciano e pen-
sa em um plano. 

QUARTA - Veridiana diz a Marina que 
ela e Luciano descobrirão que o amor 
que sentem um pelo outro não passa de 
sonho de infância. Alex convence Norma 
Jean a reconsiderar sua decisão de não 
mais participar do programa. 

QUINTA - Osvaldo avisa a Suzana que não 
assumirá a criança. Veridiana surpreende 
Luciano ao dizer que deixará o caminho 
livre para que ele e Marina fi quem juntos. 
Norma Jean enfrenta difi culdades ao trei-
nar para a prova da “fã número um”. A tur-
ma da Quadribanda conversa com o pro-
dutor do programa na tentativa de defi nir 
um estilo para o grupo. 

SEXTA - Marina implora para que João desis-
ta de partir e ele decide fi car com a família. 
Fernandinho e Marcelo estão com medo de 
Bogumil e fazem todas as vontades do me-
nino. Yasmin tenta entrar no estúdio, mas 
é barrada pelos seguranças. Norma Jean se 
prepara para entrar no palco do programa 

Caldeirão do Huck. 

SÁBADO - Não há exi-
bição

PARAÍSO
SEGUNDA - Zefa aconselha Rosinha a 
não fazer cobranças a Zeca. Zé Cami-
lo, Terêncio e Tobi conversam sobre os 
acontecimentos da festa. Norberto re-
clama da ausência de Aurora para Maria 
Rosa. Aninha avisa a Dona Ida que Ricar-
do está querendo apressar o casamento 
para voltar ao Rio de Janeiro. 

TERÇA - Tobi recrimina Zeca por ter dei-
xado Rosinha sozinha, mas ele não lhe dá 
atenção. Mariana fi ca indignada ao ver Zu-
leika e Leni na igreja. Candinha conta para 
Antero os acontecimentos do casamento. 
Zeca manda Terêncio buscar Rosinha no 
sítio. Zuleika diz a Leni que deixou uma 
boa esmola na igreja, porque pensa em 
pedir a ajuda de Padre Bento. 

QUARTA - Terêncio consegue convencer 
Rosinha a voltar para a fazenda com ele. 
Zeca confessa para Eleutério que precisa 
se acostumar com a ideia de que Rosinha 
agora é sua mulher.  Eleutério sugere que 
Zeca viaje com Rosinha para tentar resol-
ver a situação dos dois.

QUINTA - Edith e Aninha fi cam admira-
das com o comportamento de Zuleika e 
Leni, que chegam à pensão rindo e brin-
cando. Zé do Correio e Capita insinuam 
que Alfredo Modesto está querendo se 
aproveitar da separação de Aurora para 
conquistá-la. 

SEXTA - Aurora pede para Norberto con-
trolar a saudade que ele está sentindo 
dela. Eleutério deixa Padre Bento perplexo 
ao dizer que quer se casar com Zefa. Rosi-
nha reclama das atitudes de Zeca e afi rma 
que ele a levou para o Rio de Janeiro com a 
intenção de encontrar Maria Rita.

SÁBADO - Candinha comenta com Padre 
Bento e Norberto que se preocupa com a saú-
de de Antero.  Eleutério convida Zuleika e Leni 
para dormir na fazenda e Zefa fica furiosa. 
Zeca tenta mais uma noite fugir de Rosinha. 

CARAS & BOCAS 
SEGUNDA - Ada faz uma apresentação ou-
sada e é desclassifi cada. O especialista em 
arte afi rma para Judith que os quadros no-
vos e antigo de Denis não foram pintados 
pela mesma pessoa. Felipe tenta falar com 
Bianca, mas ela o despreza. Xico chega em 
casa com mais um presente para Lili. 

TERÇA - Xico surge na casa de Socorro e ela 
o esconde em seu quarto. Anita comenta 
com Gabriel que a mãe recebeu um ami-
go. Caco deixa Laís em casa. Lili descobre 
o endereço de Fabiano e vai até a casa dele 
procurar por Xico. Ivonete dá de cara com 
Lili e toma satisfações com o marido. 

QUARTA - Gabriel ensina Dafne a fazer um 
bolo enquanto estão presos na cozinha. 
Xico sai para mais uma visita noturna à 
casa de Fabiano. Ivonete se depara com o 
macaco e se assusta. Nicholas fi ca arrasado 
ao vender seu cavalo. Dafne serve seu bolo 
e só recebe elogios. 

