
Ed. 74 - Ano 2

19.jul.2009



Os textos de colaboradores e as 
opiniões neles expressas são de 
responsabilidade dos autores e não 
expressam a opinião do jornal.

CONTATO alt@gazetadoparana.com.br
www.gazetaalt.com | Rua Fortunato Bebber, 868
Jardim Pacaembu | Cascavel - Paraná - Brasil
CEP 85808-360 | PABX: +55 45 3218-2543

DIRETOR-GERAL Marcos Formighieri       DIRETOR ADMINISTRATIVO Guilherme Formighieri
EDITOR-CHEFE Paulo Alexandre       EDITOR DO GAZETA ALT Anderson Antikievicz Costa
REVISÃO E COLABORAÇÃO Julliane Brita       COLABORAÇÃO Oniodi Gregolin
PROJETO GRÁFICO/ILUSTRAÇÕES Jeferson Richetti       CAPA Foto de Anderson A. Costa

episódio 66

Under & Ground:

Conversa de

redação

Depois do

expediente,

 ainda me deve

duas matérias.
Isso é alguma

 pegadinha?

Você percebe
que sou

intelectualmente
superior a você?

Eu realmentepreciso teressa conversacom você?

Pelo menos

 até o final

do quadrinho.

Preciso deuma injeção deautopiedade.

Poesia de 
produção*
 
Protótipos
formas mão
maior repertório
ruptura com a tradição
estranhamento
 

invenção, vanguarda
inventiva
intersemiótica (multimídia)
elétrica
física, material
anti-normativa, eventos
crescimento na vertical
para produtores
idioleto, gíria
corpo opaco
“artifi cial”
imprevisibilidade
informação estrutural nova
informação redundante
CONSTRUÇÃO
Revolução

Poesia de 
comunicação*
 
tipos, reprodução
conteúdos, temas
maior auditório
continuidade
envolvimento emocional,
cumplicidade
 
literatura
 
verbal discursivo
mecânica
psíquica, catártica
normativa, gêneros
na horizontal
para consumidores
língua geral, ofi cial
corpo transparente
“natural”
previsibilidade
na linguagem
no signifi cação
EXPRESSÃO
evolução

* Paulo Leminski

Já ouvi várias vezes que a necessidade movimenta o 
homem. Não são poucos os casos na história da huma-
nidade que comprovam isso e não nos cabe entrar em 
detalhes. Aonde eu quero chegar é que, com a acidez do 
novo mercado da música, a investida de gravadoras e 
artistas na Internet é inevitável. Álbuns disponibilizados 
na íntegra para download gratuito já não são novidade 
e cada vez mais ações são criadas para chamar atenção 
para bandas, cantores e afi ns. Com certeza, este assun-
to ainda renderá outras colunas, mas, por enquanto, fi -
quem com as seguintes opções.

bandfromtv.org 

Band from TV (ou 
Banda da TV) é uma 
iniciativa que muitos 
chamariam oportunis-
ta. Não tenho total cer-
teza de que isso seja re-
almente pejorativo, mas 
as pessoas costumam 
usar a palavra dessa 
maneira. Correto, ainda 
sim gostei da proposta. 
Uma banda formada 
por ídolos de séries de 
TV de sucesso com um 
propósito nobre: cari-
dade. Principalmente 
pelos lados de lá, as sé-
ries são produzidas às 
rencas e muito assisti-
das (nisso nós também 
colaboramos), portan-
to, muito bem pensado 
aproveitar a fama dos 
atores queridinhos para 
um objetivo desses. No 
site da iniciativa, você 
pode conferir vídeos 
dos atores dando uma de estrelas da música, comprar o 
CD e o DVD já gravados ou camisetas e bonés. Tudo, se-
gundo eles, dirigido para caridade. Desperate Housewives, 
Heroes e House – de que somos partidários inveterados – 
são algumas das séries que cederam talentos à causa. Pen-
so mais válido que ajudemos instituições mais próximas, 
mas vale a pena conferir o som dos caras. 

tracychapman.com – 

Talvez você não conheça Tracy Chap-
man pelo nome, nós também não co-
nhecíamos, mas um fato inusitado nos 
prendeu por logos minutos no site da 
cantora norte-americana. Construído 
em Flash, o espaço permite que você 
brinque de colorir. Sim, eu sei que soa 
um pouco infantil – e é mesmo! –, mas 
aqui ninguém liga para essas munda-
nalidades. Uma paleta com nove co-
res e novas paisagens a cada página 
do site ajudam você a ficar sem fazer 
nada decente por algum tempo. Ah, e 
você ainda escuta as 
ótimas músicas da 
cantora, que desde 
1988 embala cora-

ções. Aliás, eu sugiro a canção Baby 
can I hold you e duvido que você não 
vá se lembrar dela.

kidabelha.com.br e patofu.com.br

Para honrar os nacionais, as bandas Kid 
Abelha e Pato Fu têm espaços na rede 
muito aproveitáveis, principalmente 
aos fãs, é claro. Ambos apostaram em 
layouts descolados e em Flash, o bam-
bambã dos sites mais balados, o que 
confere movimento e interatividade aos 
visitantes. Além disso, os fãs têm acesso 

a informações exclusi-
vas e drops dos ídolos, 
ou aparentemente dos 
ídolos. O kidabelha.
com.br, apesar de boni-
to e navegável, parece 
ter parado no tempo – 

a última atualização do diário da banda, acoplado ao site, é 
de 2006, eras passadas no mundo digital. A mensagem ofi cial 
deixada pela banda é que os integrantes estão, no momento, 
dedicando-se a trabalhos pessoais (cujos links estão por lá), 
por isso a pausa – “Qualquer notícia sobre o fi m da banda é 
falsa, mera especulação sensacionalista” –. Já o patofu.com.br 
é muito mais agitado; aliás, Fernanda Takai e cia. são muito 
afeitos ao mundo digital. O grupo tem até uma newsletter 
boa de receber e os membros da banda respondem aos e-
mails – experiência de redação –.

acdc.com e acdcrocks.com - 

Mesmo que você não goste de rock, deve respeitar o AC/
DC, porque eles são, sei lá, eles. Eu não tenho argumentos 
para sustentar a frase anterior, já que eles têm as mes-
mas músicas há 14 CDs e não fi zeram nada de novo em 

nenhum momento da 
carreira, mas continu-
am aí, nem tão fi rmes 
ou fortes, mas – quase 
todos – vivos, o que já 
é uma vitória. Entretan-
to, se você gosta dos ca-
ras, a Internet oferece 
muitas opções. O acdc.
com é o ofi cial, aquele 
com discografi a e his-
tória da banda, wall-
papers e cadastro para 
fã-clube. O acdcrocks.
com, entretanto, é o 
mais legal. Aparente-
mente feito pela gra-
vadora do grupo, a Co-
lumbia Records, o site 
tem home própria para 
21 países e um layout 
um pouco mais aceitá-
vel que o outro. Além 
disso, tem uma coisa 
muito inútil, mas que, 
pelo trabalho que deu, 
vale a pena ser vista. No 
acdcrocks.com/excel, há 
um arquivo com exten-
são .xls, com um trecho 
do clipe de Rock N Roll 

Train, o primeiro clipe do mundo feito em uma planilha 
do Excel (?). Desnecessário, mas diferente. Lembrando 
aos fãs que vale a pena conferir o MySpace da banda; as 
músicas do último álbum saíram primeiro por lá.