QUINTA - Socorro aparece para tomar 
conta de Xico e encontra Judith e Pelópi-
das com o macaco. Dino ajuda a acudir 
Fabiano, que é levado para o hospital desa-
cordado. Gabriel avisa à família de Fabiano 
que ele sofreu um acidente e todos partem 
para o hospital. 

SEXTA - Gabriel captura o rato e percebe 
que foi Bianca quem soltou o bicho, mas 
ela coloca a culpa em Felipe, que fi ca furio-
so mas não desmente a amiga. Nicholas se 
aproxima de Amarilys e eles combinam de 
sair. Caco encontra Milena na pensão e ela 
conta que irá se casar com Nicholas. 

SÁBADO - Gabriel vai dormir em outro 
lugar e Dafne fi ca decepcionada. Gabriel 
não consegue dormir e decide pintar. 
Denis fl agra Xico saindo de casa e o traz 
de volta. Nicholas se despede de Amari-
lys e os dois se beijam. Nicholas comenta 
com Judith que sentiu remorso por ter 
mentido para Milena. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Surya e Maya discutem e 
Opash resolve devolvê-las para suas famí-
lias. Tarso entra para a ofi cina de música da 
clínica.  Opash surpreende a família, dizen-
do que Maya e Surya serão devolvidas ao 
templo, para apreenderem os ensinamen-
tos, deixando todos aliviados. 

TERÇA - Opash diz à polícia que vai pagar 
pela reconstrução da casa de Puja. Shankar 
fi ca surpreso com a atitude de Opash e diz 
ao Guru que agiria como o comerciante. 
Opash mostra a Maya e Surya a certidão 
de nascimento de Tony, que registra Lucas 
como seu pai e ameaça as noras caso elas 
voltem a falar sobre o assunto. 

QUARTA - Shivani diz a Bahuan que ele 
ainda quer Maya e que só vai acreditar em 
seu amor por ela depois que eles forem à 
Índia. Tônia encontra um revólver entre 
os pertences de Júlia. Beca diz a Júlia que o 
melhor caminho para se vingar de Ramiro 
seria sequestrá-lo. 

QUINTA - Tônia e Júlia discutem e Murilo 
descobre que Júlia tem uma arma em casa. 
Beca ameaça invadir a casa de Murilo se Júlia 
não lhe devolver sua arma. Gopal consegue 
as passagens para ir ao Brasil com Raul. Yvo-
ne e Ramiro vão a um restaurante e ela toca 
a mão do empresário, que retribui o gesto. 

SEXTA - Mike se aproxima de Nanda e 
Yvone observa. Inês e Cadore fi cam intri-
gados com a informação de que Humberto 
Cunha está na Índia. Shankar surpreende 
Opash ao elogiá-lo no meio da rua. Yvone 
fi ca feliz ao ver que Mike está se entenden-
do com Nanda. 

SÁBADO - Maya fi ca indignada com a 
desconfi ança de Raj e acusa Bahuan de 
querer provocá-lo. Cadore liga para Raj 
e demonstra suas suspeitas contra ele 
e sua esposa ao dizer que Humberto 
Cunha está na Índia. Gopal diz para Raul 
procurar Ramiro. 

 SOM & FÚRIA
SEGUNDA - Não há exibição.

TERÇA – Durante uma apresentação de 
“Hamlet”, Dante tem uma síncope no 
meio do espetáculo e foge do teatro, an-
tes de a peça terminar. Sete anos depois, 
ele vira diretor artístico do Teatro Sans 
Argent e tenta consertar o banheiro, en-
quanto sua produtora Sheila comenta 
sobre o pagamento das contas em atraso. 

QUARTA - Ricardo vai até o necrotério fa-
zer o reconhecimento de Oliveira e depois 
liga para Graça. Kátia comenta com Clara 
sobre um teste que fará para um comercial. 
Ana fi ca inconsolável e não consegue es-
crever o anúncio sobre a morte de Oliveira. 
Graça explica que Ricardo deve assumir o 
lugar de Oliveira e avisa que vai ofi cializar a 
situação durante reunião com o conselho. 

QUINTA - Ciro e Franco debatem sobre a 
sanidade mental de Dante quando o Dire-
tor Artístico Interino chega carregando a 
caveira de Oliveira. Dante encara a caveira 
quando Ana entra na antiga sala de Olivei-
ra e avisa que Ricardo está atrasado para a 
reunião com o Comitê Artístico. Ricardo 
inventa que está doente para não compa-
recer à reunião, mas apresenta Dante a to-
dos, por telefone, como o Diretor Artístico 
Interino do Festival.

SEXTA - Ciro e Franco depõem na dele-
gacia sobre a desordem causada na casa 
de Elen. O delegado diz a Ana que pre-
cisará deter Dante para uma avaliação 
psiquiátrica. Oswald se sente ultrajado 
por ter passado a noite na prisão com 
parte do elenco e exige que Ricardo tome 
uma atitude em relação a Dante. Dante 
continua preso e o fantasma de Oliveira 
aparece em sua cela. Kleber vai até a casa 
de Elen e fi ca irado quando descobre que 
foi Dante, ex-namorado de Elen, quem 
começou a confusão. 

SÁBADO - Não há exibição.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Clara volta para o colégio e to-
dos fi cam felizes por ela ter salvado a Liga 
do Bem. Eugênio dá fl ores e um anel para 
Ágata. Luciano, Melquior, Marli e Ísis pe-
dem ajuda para encontrar a pedra fi losofal. 
Aquiles e Silvia se beijam, mas ela avisa que 
não quer namorar. Aquiles fi ca arrasado. 

TERÇA - Um pescador leva Amadeus para 
clínica, onde é atendido pela doutora Car-
la. Nestor comemora a morte de Amadeus. 
Armanda e Nestor têm uma discussão por 
conta da morte de Amadeus. Gabriela fi ca 
chocada ao ver Garcia morto.

QUARTA - Estela vai até a casa de Isabel, 
onde é recebida por Silvia, que a maltra-
ta. Estela revela que foi dopada por Dr. 
Ezequiel e Silvia fi ca surpresa. Camargo 
chega e interrompe. Estela revela que está 
em busca dos pacientes tratados por Eze-
quiel. Camargo o elogia. 

QUINTA - Grilo conta à Cristina que a pe-
dra fi losofal só está trazendo coisas boas. 
Um raio de luz irradia da pedra e Grilo 
grita extasiado. Nestor debocha ao saber 
que Ezequiel era um reptiliano. Bianca, 
Estela e Isabel continuam acusando Ca-
margo de várias falcatruas. Felipe, Leonor, 
Juno e Lúcio chegam à pousada de Tonho, 
que parece triste. Juno conta para ele que 
Amadeus está vivo. Órion se declara para 
Nati. O mutante do mal diz que vai matar 
Valente para fi car com Nati.

SEXTA - Cléo avisa a Gór que se ela 
continuar seguindo no caminho do 
mal, seu fi lho poderá ter o mesmo 
destino. Gór se emociona e afi rma que 
deseja o amor. Inta, a Mutante Intan-
gível, pede abrigo para a Liga do Mal. 
Ela conta que é irmã de Trans. Sofi a não 
para de pensar em Amadeus. Renata 
escreve uma peça de teatro inspirada 
nos sonhos que ela tem com Pepe.

SÁBADO - Não há exibição.
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O Disco 
Compacto é um espaço 

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

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

de do autor do texto.

O Cachorro Grande desde 
algum tempo tem seguido a 
trilha de discos deixada pelo 
SuperGrass e outras formas de 
vida gringa de indie e piano rock. 
Ao mesmo tempo, calça letras em 
português e moderniza certa rebel-
dia anos 60 nas roupas e sobre o pal-
co. Deu certo, mas nem tanto a ponto 
de alastrar a intensidade dos primeiros 
trabalhos aos demais, que se alternam 
no quesito qualidade e gosto duvidoso. 

No mais recente trabalho, Cinema, o 
grupo muda de novo o tom. Deixam um 
pouco de lado as lições da década famige-
rada e partem para os anos 70 e de lá tiram 
Pink Floyd, Jetro Tull e coisas do space rock e afi ns. 
Entretanto, parece que resumiram tudo em ‘guitarras es-
paciais e teclados cheios de eco’. Não é.

Neste álbum, as músicas desfi lam uma pretensa complexidade que se 
transforma em tortura aos desavisados. É louvável a iniciativa de correr riscos, o 
que menos se faz no rock nacional hoje, e também é agradecida a preocupação 
em se manter uma identidade para os fãs, entretanto, o passo em direção ao 
que há de mais ‘avançado’ no gênero, nos padrões internacionais, pode ter sido 
em falso. A embalagem pode ser de cinema alternativo e independente, mas o 
DVD certamente é um enlatado perdido.