Na batida do clique Julliane
Brita
CASCAVEL | PR
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Selvagens urbanos
Em noites como esta

O ideal seria chocolate quente, lareira acesa
Muito agasalho e sono profundo

Mas ela se ausentara de seu aconchego
Sobre o tempo rígido e frio

No que mais parecia uma fuga desesperada
Como não tem luar, o breu é um labirinto inóspito

Poucos ousam explorá-lo
Mas ela sabe o caminho

Seu rosto impaciente revela ansiedade
Passa o bosque...

Adentra no campo...
E como um leão que cai sobre a presa

Exacerba-se nos braços do desconhecido
Agarra-o...
Aperta-o...

Arranca-lhe as roupas...
E antes que se arrependesse de tantos desejos bárbaros

Entrega-se ao ato desmoralizante
Seu corpo repulsa alçado ao outro corpo

Emerge gloriosa em rios de prazeres
Nada poderá deter

As mãos a aformosear suas curvas...
A sensação plausível...

A íntima cooperação da sede inesgotável
Misturados aos ruídos de expectativas correspondidas

Atravessando a longa noite
Relutando em completa harmonia

Até exumar todas as suas vontades primitivas.
Quando os primeiros raios da aurora

Agraciam a exausta adormecida
Enleada no orvalho sobre a vegetação rasteira

Exibindo sua monumental natureza
Quase despercebida...
Respirando aforismo

De coração vazio...
Sorrindo satisfatória

Em sigilo...

cANção Ao crepúscULo
Quando queremos enfatizar um ponto, não precisamos subir o tom 

da voz; podemos torná-lo mais suave e mais íntimo, mais sutil, mais su-
gestivo. Uma palavra sussurrada pode ser devastadoramente efi ciente. 

Stephen Nachmanovitch

Esplêndido...
Tão simples e cotidiano
Ainda assim,
Esplêndido...
Carinhoso...
Fascinante...
Gestos de palavras que não descrevem o existente
Em pensamentos que compreendem o inexplicável
Tão tenro e expressivo
Labirinto com segredos
Ainda assim,
Esplêndido...
Cátedra...
Vibrante...
Experimentalismo de discursos mudos
Na conferência de dois amadores sós
Tão hoje e sempre
Cômico e sonegado
Um dia de amor soletrado
Num soneto sem palavras
Ainda assim,
Esplêndido...
Incomensurável...
Alucinante...
Lábios dançantes na chuva calma
Amordaçados pelo sopro de pecados anônimos
Omissos ao limite
Ainda assim,
Um simples olhar...
O SEU olhar...
Mas que por natureza
Nada mais justo que ESPLÊNDIDO...

Norbert
Heinz*
CASCAVEL | PR

*Acadêmico do Curso de Ciências
Biológicas da Unicentro

Il mio
nome è Tex

Cresci cercado de algumas leituras que não estavam adequadas a minha 
faixa etária. Essa constatação tardia não mudou em nada o meu proces-
so desenvolvimentista, ao contrário, creio que tenha ajudado. Entre os 
livros didáticos voltados a alunos do ensino médio e até mesmo de ní-
vel superior, eu afundava meus olhos nas letras. Nada de literatura, isso 
aconteceria mais tarde. Para variar meu cabedal de informações que se 
alastravam da história à matemática, histórias em quadrinhos propu-
nham um alento em meio ao turbilhão que se fazia em minha cabeça 
mal formada e crescida. 

Meu pai tinha uma grande coleção de gibis, não me lembro se che-
guei a conhecer todos. Graças a minha avó e a minha mãe, além dos 
parentes semialfabetizados, a coleção de meu pai serviu de início 
de fogo para os dias frios, lixo, papel inútil para qualquer coisa. 
Os poucos exemplares que restaram foram os que conheci. Za-
gor, Disney e Tex, o último era meu predileto, mesmo disputan-
do com as fi gurinhas coloridas 
das histórias do Tio Patinhas, 
Zé Carioca, Mickey e Pateta. As 
histórias se passavam no Oeste 
dos Estados Unidos e tinham 
sempre como protagonista Tex 
Willer, que dá nome à série de 
60 anos. 

O Sebo Bom Livro (Rua Cas-
tro Alves, 2.052) de Cascavel 
detém uma enorme quantia 
desses gibis que coroaram a 
minha infância e conquistaram 
mundo afora alguns milhões de 
seguidores fanáticos. “Tínha-
mos muito mais, até a coleção 
completa com todos os gibis. 
Hoje há bastante, mas não a 
coleção inteira”. A proprietá-
ria Jandira Schon me explicava 
sobre os HQs de Tex. “Hoje é 

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

um dos livros mais procurados e vendidos por nós”. 
“Ainda existe nas editoras a possibilidade de com-

prar?”, “Não, somente quando é lançada alguma edi-
ção comemorativa ou algo do tipo. O que se encontra 

para comprar é o que antigos colecionadores ou outras 
pessoas vendem”. “E por que essas pessoas se desfazem 

dos gibis?”. “Geralmente é algum parente que herdou a 
coleção de alguém que morreu, por exemplo, e essa pes-
soa não tem interesse em fi car com a coleção”. O lugar 

que Tex ocupa naquele sebo não é de muito destaque. Os 
exemplares se amontoam na prateleira mais inferior da se-

ção de revistas e outros gibis. “Qual a faixa etária das pessoas 
que procuram por essa coleção?”, “Não tem uma faixa etária. 

Antes eram mais adultos, agora são tanto adultos quanto jo-
vens. Há algum tempo eu comprei uma coleção completa e 

também vendi uma para um colecionador de Iretama”.  

História
O galã d’Oeste, de chapéu e lenço amarrado no pes-

coço, nasceu da ideia de dois italianos. A produção nem 
geografi camente se aproximava da região norte-america-
na, entretanto, continha traços culturais e políticos muito 
bem elaborados. Além de divertir o público leitor, trazia 
uma quantidade imensa de informações sobre costumes, 
cultura, geografi a e história dos pioneiros desbravadores 
do Oeste dos Estados Unidos, da Guerra Civil Americana e 
dos índios que povoavam aquela região, predominantemen-

te navajos, que apareciam nas histórias. Coragem 
e habilidade seriam os melhores ad-

jetivos para descrever o herói, 
mas esses elementos por si só 
seriam insufi cientes, sendo que 
o limitariam à margem da reali-
dade das histórias e da realidade 
quotidiana que o envolvia. Tex é 
um herói de mente aberta e tem 
profundo respeito por todos os 
povos e costumes daquela região 
inóspita e sem lei na qual se aven-
turava. A justiça está sempre nas 
mãos de Tex e é essa característi-
ca que fez dele a personagem mais 
amada de todas as outras que se re-
lacionam com o Velho Oeste.