As músicas assumem um monotom difícil de ser quebrado e o vocal desne-
cessariamente forçado destoa da proposta do grupo, aliás, esse tipo de trabalho 
com a voz não parece combinar com alguma coisa musical. Os bons riff s, como 
em Diga o que você quer escutar, Ninguém mais lembra de você e Luz soam bem, 
mas isolados. A abertura de Luz, em especial, que lembra um bom southern rock, 
desaba na exaustiva repetição e sofre com a letra longe da originalidade.

Esse Cachorro Grande de rock pós-eletrônico tem tanto de cinema quanto 90% 
dos fi lmes hollywoodianos, quase nada; mas deve agradar os fãs e quem curte al-

gum experimentalismo pop. É aquele velho problema de se ter em casa 
um animal de grande porte: custa caro, ocupa espaço, faz 

sujeira, late, mas não morde.

Sempre gostei de vira-
latas. Entre os cachorros que 
já foram meus animais de es-

timação nunca tive nenhum 
de alguma raça importante ou 
conhecida. Sempre eram filhos 
bastardos de alguma cadela que 
cruzou com uma dezena de ca-

chorros tão jaguaras quanto ela. 
Raça, na verdade, nunca me im-
pressionou muito. Os meus cachor-
ros sempre foram dóceis, bonitos, 

educados. Claro, meu adestramento 
era de guerra, quase terrorismo, mas 

funcionava bem. Podem falar mal dos 
vira-latas, não me importo. Nunca na so-

ciedade o sangue azul vai provar qualquer su-
perioridade, ainda mais quando a relação é com 

cães. Laika, a primeira astronauta, ou melhor, o pri-
meiro ser vivo a orbitar a terra, não tinha uma raça da-

quelas que ficam no topo da realeza; era uma pobre cachorra siberiana. 
Mas há exceções. Há vira-latas que não valem nada também, minorias. 

Esta semana o disco em questão atingiu uma matilha: o conhecido Cachorro Gran-
de. Vira-lata de carteirinha, a banda lançou recentemente o disco Cinema. Nada a se 
esperar de mais de um álbum dessa matilha, já que o álbum é mais uma almôndega 
daquelas bandas nos anos 60 e 70 que marcaram lugar na história do rock. As letras 
melódicas – como sempre – vêm acompanhadas por riff s mais que infl uenciados pelo 
rock inglês. Em comparação a outros álbuns do grupo, não vejo nada que possa ir ao 
encontro do que a crítica mundana falou: Cachorro Grande inova em Cinema. Apesar 
de uma sonoridade mais agressiva, o ladrar da banda continua sendo o de um vira-lata.

Apesar da roupagem, o uso de instrumentos incomuns – como a cítara na faixa 
Amanhã, bandolim e pandeiro em Diga o que você quer escutar – a banda continua 
sendo o jaguara conhecido da noite gaúcha. De letras fáceis, o álbum não traz nada 
que já não se conheça, apenas mais do mesmo que vem sendo há cinco discos. 
Como dizia no início que nada tenho contra os vira-latas, reitero que não. Não é 
pedigree que defi ne o resultado da caça. Mas, enquanto esses vira-latas ladram, a 
manada passa, e passa esmagando o velho-novo repetido.

Desnecessário Sem noção
Perdi meu tempo Brochei
Vergonha alheia Tri-ruim
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

Boas notícias estarão previstas para você 
hoje. O fl uxo é dos melhores às associa-
ções, ao casamento, a vida conjugal e 
para unir se a outra pessoa. Bom na saú-
de. A cor da sorte é a vermelha. 

Neste dia, você será benefi ciado em 
questões comerciais e na solução que de-
seja para um problema profi ssional. Por 
outro lado, procure não perder de vista 
seus principais objetivos fi nanceiros. 

Alguém de sua família ou de sua amizade 
poderá perturbá-lo no período da ma-
nhã. Pense positivamente, pois muitas 
serão suas chances de sucesso profi ssio-
nal, fi nanceiro e social neste dia. 

Seu forte magnetismo pessoal hoje deve-
rá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará 
muitos benefícios. Novas e duradouras 
amizades também estão previstas. Pode 
tratar de assuntos importantes. 

O período lhe favorecerá nas investiga-
ções, estudos, pesquisas e na medicina. 
Por outro lado, deverá evitar acidentes, 
os negócios arriscados, não crer em falsas 
notícias e boatos maldosos. 

Procure evitar as ações violentas e as 
palavras ásperas. Dia favorável para no-
vas amizades que o ajudarão a progredir 
muito. Sucesso nas associações, nos ne-
gócios e nos assuntos de dinheiro.

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES 

Bons contatos com pessoas de posse fi -
nanceira elevada e melhoras de sua condi-
ção material é o que denota o fl uxo astral 
de hoje para você. Boa disposição para o 
trabalho. Pensamentos pessimistas.

Dia dos mais afortunados para os negó-
cios, trabalho, a prosperidade fi nanceira, 
social e amorosa. Poderá lucrar também 
pela ciência e educação hoje. Evite desen-
tendimentos com a pessoa amada.

Procure não criar nenhum obstáculo no 
que se refi ra ao amor. Sua atitude poderá 
ser interpretada de mil maneiras. Procu-
re ser otimista e os resultados serão satis-
fatórios. Dia ótimo para o trabalho.

Bons auspícios para a sua vida em con-
junto com outras pessoas, o trabalho e as 
confi ssões no dia de hoje. Evite a precipi-
tação e os gastos supérfl uos. Não confi e 
demais em pessoas que não conhece.

Dia um tanto quanto agitado para você, 
mas, para que tudo saia bem, deverá to-
mar uma atitude otimista e inteligente, 
e evitar o nervosismo que nada adianta. 
Sucesso ao sexo oposto. Fale pouco.

Hoje você lucrará em negócios imobiliá-
rios, pelo esforço no trabalho e no empre-
go de suas economias em fundos públi-
cos. Os transportes e as mudanças estão 
também favorecidos no dia de hoje.

Cascavel
A Era do Gelo 3 –Animação – 94 mi-
nutos - Dublado – Livre.

Cine West Side Sala 2. Sexta/ Sábado/ 
Domingo e Quarta  às 14h15, 16h00, 
17h40, 19h30 e 21h25; Segunda/ Terça e 
Quinta às 14h30, 16h30, 19h15 e 21h05.

Cine JL sala 1 - Diarimente  14h00, 15h50, 
17h40, 19h30 e 21h20. Cine JL sala 2 - Sab. 
Dom. Qua. às 14h00, 15h50 e 17h40.

Minhas Adoráveis Ex Namoradas– Co-
média romântica - 12anos/legendado.

Cine JL sala 3. Sex.  Seg. Ter. Qui. às 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30. Sáb. 
Dom. Qua. às 19h30 e 21h30. 

Hannah Montana – O Filme -  Musi-
cal – 102 minutos - Dublado – Livre. 

Cine West Side Sala 1 –  Sexta/ Sábado/ 
Domingo e Quarta às14h30; Segunda/ 
Terça e Quinta às 14h15 e 19h05. 

Uma Noite no Museu 2- Aventura – 
105 minutos - Dublado – Livre

Cine West Side Sala 1,  Sexta/ Sábado/ 
Domingo e Quarta às 16h30 e 19h00; 
Segunda/ Terça e Quinta 16h15.

O Exterminador do Futuro – A Sal-
vação - Ação/Ficção – 130 minutos 
Legendado – 14 anos

Cine West Side Sala 1 – Sexta/ Sábado/ 
Domingo e Quarta às 21h00; Segunda/ 
Terça e Quinta às 21h15.

Transformers : A Vingança dos Der-
rotados – Ação - 12anos/legendado.

Cine JL sala 3 - Seg. Ter. às 18h00 e 
21h00; Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui. às 
15h00, 18h00 e 21h00. Cine JL sala 4 
- Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui. às 14h40, 
17h30 e 20h30;  Seg. Ter. 17:30 – 20:30.

Toledo
A Era do Gelo 3 -  Animação

Cine Panambi Sala 1 - Diariamente: 
16h30, 19h20 e 21h00; Quarta, Sábado e 
Domingo, 14h50, 16h30, 19h20 e 21h00.

Transformers – A Vingança dos Der-

rotados – Ação /10 anos

Cine Panambi Sala 2 – Quarta, Sexta, Sá-
bado e Domingo: 15h30, 19h00 e 21h30; 
Segunda,Terça e Quinta: 15h30 e 20h00.

Foz do Iguaçú
A Era do Gelo 3 -  Animação.

 Iguassu Boulevard – Sala 3 - Segunda a 
Sexta às 18h00, 20h00 e 22h15; Sábado e 
Domingo às 16h00, 18h00, 20h00 e 22h15.

Cine Cataratas Sala 4 – Diariamente às 
14h00, 16h00, 18h00, 20h00 e 22h00.

Intrigas de Estado - Suspense/Th ril-
ler -  14 anos - Legendado

Cine Cataratas Sala 2 – Diariamente às 
16h30, 19h00 e 21h30.