319
jul200
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Questões básicas como: o que é o conhecimento, como se 
constrói e qual a forma de sua apropriação pelo homem, 
orientam a refl exão sobre o conhecimento.

De forma sintética, pode-se dizer que conhecimento é 
a elucidação da realidade. Nesse sentido, conhecer quer 
dizer “trazer à luz” a realidade, tornar a realidade inteli-
gível, transparente, cristalina. Conhecer é descobrir a 
essência das coisas que se manifesta através de apa-
rências. Representar é o processo pelo qual a mente 
torna presente diante de si a imagem ou o conceito 
de um objeto. Conhecer é trazer para nossa cons-
ciência algo fora de nós. É abranger algo, ser pro-
prietário de alguns aspectos.

Para se atingir um perfeito conhecimento, qua-
tro elementos devem ser destacados: a) um su-
jeito – que conhece e que opera de forma abs-
trata seus símbolos e representações; b) um 
objeto – que é o mundo exterior ao sujeito, 
algo de quem se quer ter ciência. Portanto, 
para que exista conhecimento, sempre será 
necessária a relação de dois elementos 
básicos: um sujeito e um objeto; c) ato 
de conhecer – é o processo de intera-
ção que o sujeito efetua com o objeto. 
O sujeito interage com o objeto para 
descobrir-lhe a forma de ser; d) o re-
sultado – que é a compreensão da 
realidade ou o conhecimento pro-
priamente dito. É a explicação ou 
a compreensão estabelecida que 
pode ser exposta e comunicada.

Enquanto o ato de conhecer 
é analítico, o conhecimento é 
sintético. Portanto, o conhe-
cimento é a compreensão 
sintética produzida pelo 
sujeito por meio de um 
esforço de análise dos ele-
mentos da realidade.

É ainda a elucidação 
da realidade que decor-
re de um esforço de 
investigação, de um 
esforço para desco-
brir aquilo que está 
oculto. Só depois 

O conhecimento

de compreendido no seu modo de ser é que um 
objeto pode ser considerado conhecido.

O ato de conhecer é o esforço de enfrentar o 
desafi o da realidade, buscando a verdade. Dian-

te do desafi o, o sujeito do conhecimento for-
mula respostas plausíveis.

O processo do conhecimento é aquele pelo 
qual o sujeito vai construindo a explicação 

para a realidade desafi adora que tem diante 
de si. O conhecimento surge de um esforço 

metodológico de investigação. Diante disso, 
chega-se a conclusão de que a produção 

do conhecimento exige trabalho. Um tra-
balho disciplinado e metodológico.

Sabe-se que nem todo tipo de co-
nhecimento tem o mesmo grau quali-

tativo. Vamos nos deter em: a) senso 
comum – forma de conhecimento 

vulgar, empírico, nem sempre válido. 
Ele é o conhecimento acumulado 

sem esforço pela busca da coerên-
cia. O conhecimento produzido 

pelo senso comum é superfi cial, 
baseado nas aparências dos fatos 

e dos acontecimentos; b) teoló-
gico – que é a visão de Deus; c) 

científi co – que é o conheci-
mento metódico, sistemático, 

especializado que explica o 
que é um fato, o que é uma 

situação. Os conceitos, no 
nível do conhecimento 

científi co, são extraídos 
pelo uso de um instru-

mental metodológico. 
O conhecimento cien-

tífi co especializa-se, 
cada fenômeno é tra-

tado e interpretado 
a partir do seu âm-

bito; a natureza, a 
partir da natureza; 

os fenômenos sociais, 
a partir da sociedade; 

os fenômenos religiosos, 
a partir da religião. Ele bus-

ca um aprofundamento da 
interpretação. O conhecimento 

científi co, decorrente do uso siste-
mático de recursos metodológicos, 

possibilita um patamar de entendi-
mento objetivo que garante, por sua vez, 

uma ação objetiva e efi ciente; d) fi losófi co 
– aquele que usa o método racional. Vale-

se da constante interrogação, aguçando o 
espírito da curiosidade do saber.

A grandeza do conhecimento no 
homem pode transformar uma 

pedra bruta num precioso dia-
mante. Para isso, três aspectos 

confi rmam a grandeza do co-
nhecimento: a) Conhecer 

para satisfazer a curiosi-
dade. Tudo isso resulta 

na necessidade de en-
tender o porquê das 

coisas. Todos têm 
direito a conhecer 

dados objetivos 
e, após esses 

conhecimen-

tos, o direi-
to de escolha; 

b) Conhecer para se 
sentir seguro. O desconhe-

cido, o novo, gera em nós uma 
angústia muito grande enquanto não 

atingirmos o conhecimento. A nossa segurança 
psicológica depende da posse dessas informações que 

elucidem nossa angústia; c) Conhecer para transformar. O 
fato da apreensão do conhecimento é também questão de sobre-

vivência. O homem adapta-se e transforma o meio. Essas transformações 
tendem a melhorar a qualidade de vida.

O saber proporciona ao indivíduo condições de 
entender a realidade e melhor con-

viver com 
ela. Diante da compreen-
são do mundo, o ser humano se portará de maneira 
determinante, sendo o sujeito da ação e não seu objeto. Não estará numa situ-

ação de inferioridade nem de dominação.

Aplica-se isso, também, às nações e aos povos. A falta do saber gera 
dependência, submissão, o que dizer então da ignorância que 

campeia nossos rincões. Um caminho para a libertação se 
vislumbra: o investimento numa educação efi ciente 

que permita crescer dentro de suas próprias 
limitações tentando ultrapassá-las, para 

tanto, o conhecimento científi co 
se faz necessário, hoje e 

sempre, na busca da 
libertação.

Jaime
Fabro*
CASCAVEL | PR

Professor aposentado da Unioeste – Campus 
Cascavel. E-mail: ja.fa1@hotmail.com
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Visão literária:
Literatura X Estupidez