Minhas Adoráveis Ex Namoradas– Co-
média romântica - 12anos/legendado.

Iguassu Boulevard – Sala 2.  Diariamen-
te: 19h20 e 21h40.

A Mulher Invisível - Comédia- 14 
anos - Nacional.

Iguassu Boulevard – Sala 1 – Diaria-
mente às 17h30, 19h40 e 21h50.

O Exterminador do Futuro – A Salva-
ção – Ação/12 anos

Iguassu Boulevard – Sala 2 - Diaria-
mente: 17h00.

Cine Cataratas Sala 1 – Quarta e Quin-
ta: 14h40 e 17h10.

Transformers – A Vingança dos Der-
rotados – Ação /10 anos.

Iguassu Boulevard – Sala 4. Terça, 
Quarta e Quinta: 16h10, 19h00, 22h00. 

Cine Cataratas Sala 3 – Diariamente às 
15h20, 18h20 e 21h20.

Uma Noite no Museu 2 - Aventura – 
105 minutos - Dublado – Livre

Cine Cataratas Sala 1 
– Diariamente 
às 19h30 e 
21h50.

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos 
do mundo.

Janelas do meu quarto,
Do meu quarto de um dos milhões do mun-
do que ninguém sabe quem é
(E se soubessem quem é, o que saberiam?),
Dais para o mistério de uma rua cruzada cons-
tantemente por gente,
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,
Real, impossivelmente real, certa, desconheci-
damente certa,
Com o mistério das coisas por baixo das pedras 
e dos seres,
Com a morte a por umidade nas paredes e 
cabelos brancos nos homens,
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo 
pela estrada de nada.

Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,
E não tivesse mais irmandade com as coisas
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e 
este lado da rua
A fi leira de carruagens de um comboio, e uma 
partida apitada
De dentro da minha cabeça,
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de 
ossos na ida.

Estou hoje perplexo, como quem pensou e 
achou e esqueceu.
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa 
real por fora,

E à sensação de que tudo é sonho, como coisa 
real por dentro.

Falhei em tudo.
Como não fi z propósito nenhum, talvez tudo 

fosse nada.

A aprendizagem que me deram,
Desci dela pela janela das 
traseiras da casa.
Fui até ao campo com grandes 
propósitos.
Mas lá encontrei só ervas e árvores,
E quando havia gente era igual à outra.
Saio da janela, sento-me numa ca-
deira. Em que hei de pensar?

Que sei eu do que serei, eu que não sei 
o que sou?
Ser o que penso? Mas penso tanta coisa!
E há tantos que pensam ser a mesma coisa 
que não pode haver tantos!

Gênio? Neste momento
Cem mil cérebros se concebem em sonho 

gênios como eu,
E a história não marcará, quem sabe?, nem um,
Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras.
Não, não creio em mim.
Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas!
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou 
menos certo?
Não, nem em mim...
Em quantas mansardas e não-mansardas do mundo
Não estão nesta hora gênios-para-si-mesmos sonhando?
Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas -
Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas -,
E quem sabe se realizáveis,
Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente?
O mundo é para quem nasce para o conquistar
E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão.
Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez.
Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo,
Tenho feito fi losofi as em segredo que nenhum Kant escreveu.
Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda,
Ainda que não more nela;
Serei sempre o que não nasceu para isso;
Serei sempre só o que tinha qualidades;
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de 
uma parede sem porta,
E cantou a cantiga do Infi nito numa capoeira,
E ouviu a voz de Deus num poço tapado.
Crer em mim? Não, nem em nada.
Derrame-me a Natureza sobre a cabeça ardente
O seu sol, a sua chava, o vento que me acha o cabelo,
E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha.
Escravos cardíacos das estrelas,
Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama;
Mas acordamos e ele é opaco,
Levantamo-nos e ele é alheio,
Saímos de casa e ele é a terra inteira,
Mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefi nido.

Poema da Tabacaria, Álvaro de Cam-
pos – Fernando Pessoa

Que mordomo 
é esse?

Dois pioneiros do cinema cascavelense voltam às telonas 
com uma nova produção. Acir Kochmanski, das comédias caipi-
ras Chuva de Linguiça e Adeus, Mariana, e Andoza Ferreira, dos 
eróticos Amizade Íntima e A Outra Metade, f izeram na quarta-
feira no JL Shopping a avant-premiere da comédia de longa-
metragem Que Mordomo é Esse?.