Defronte ao inimigo com os corpos transpi-
rados, a raiva transpõe-se na troca de olhares, 
como se no ato fosse possível uma destruição, 
cada qual expõe seu preparo no exibicionis-
mo de potências, intimidando o adversário. 
A sineta alerta o início da batalha em que 
restará apenas um, sendo este idolatrado, 
mas para almejar a vitória, a força deve ser 
explorada constantemente. Dado o sinal, 
corpos entram em contato com violência, 
impressionando os espectadores com cenas 
impactantes. Durante um tempo, eles con-
seguem manter seus golpes com autodefesa, 
mas, de repente, um cede o combate, sendo 
arremessado ao chão, no qual se encontra 
ferido e cruelmente humilhado. Porém a 
proeza não signifi ca a derrota por defi niti-
vo, mas sim uma ânsia de continuar eterna-
mente no páreo. No segundo round, forças 
sobrenaturais surgem pondo o derrotado 
extremamente ensanguentado em pé e, 
mesmo debilitado, avança em busca de jus-
tiça. Num momento de cansaço o até en-
tão campeão se vê na condição de fracas-
sado, sendo esta a revanche do adversário.
No espaço de combate, os rivais usam de 
artimanhas, sendo que o apaixonado pela 
arte expõe o efeito literário de se expres-
sar tentando emocionar o adversário, que 
em contrapartida, se defende verbalizan-
do anedotas chulas, deixando evidente 
sua ignorância e hipocrisia. Pois difundir 
literatura é como adentrar em um rin-
gue de luta, sendo este uma sala de aula, 
onde ambos procuram defender com jus-
tiça e suor sangrento suas concepções.
Pois a luta tornou-se diária ten-
do de um lado o educador e do 
outro o leigo, sendo visto assim li-
teratura com bons e maus olhos.
Porém propagar literatura é semear 
cultura no meio social, pois ela é uma 
ferramenta que registra fatos históricos 
da humanidade e, devido à consciência 
de sua importância, cabe aos futuros 
educadores transpor aos alunos o co-
nhecimento literário. Entretanto, com 
a literatura somos capazes de analisar 
criticamente uma obra, quando por-
ventura nos vemos estampados em per-
sonagens fi ctícios transcritos no enredo.
“A literatura existe. Ela é lida, vendida, 
estudada. Ela ocupa prateleiras de biblio-
tecas, colunas de estatísticas, horários de 
aula. Fala-se dela nos jornais e na TV. Ela 
tem suas instituições, seus ritos, seus he-
róis, seus confl itos, suas exigências. Ela é vi-
vida cotidianamente pelo homem civilizado 
e contemporâneo como uma experiência, 
específi ca, que não se assemelha a nenhuma 
outra” (R. Escarpit, Le Littéraire et lê social).
O mundo da literatura, como o da lingua-
gem, é o mundo do possível. Esta afi rmação não 
tem nada de novo. Já Aristóteles, respondendo 
a Platão, dizia que, enquanto a história narra-
va o que realmente tinha acontecido, o que po-
dia acontecer fi cava por conta da literatura que tem 
sido objeto de investigação desde as origens da civiliza-
ção ocidental, onde os registros feitos relatavam a existência de 
uma sociedade, que utilizava do meio literário para sua subsistência.
Com essa ressalva, a sugestão de que literatura é um tipo de escrita alta-
mente valorizada é esclarecedora. Contudo, ela tem uma consequência 
bastante devastadora. Signifi ca que podemos abandonar, de uma vez por 
todas, a ilusão de que a categoria “literatura” é “objetiva”, no sentido de 
ser eterna e imutável. Sendo assim, podemos considerar literatura tudo 
aquilo que cada um de nós considera literatura. Pois será que seria errado 
incluir num conceito amplo e aberto de literatura sendo as linhas que 
cada um rabisca em momentos especiais? Ou aquele conto que alguém 
escreveu e está guardado na gaveta? Por que excluir da literatura o poema 
que seu amigo fez para a namorada, o qual mostrou apenas para ela e 
mais ninguém? Por que não chamar de literatura as estórias de bruxas 
e bichos que de noite, à hora de dormir, nossas mães inventavam? Por 
que negar o nome de literatura aos poemas mimeografados que os jovens 
autores vendem como arte de rua? Será que são literatura os romances 
que a falta de oportunidade impediu que fossem publicados? As peças 
de teatro que, como dizia Fernando Pessoa, jamais encontrarão ouvidos 
de gente? Será que tudo isso é literatura? E se não é por que não é? Para 
uma coisa ser considerada literatura tem de ser escrita? Tem de ser edi-

tada? Tem de ser impressa em livro e vendida ao público?

Será então que tudo o que foi publicado em livro é literatura? 
Mesmo aquele romance de sacanagem, que todo mundo lê es-
condido e gosta? E os livros que nenhum professor manda ler, 
de que crítico fala, que jornais e revistas solenemente ignoram?
A resposta é simples. Tudo isso é , não é e pode 
ser que seja literatura. Depende do ponto de vis-
ta, do sentido que a palavra tem para cada pessoa, 
da situação na qual se discute o que é literatura.
“É a literatura porta de um mundo autônomo que, nascendo 
com ela, não se desfaz na última página do livro, no último 
verso do poema, na última fala da representação. Perma-
nece ricocheteando no leitor, incorporando como vivên-
cia, erigindo-se em marco do percurso de leitura de cada 
um” (LAJOLO, Marisa, O que é literatura, 1982, p. 43).
A literatura, por sua vez, foi e, enquanto existir, con-
tinuará sendo um denominador comum da experi-
ência humana. Aqueles de nós que leram Cervantes, 
Shakespeare, Dante ou Tolstoi entendem uns aos 
outros e se sentem indivíduos da mesma espécie 
porque, nas obras desses escritores, aprenderam 
o que partilhamos com seres humanos, indepen-
dentemente de posição social, geografi a, situação 
fi nanceira e período histórico. Ler boa literatura 
é ainda aprender o que e como somos em toda 
a nossa humanidade, com nossas ações, nos-
sos sonhos e nossos fantasmas, tanto no es-
paço público como na privacidade de nossa 
consciência. Esse conhecimento se encontra 
apenas na literatura. Nem mesmo os outros 
ramos das ciências humanas, a fi losofi a, a 
história ou as artes conseguiram preservar 
essa visão integradora e um discurso aces-
sível ao leigo, pois também eles sucum-
biram ao domínio da especialização.
Antonio Cândido diz que a litera-
tura não corrompe nem edifi ca, 
mas humaniza em sentido pro-
fundo porque faz viver. E afi rma:
“A literatura pode formar; mas não 
segundo a pedagogia ofi cial. [...], ela 
age com o impacto indiscrimina-
do da própria vida e educa com 
ela. Dado que a literatura ensina 
na medida em que atua com 
toda a sua gama, é 
artifi cial querer 
que ela fun-
cione como 
os manuais 
de virtude 
e boa con-
duta. E a 
sociedade 
não pode 
senão es-
colher o 
que em 

cada momento lhe parece adaptado aos seus fi ns, 
pois mesmo as obras consideradas indispensáveis 
para a formação do moço trazem frequentemente 
aquilo que as convenções desejariam banir [...]. É 
um dos meios por que o jovem entra em contato 
com realidades que se tenciona escamotear-lhe”.
O homem lúcido não pode permanecer quieto 
e resignado enquanto o seu país deixa que a 
literatura decaia e que os bons escritores se-
jam desprezados. É muito difícil fazer com 
que as pessoas compreendam a indignação 
impessoal que a decadência da literatura 
pode provocar em homens que compreen-
dem o que isso implica e a que fi m isso 
pode levar. Um povo que cresce habi-
tuado à má literatura é um povo que 
está em vias de perder o pulso de si 
próprio. Sendo assim, nos resta con-
tinuar eternamente na luta visando 
propagar a cultura indispensável.
“Se queremos evitar o desapareci-
mento dos romances – ou sua res-
trição ao sótão dos objetos inúteis 
e com isso o desaparecimento 
da própria fonte que estimula a 
imaginação e a insatisfação, que 
refi na nossa sensibilidade e nos 
ensina a falar com eloquência e 
precisão, que nos torna livres 
e nos garante uma vida mais 
rica e intensa, então deve-
mos agir. Precisamos incitar 
a literatura aos que vêm 
depois de nós”.