A partir de amanhã estarão disponíveis no blogue do Núcleo ALT 
de Cinema as matérias publicadas pelos jornais locais Gazeta do 
Paraná, Hoje, O Paraná e Tribuna das Cidades, que divulgaram 
o lançamento do fi lme. A leitura desse material e a observação 
de que nenhum deu feedback ao evento evidenciam a uni-
formidade do discurso e o comportamento do jornalismo 
não-especializado. Na próxima semana, o ALT traz um co-
mentário crítico a respeito do fi lme. Não perca.

Em cima da hora
Começa hoje em Cascavel mais um curso de di-

reção e interpretação para televisão e cinema. 
Quem está promovendo é a produtora local Ac-
tion! e a paulista CineBrasil, com o ministrante 
Anderson Lourenço, que atua na área no eixo Rio-
São Paulo. O ponto baixo fica por conta do valor. 
R$ 400 para direção e R$ 300 para interpretação. 
Mais informações no site agencianewmidia.com.br/
cinebrasil e pelo telefone (45) 3037-7829.

Serão oito dias de práticas diárias com exercícios 
que ajudam a desenvolver a “a concentração, a ob-
servação, a imaginação e a criatividade” tanto na 
interpretação quanto no improviso. Também estão 

entre os objetivos: eliminar os vícios de expressão 
e trabalhar a questão do olhar, que é tão signifi-

cativo para a televisão e o cinema. Assim, tanto 
diretores quanto atores aprendem a compre-
ender melhor o próprio corpo e a relação 

dele com a câmera...

No currículo, Lourenço traz participação 
como ator nas novelas Senhora do Desti-
no e Cobras e Lagartos, da Rede Globo, 

e também trabalhos como produtor e 
diretor assistente de Miguel Rodri-
gues em oficinas de interpretação e 

direção para TV e cinema em Belo 
Horizonte (MG), Florianópolis 

(SC) e Criciúma (SC). Dirigiu o 
filme de curta-metragem pau-
lista Amor de Irmãos. Tam-

bém foi assistente diretor de 
Amauri Giorgio, no filme 

Preto no Branco, com 
Rocco Pitanga e Feli-

pe Cardoso.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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PARTE 2

Uma reflexão inicial sobre as tangências
entre o Jornalismo Literário e

o Cinema Documentário

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Continuamos nesta edição a dis-
cutir as relações possíveis entre o 
Documentário e Jornalismo Literário. 
Mas antes mesmo de observarmos as 
tangências desse movimento jornalístico 
de essência narrativa e estilística com a 
classif icação proposta por Bill Nichols (do-
cudrama, cinema-verdade, cinema-direto), 
buscaremos compreender a definição de Jor-
nalismo Literário Cinematográfico. 

Ainda ampliando o leque de possibilidades de 
imbricamento entre essas duas áreas, Mariana 
Ferreira Lopes, em um trabalho classif icatório para 
entender o documentário Ônibus 174, de José Padi-
lha, como Jornalismo Literário, af irma que da junção 
dos dois gêneros surge o que ela chama de Jornalismo 
Literário Cinematográfico, a partir de certo conceito de 
complementaridade entre essas mídias.

Além de informar, segundo Lopes, o documentário deu con-
texto a um ponto factual e sobre ele imprimiu um olhar, que 
possibilita outras interpretações do retratado. Conseguiu isso 
no bojo do Jornalismo Investigativo, com que juntou depoi-
mentos de personagens, material de arquivo e documentos. 

De fato, se trata da função essencialmente jornalística, 
mas a própria autora reconhece a inviabilidade de se co-
brar dos veículos de comunicação jornalísticos condições 
humanas, técnicas e financeiras para a manutenção de 
uma investigação de mais de um ano e meio. “Entretan-
to, não devemos pensar que o fato da mecanicidade ser 
a forma regente nas redações extingue o jornalista de 
sua função social, de formador de opinião e de agente 
transformador da História. É comum ver profissionais 
que antes viviam presos ao lide [lead1] enveredarem 
para a literatura, para o Jornalismo Literário, sobre-
tudo livros-reportagem”, afirma Lopes.