*Ator e acadêmico de Letras
sheldom_dark@hotmail.com

Sidnei de
Oliveira*
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N velas 

MALHAÇÃO  
SEGUNDA - Marina sugere que Caio 
se instale no apartamento em que ela 
morou com Juliana e os irmãos quando 
saíram da mansão. Juliana fica atordo-
ada quando Bruno insiste em sua de-
cisão de mudar de colégio e Paula os 
observa de longe. 

TERÇA - Osvaldo implora para que Caio o 
deixe morar com ele, mas o rapaz nega o 
pedido. Marina e Iracema tomam a fren-
te do shopping. Veridiana passa o dia no 
Marombar para fi car perto de Luciano e 
incomoda Adamastor. Yasmin quer se ca-
sar com Peralta o mais rápido possível e já 
pensa nos preparativos da cerimônia. 

QUARTA - Osvaldo pede perdão a Ma-
rina, mas ela não aceita. Bruno despista 
Paula quando ela pergunta por que ele 
anda afastado do colégio. Caio diz que 
Osvaldo tem de agir com mais inteligên-
cia se quiser reconquistar a confi ança de 
Marina. Paula acredita que o afastamen-
to de Bruno tem a ver com Juliana. 

QUINTA - Guilherme sugere que Veridia-
na dê mais espaço a Luciano. Paula acha 
que Juliana está assediando Bruno e pen-
sa em denunciar a diretora. Osvaldo diz 
a Caio que Marina e Iracema acabarão 
levando o shopping à falência. 

SEXTA - Osvaldo se prontifi ca a cobrar o 
aluguel atrasado dos lojistas e consegue 
ajudar Marina e Iracema a quitarem as dí-
vidas do shopping. Paula surge no Múltipla 
Escolha acompanhada de pais de alunos 
e acusa Juliana de assediar Bruno, mas ele 
chega a tempo de revelar que deixou o co-

légio por gostar da diretora. Mar-
celo discute com Felipa. 

SÁBADO - Não 
há exibição.

PARAÍSO
SEGUNDA - Edith pede um tempo para 
Terêncio e deixa o peão arrasado. Rosi-
nha sugere que Zeca pense em Maria 
Rita quando estiver com ela. Tobi ten-
ta puxar assunto com Terêncio, mas, 
amargurado, ele não lhe dá atenção. Das 
Dores fala com Zefa sobre sua pretensão 
de acertar um salário com Eleutério para 
ela e Tobi depois que eles se casarem. 

TERÇA - Norberto reclama com Padre 
Bento por ter mandado prender Mar-
cos. Alfredo Modesto comenta com 
Aurora que a volta de Marcos foi boa 
por ter tirado o foco de todos para a 
política. Edith fala sobre sua dúvida para 
Aninha e a amiga a aconselha a decidir 
logo entre Terêncio e Marcos, antes que 
ela fi que sem nenhum dos dois. 

QUARTA - Zefa não aceita dormir 
com Eleutério antes do casamento. 
Tobi e Das Dores conversam sobre o 
futuro deles juntos. Geraldo e Maria 
Rosa escondem Marcos de Terêncio. 
Bertoni fica furioso quando Nono 
aluga uma casa para Zuleika. Zuleika 
afirma para Leni que vai conseguir 
conquistar Zé Camilo. 

QUINTA - Terêncio tenta conseguir in-
formações sobre o paradeiro de Marcos 
com o delegado e acaba preso. Nina, 
Cleusinha e Jacira se insinuam para Zé 
Camilo. Isidoro fi ca chateado por ter 
que cuidar de Marcos. Zé Camilo não 
gosta de saber que Zuleika vai morar 
na cidade. Geraldo confessa para Ma-
ria Rosa que só está ajudando Marcos 
porque tem interesse em seus serviços 
na rádio. Os soldados levam Zé Camilo 
preso e Nina, Cleusinha e Jacira vão até a 
delegacia para defendê-lo.

SEXTA E SÁBADO - Até o fechamento 
desta edição, os demais capítulo de “Pa-
raíso” ainda não haviam sido editados.

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Gabriel fi ca revoltado com 
a proposta de Jacques para que eles mo-
rem juntos e Dafne o apoia, deixando o 
avô furioso. Espeto reage e Judith acaba 
aceitando as condições de Denis. Benja-
min leva Tatiana ao casamento de Elie-
zer. Sarah olha fi xamente para Tatiana e 
Benjamin estranha. 

TERÇA - Nicholas confi rma o pedido de 
casamento e Amarilys diz que precisa 
pensar. Sarah comenta com Tatiana que 
sabe muitas coisas de sua família e pede 
que ela lhe procure para conversarem. 
Fabiano reclama da demora de Ivonete 
em chegar em casa. Laís nega estar inte-
ressada em Caco, mas fi ca decepcionada 
com sua rejeição. 

QUARTA - Jacques aceita ajudar Milena 
em seu plano de vingança contra Nicho-
las. Amarilys fi ca furiosa por ter sido en-
ganada por Nicholas e o dispensa. Bianca 
convida Renan para sair. Dafne visita a 
lan house de Clô e fi ca interessada no 
ponto. Jacques conta para Frederico que 
Milena é sua fi lha e reclama que Judith 
ainda não foi visitá-lo. 

QUINTA - Judith apoia Dafne e Jacques 
aceita as ações de Frederico de volta, mas 
o mantém na presidência. Bianca diz ao 
pai que pretende dar o golpe do baú e ele 
se espanta. Jacques pede a Dafne que vá 
até sua casa para conversarem. 

SEXTA - Nicholas desconfi a da propos-
ta de Galeno e pede uma prova de que 
a mulher que quer casar com ele existe. 
Jacques lembra do tempo em que Josefa 
era vedete. Judith suspeita que Amarilys 
esteja tentando testar Nicholas. 

SÁBADO - Amarilys visita o ateliê de Denis 
e Espeto e Lili escondem Xico. Jacques pede 
para repetir mais vezes o passeio ao parque. 
Bianca vai à pensão pedir desculpas a Felipe 
quando Vanessa surge para sair com ele. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Tarso conta para Inês que 
viu Júlia espionando a casa, mas a irmã 
não acredita. Cadore liga para Júlia e a 
neta afi rma que não esteve na casa de 
Ramiro. Opash e sua família veem Chan-
ti na televisão e descobrem que a jovem 
partiu para virar artista de cinema. Gopal 
liga para Silvia, que pede para ele voltar a 
procurá-la após sua viagem. 

TERÇA - Shivani apresenta Bahuan a seu 
pai, que reage com indiferença à sua pre-
sença. Shivani e Bahuan recebem Maya 
e Raj na festa. Bahuan diz a Maya que a 
espera no dia seguinte no lugar marca-
do. Shivani diz a Bahuan que seu pai quer 
falar com ele. 

QUARTA - Aída aconselha Camila que 
repense sua decisão de ir embora, mas 
a filha insiste em deixar Ravi. Lalit 
revela a Ravi que Camila foi embora 
para o Brasil e ele sai desesperado à 
procura da mulher. Raj explica a Rami-
ro como Maya depositou dinheiro na 
conta de Humberto Cunha e afirma 
que Humberto Cunha foi para o Bra-
sil. Raul vai até a pastelaria de Ashima 
e vê Ramiro e Melissa. 

QUINTA - Gopal conta para Silvia como 
conheceu Raul, elogia o empresário 
e mostra os cartões escritos por ele. 
Dayse convida Guto para jantar em seu 
apartamento como uma forma de ele 
se encontrar com Rute. Silvia mostra 
a Yvone os cartões que Raul escreveu. 
Silvia conta a Murilo sobre a visita de 
Gopal e ele se prontifi ca a arrumar um 
emprego para o indiano na Cadore.  In-
dira tenta convencer Puja a falar o que 
sabe sobre Laksmi e Shankar. 

SEXTA E SÁBADO - Até o fechamento 
desta edição, os demais capítulo de 
“Caminho das Índias” ainda não ha-
viam sido editados.

SOM & FÚRIA
SEGUNDA - Não há exibição.

TERÇA - Episódio “Monstros Raros” 
- Dante e Oliveira conversam sobre a 
montagem de “Macbeth”. Nadine, dire-
tora de “Romeu e Julieta”, aparece no te-
atro e, antes de subir ao palco, cai e fra-
tura o pescoço. Elen se preocupa com os 
constantes ensaios noturnos de Dante. 
Ricardo fi ca pasmo com o outdoor que 
anuncia a nova temporada do teatro. 

QUARTA - Episódio “A Vida Não é Justa” 
- Dante acorda assustado ao ver o rosto 
de Oliveira ensanguentado na sua fren-
te. Naum descobre que Dante também 
está dormindo no teatro. Oliveira fala 
sobre a peça e não deixa Dante dormir. 
Ana confessa para Ricardo que a nova 
campanha publicitária é horrível e trou-
xe prejuízos para eles. Dante conversa 
com Oswald e percebe sua hostilidade. 

QUINTA - Episódio “Banhado em San-
gue” - Sarah e Patrick não entendem a 
cumplicidade criada entre eles. Ricardo 
fi ca nervoso ao saber que Dante demitiu 
Henrique. Geraldo confessa a Dante que 
está inseguro. Oswald fi ca irado por ter 
seu ensaio cancelado. Sanjay garante a 
Ricardo que ele terá o teatro lotado na 
pré-estreia do espetáculo. Ricardo fi ca 
estupefato com os comentários feitos 
por policiais sobre Sanjay. 

SEXTA - Último Capítulo - Ricardo tem 
um pesadelo com Sanjay e acorda as-
sustado. Ana e Ricardo se surpreendem 
com o aumento de jovens na plateia. 
Dante faz uma encenação dramática 
para convencer Oswald a se empenhar 
para fazer “Romeu e Julieta”. Oswald faz 
um exercício com o elenco, que vibra. 
Ricardo fi ca radiante ao ver o teatro 
cheio. Dante tranca Elen em seu cama-
rim e diz para Naum só deixá-la sair de-
pois que o espetáculo começar. 

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Lino acorda e percebe que 
não conseguiu fugir da Depecom. Telê 
recebe ondas telepáticas dos reptilianos 
e descobre que eles irão libertá-los em 
troca de ajuda. Sofi a chama por Ama-
deus. Isabel e Silvia continuam descon-
fi ando de Nestor. Ele se irrita com o 
questionamento. Marli comemora que 
irá reencontrar o pai. 

TERÇA - Amadeus não reconhece a voz 
de Nestor e pergunta quem é ele. Nes-
tor diz que é namorado de Sofi a. Ama-
deus deixa recado dizendo que é amigo 
de Amadeus. Nestor desliga o telefone. 
Nestor coloca mais sonífero na água 
que oferece para Sofi a. Amadeus deci-
de ir ao encontro de Sofi a, mas Tonho e 
Arlete não aprovam. 

QUARTA - Bianca se recupera e ame-
aça atacar Inta, mas ela avisa que é in-
tocável. Trans volta e  joga um vaso na 
cabeça de Bianca, que desmaia. Ágata 
diz que se sente segura em Agarta. Lu-
ciano a beija.  Luciano pede Ágata em 
casamento, mas ela diz ser muito nova. 

QUINTA - Felipe lança teias contra o 
crocodilo e consegue fugir com Leonor. 
Juno e Lúcio fi cam apreensivos com a 
situação de perigo em que Valente se 
encontra. Ela chora. Lúcio fi ca na dú-
vida se Valente tem que morrer para 
que ele possa nascer de novo. Valente e 
Perpétua fi cam cada vez mais acuados, 
quando ele começa a brilhar. 

SEXTA - Nestor pressiona “Bernardo” 
para ele assumir que é Amadeus.  Ele, no 
entanto, nega. Isabel vê Nestor apon-
tando a arma para Amadeus e diz que 
se alguma coisa acontecer, ela testemu-
nhará contra o fi lho. Amadeus pega sua 
bengala e joga a arma de Nestor para 
longe. Os dois começam a lutar. 

SÁBADO - Não há exibição.

Julliane

Brita
CASCAVEL | PR
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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.

Nas malhas nebulosas em 
que são guardadas as inspira-
ções de Chico Buarque gostaria 
eu de me infi ltrar. E me lambuzar, 
e me esbaldar, e me satisfazer. Por-
que há alguns artistas, dentre eles a 
maioria escritores, em frente dos quais 
eu me ajoelharia e pediria para ser feita 
escrava em todas as possibilidades que a 
palavra agrega. Certamente Chico, muito 
íntima que sou, seria um deles.

Digo isso para mostrar que não há impar-
cialidade forjada – supondo que ela possa 
existir de alguma maneira absurda que desco-
nheço – se eu estiver falando deste homem cuja 
maior proximidade comigo foi quando eu estive 
na cidade dele, o procurei enfadonhamente pela orla da 
praia em que ele caminha todos os dias e a única coisa que en-
contrei foi uma imensa empena em frente a uma casa de shows me 
dizendo que, enquanto eu passava dez dias sonolentos por lá, Chico estava 
em temporada, cujos ingressos, mesmo que eu pudesse comprar, estavam es-
gotados. Se você já teve um amor platônico, sabe o que eu senti.