Assim, cabe a essas obras não periódicas pre-
sente no mercado comunicacional o comple-
mento à imprensa cotidiana com uma con-
cepção diferenciada da realidade, estando aí 
o ponto convergente entre o Jornalismo Li-
terário e o Cinema Documentário: a função 
complementadora de releitura do con-
temporâneo. “Existe uma simbiose entre 
esses dois gêneros, Jornalismo Literário 
e Cinema Documentário, que resulta 
em um terceiro: o Jornalismo Literário 
Cinematográfico. Da mesma forma 
que o Jornalismo Literário herdou 
características de seus gêneros pais, o 
Jornalismo e a Literatura, o Jornalismo Li-
terário Cinematográfico também carrega 
os traços marcantes do Jornalismo Literário 
e do Cinema Documentário. Não um em de-
trimento ao outro, o que pode levar a uma con-
cepção reducionista, mas como um acréscimo: é a 
estética do fazer documentário e seus recursos que 
ganha ajuda da prática jornalística literária, ou vice 
versa. E Ônibus 174 torna-se prova disto, na medida em 
que são desvendados os diversos pontos que se conver-
gem entre livro-reportagem e documentário”.

Na opinião de Lopes, estes são os aspectos que tornam 
Ônibus 174, de José Padilha, um exemplo de Jornalis-

mo Literário Cinematográfico:

- Entrevistas de compreensão: são o pon-
to axial do documentário. É por meio 

dos depoimentos dos entrevistados 
que Padilha busca apresentar ao 

espectador o que foi o se-
questro, quem é Sandro e 

como consequentemente é fadada a 
vida dos meninos de rua.

- Observação participante: é na trans-
cendência do que apenas foi retratado 
pela mídia na época que se encontra a ob-
servação de Padilha. Ao longo de 18 meses 
ele investigou e conviveu com as persona-
gens da tragédia, a f im de compreender me-
lhor o universo delas.

- Visão pluridimensional simultânea: Ônibus 
174 não se restringe a uma única visão, ele abre 
espaço para que diferentes grupos apresentem suas 
impressões sobre o que ocorreu no dia 12 de junho 
de 2000, sobre o papel da polícia e a exclusão social. 
Essa visão multifacetada é o elemento enriquecedor da 
trama, possibilitando sua abrangência e profundidade 
acerca do que retrata.

- Narração: o emprego da narrativa pelo viés do sequestro ou 
da vida de Sandro torna-se um dos elementos regentes da cons-
trução do enredo. O filme faz uso do esquema: falamos deles para 
vocês, o que nos permite entender a forma pela qual essa narrativa 
é concebida e como ela se desmembrará ao longo do documentário.

- Ponto de vista: a subjetividade marcante no documentário nos permite 
distinguir por qual lente o cineasta pretende que seus espectadores vejam: a 
de denunciador da inevitável violência do País.

- Técnica de angulação: deriva do ponto de vista adotado pelo cineasta. 
Padilha abre espaço para que seu documentário atinja a todos e não apenas a 
um grupo específ ico. O aspecto denunciador e a amplitude dada pelo f ilme é o 
que nos permite entender a sua angulação.

A discussão proposta por Mariana F. Lopes é pertinente e possível. A sugestão de um Jorna-
lismo Literário Cinematográfico, apesar de ainda inicial e um tanto demais subjetiva em alguns 
aspectos, é crível e passível de desenvolvimento. Os pontos obscuros ficam por conta da questão 
das técnicas de angulação e do ponto de vista, cuja reflexão se deve a outro momento.

Observando a finalidade do nosso artigo, cabe observar os pontos apontados por Lopes em 
paralelo com o trecho do texto de Tom Wolfe, publicado na edição anterior do ALT. O que 

se verifica é que existem vários itens congruentes, como a questão da busca pelo apro-
fundamento a partir de apuração vivencial, pluridimensionalidade do discurso sem 

pretensão conclusiva mais complementar, e tratamento da narrativa, mesmo 
Padilha tendo optado por um formato clássico de documentário. Sendo as-

sim, sobre o Jornalismo Literário Cinematográfico, pode-se afirmar que é 
plausível, mas a partir de parâmetros ainda nebulosos e aproximados. 

Busquemos, no decorrer do texto, encontrar aspectos mais 
íntimos entre o Jornalismo Literário e o Documentário, 

que permita, de fato, esboçar uma cadeia de sentido 
mais prática e menos acadêmica. CONTINUA.

  
1Lead: técnica jornalística pela qual se responde a seis per-

guntas básicas no primeiro parágrafo da matéria (O quê? 
Quando? Por quê? Quem? Onde? Como). O lead en-

cabeça uma estrutura noticiosa em formato de 
pirâmide invertida, ou seja, as informações são 

dispostas em grau de importância defi nida 
pelo jornalista. A técnica, que busca 

certa padronização da notícia, é 
bastante criticada por engessar 

o trabalho profi ssional e é 
comumente associada ao 

preenchimento de um 
formulário.
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