É por isso também que eu não suporto – e rebato com mais ou menos von-
tade, depende do humor – quando me dizem coisas do tipo “Chico só é bom 
compositor”; “Como romancista é um bom músico”; ou “As mulheres superva-
lorizam Chico”. Não sei bem o que eles querem dizer com isso, sou cega, surda 
e muda no que se refere ao meu amor, mas discordo. Porque Chico é talentoso 
demais para eu me perder em devaneios que não sejam os dele.

Novamente, a Som Livre lança um volume de Por Eles e Por Elas, agora com Chico 
Buarque (o primeiro foi com Djavan), e compila interpretações das músicas de Chico 
cantadas por outros 30 e tantos artistas. Para aqueles que veem Chico como um grande 
compositor, mas preferem que outros interpretem as canções dele, uma ótima pedida. 
Para os amantes inveterados de Chico em todas as formas possíveis, uma compilação de 
muito que já foi ouvido – e não que isso seja ruim, mas certamente oportunista –.

Destaco, das 28 músicas perfeitas, as interpretações de Cássia Eller para 
Partido Alto, de Maria Gadú para A história de Lilly Braun, 

de Zeca Baleiro em Até o Fim, e a Beatriz de 
Milton Nascimento, que sempre 

me leva às lágrimas.

Chico sempre é uma daquelas 
sensações de levitação. Não te-
nho familiaridade nenhuma com 

o cantor, mas devido ao grau de 
paixão que detenho por ele sinto-
me impelido a tratá-lo com tama-
nha intimidade. Desde Carioca, o 
último álbum dele, não havia acon-

tecido novamente aquela suspensão. 
Foi na época de Carioca, quando ele 
anunciou uma breve turnê que inclui-
ria pouquíssimos shows pelo País, que 

minha paixão entrou num momento 
de profunda tristeza: não haveria nem 

como eu sonhar em assisti-lo. E a turnê 
ocorreu, muito disputada, com esgotamento 

rápido de ingressos. O valor? Coisa pouca, algo 
em torno do meu salário na época, sem contar o 

translado e a hospedagem no Rio ou em São Paulo.

Mesmo abalado não deixei minha paixão terminar. Logo suguei da 
rede o novíssimo CD e me deleitei em prazeres musicais. Há alguns dias novamente 
minha paixão sentiu um vigor desses incapazes de não cometer uma loucura: Chico 

Buarque – por eles e por elas. Sempre preferi Chico cantando algumas das melhores 
canções dele, mas nada impede que outras vozes possam transmitir a obra. Por exemplo, 
Construção, a faixa 13 do disco Por eles, a prefi ro na voz de Chico. Sem mágoa nenhuma 
com Ney Mato Grosso, o admiro também, mas essa música é com Chico mesmo. 

Cotidiano, na voz de Marcelinho da Lua e Seu Jorge, fi cou além da versão de Chico. 
Meu amor pelo carioca dos olhos azuis não diminui nenhum pouco, mas sejamos sen-
satos: o que é bom merece reconhecimento. Do CD Por eles tudo se dignifi cou ainda 
mais, com exceção das duas interpretações de Rita e Beatriz, de Zeca Pagodinho e 
Milton Nascimento, respectivamente. Gosto dos dois, mas não ornou com a magni-
tude dessas duas obras de Chico. Para Beatriz, se fosse eu quem escolhesse, o único 
que teria licença é Edu Lobo, que a compôs com o carioca. 

Por elas não traz nenhuma novidade, a não ser Monique Kessous que 
fechou o álbum com Valsinha. A nova cantora da MPB está hoje na trilha 
sonora da novela global Paraíso, com a música Pitangueira. Do álbum, su-
primiria Ivete Sangalo e Fernanda Takai e incluiria Maria Bethânia que 
assim como Miúcha tem uma história das mais 
lindas com Chico.
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Bom fluxo astral para novas empresas e em-
preendimentos, mas um tanto quanto nega-
tivo para novas amizades e para entrar com 
recursos na justiça. Procure compreender 
melhor os familiares e a pessoa amada.

Talvez você tenha de fazer uma viagem ines-
perada, mas não se preocupe, pois os resul-
tados serão excelentes. Amanhã estará sob 
melhor fluxo astral aos assuntos do coração 
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto.

Procure evitar ações violentas e palavras 
ásperas. Dia favorável para amizades que o 
ajudarão a progredir. Sucesso nas associações, 
nos negócios, nos assuntos de dinheiro. A vida 
amorosa necessita de paz e compreensão.

Feliz contatos com pessoas de posse fi nan-
ceira elevada e elevação de sua condição 
material, e o que denota o fl uxo astral de 
hoje para você. Boa disposição para o tra-
balho e melhora total de saúde. 

Boas indicações de esperanças que se con-
cretizarão num futuro próximo. Início de 
um bom período no campo profi ssional e 
fi nanceiro. Grandes projetos e realizações. 
Pessoas estranhas poderão ser úteis.

Soluções que lhe pareciam positivas mostra-
rão que precisam ser reavaliadas. Momento 
benéfico para iniciar algum tipo de associação 
com uma pessoa de seu convívio. Mantenha-
se em suas atividades e receberá benefícios.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia que lhe propicia resultados satisfatórios, 
principalmente em se tratando de planos 
para o futuro. Poder de sedução em alta, le-
vando magia à vida a dois. Não tenha medo 
de correr riscos; os astros estão à seu favor.

Coopere com os colegas de trabalho. Sua 
recompensa virá disso. Indícios positivos de 
bons negócios, lucro nas transações comer-
ciais e sucesso nos transportes. Com otimis-
mo, vai relaxar e se sentir mais alegre.

Fase em que será notado onde comparecer, 
sua reputação será elevada e seus ideais e 
ações deverão ser seguidas por pessoas que 
vivem a sua volta. Mas, para que tudo isso 
aconteça, dependa sua própria capacidade.

Período de maior isolamento. Favo-
rável à meditação e ao contato com 
aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocio-
nal e melancolia. 

Melhora de saúde e das chances de suces-
so geral. Aja com inteligência e com perí-
cia que conseguirá chegar onde pretende 
hoje. Êxito pessoal, social, elevação do ca-
ráter e felicidade íntima e amorosa. 

Dia benéfico e favorável em tudo o que pre-
tenda realizar ou conceber. Ideal para o amor. 
Talvez esta seja uma ótima fase para realizar 
assuntos pessoais. Escolha um local que você 
possa ficar em contato com a natureza.

CASCAVEL
HARRY POTTER e O Enigma do Prín-
cipe: (Aventura- 10 anos- Legenda-
do- Duração: 2h33). Cine West Side 
1. Quarta-feira  e  Sábado às 14h30, 
19h00 e 22h00; Domingo às 14h30, 
18h00 e 21h00; Seg/ Ter e Qui e Sex 
às 14h00, 17h00 e 20h00. Cine JL 1. 
Diariamente às 13h30, 16h20, 19h10 
e 22h00. Cine JL 3. Diariamente às 
13h20, 16h10, 19h00 e 21h50.

A ERA DO GELO 3: (Animação- Li-
vre- Dublado- Duração: 1h38). 
Cine West Side 2. Sexta/ Sábado e  
Domingo às 14h00, 15h50, 17h35, 
19h35 e 21h30; Segunda e Terça às 
14h30, 16h30, 19h15 e 21h05. Cine 
JL 2. Diariamente às 14h00, 15h50, 
17h40, 19h30 e 21h20.

TRANSFORMERS- A vingança dos 
Derrotados: (Ação/Ficção Científi ca- 
10 anos- Legendado- Duração: 2h30). 
Cine JL 4. Diariamente 14h10. 

A MULHER INVISÍVEL:  (Comédia- 14 
anos- Nacional- Duração: 1h45). Cine JL 
4. Diariamente às 17h00, 19h00 e 21:00.

FOZ DO IGUAÇU
TRANSFORMERS- A vingança dos 
Derrotados: (Ação/Ficção Científi-
ca- 10 anos- Legendado- Duração: 
2h30). Cine Cataratas 1. Diariamente: 
15h20h e 18h20. Cine Boulevard 2: 
Diariamente:   21h45.

INTRIGAS DE ESTADO: (Suspense/
Thriller-  14 anos- Legendado- Dura-
ção: 2h07). Cine Cataratas 1. Diaria-
mente:  21h20.

DUPLICIDADE: (Thriller- 12 anos- 
Legendado- Duração: 2h05) Cine 
Cataratas 2. Diariamente: 16h40, 
19h00 e 21h40.

HARRY POTTER e O Enigma do Prín-
cipe: (Aventura- 10 anos- Legendado- 
Duração: 2h33). Cine Cataratas 3. Dia-
riamente: 13h30, 16h20, 19h10 e 22h00 
Cine Boulevard  3. Diariamente: 16h00, 
19h00 e 22h00. Cine Boulevard  4. Dia-
riamente: 22h00.

A ERA DO GELO 3: (Animação- Livre- 
Dublado- Duração: 1h38) Cine Cata-
ratas 4:Diariamente: 14h00, 16h00, 
18h00, 20h00 e 22h15. Cine Boulevard 
1. De segunda a sexta: 18h00, 20h00 
e 22h15 Sábado e domingo: 16h00, 
18h00, 20h00 e 22h15.

HANNAH MONTANA: O Filme: (Co-
média Musical- Livre- Dublado- Dura-
ção: 1h44). Cine Boulevard 2. Diaria-
mente: 17h00 e 19h20.

A MULHER INVISÍVEL:  (Comédia- 
14 anos- Nacional- Duração: 1h45). 
Cine Boulevard 4. Diariamente: 
17h30 e 19h40.

TOLEDO
TRANSFORMERS- A vingança dos Der-
rotados: (Ação/Ficção Científi ca- 10 
anos- Legendado- Duração: 2:30min). 
Cine Panambi 1: Diariamente: 13h50.

HARRY POTTER e O Enigma do Prín-
cipe: (Aventura- 10 anos- Legendado- 
Duração: 2h33). Cine Panambi 1. Dia-
riamente: 16h20, 19h00 e 21h40.

A ERA DO GELO 3: (Animação- Livre- 
Dublado- Duração: 1:38min). Cine Pa-
nambi 2. Diariamente:   14h20, 16h00, 
19h20 e 21h00.

“Ainda não surgiu um homem 
dotado de gênio para legislar no 
nosso país. Homens assim são raros 
na história mundial. Oradores, polí-
ticos e homens eloqüentes existem 
aos milhares; mas ainda estamos por 
ouvir a voz do orador capaz de so-
lucionar as complexas questões do 
dia-a-dia. Amamos a eloqüência pe-
los seus méritos próprios, e não pela 
sua capacidade de pronunciar uma 
verdade qualquer, nem pela possibili-
dade de inspirar algum heroísmo. Os 
nossos legisla dores ainda não apren-
deram a distinguir o valor relativo do 
livre-comércio frente à liberdade, à 
união e à retidão. Eles não têm gênio 
ou talento nem para as questões rela-
tivamente simplórias dos impostos, das 
finanças, do comércio e da indústria, 
da agricultura. A América do Norte não 
conseguiria manter por mui to tempo a 
sua posição entre as nações se fôssemos 
abandonados à esperteza palavrosa dos 
congressistas; felizmente contamos com 
a experiência madura e com os protestos 
efetivos do nosso povo. Talvez não tenha 
o direito de afirmar isto, mas o Novo Tes-
tamento foi escrito há mil e oitocentos 
anos; no entanto onde encontrar o legis-
lador suficientemente sábio e prático para 

se aproveitar de tudo o que esse texto 
ensina sobre a ciência da legislação? 
A autoridade do governo, mesmo do 
governo ao qual estou disposto a me 
submeter - pois obedece rei com sa-

tisfação aos que saibam 
e façam melhor do que 
eu e, sob certos aspec-
tos, obedecerei até aos 
que não saibam nem façam 
as coisas tão bem -, é ainda 
impura; para ser inteiramente 
justa, ela precisa contar com a 
sanção e com o consentimento 
dos governados. Ele não pode ter 

sobre a minha pessoa e meus bens 
qualquer direito puro além do que eu lhe 

concedo. O progresso de uma monarquia ab-
soluta para uma monarquia constitucional, e 
desta para uma democracia, é um progresso no 
sentido do verdadeiro respeito pelo indivíduo. 
Será que a democracia tal como a conhecemos 
é o último aperfeiçoa mento possível em termos 
de construir governos? Não será possível dar um 
passo a mais no sentido de reconhecer e organi-
zar os direitos do homem? Nunca haverá um Esta-
do realmente livre e esclarecido até que ele venha 
a reconhecer no indivíduo um poder maior e inde-
pendente - do qual a organização política deriva 
o seu próprio poder e a sua própria autoridade - e 
até que o indivíduo venha a receber um tratamento 
correspondente. Fico imaginando, e com prazer, um 
Estado que possa enfim se dar ao luxo de ser justo 
com todos os homens e de tratar o indivíduo respei-
tosamente, como um vizinho; imagino um Estado que 
sequer consideraria um perigo à sua tranqüilidade a 
existência de alguns poucos homens que vivessem 
à parte dele, sem nele se intrometerem nem serem 
por ele abrangidos, e que desempenhas sem todos 
os deveres de vizinhos e de seres humanos. Um 
Estado que produzisse esta espécie de fruto, e 
que estivesse disposto a deixá-lo cair logo que 
amadurecesse, abriria caminho para um Estado 
ainda mais perfeito e glorioso; já fiquei a ima-
ginar um Estado desses, mas nunca o encon-
trei em qualquer lugar”.

Henry David Thoreau em
“Desobediência Civil”.

Harry Potter (2009), 

de David Yates

Confesso certo desejo na confirmação dos boatos de que 
Spielberg seria o responsável por levar a saga Potter às telonas, 
afinal, sempre tive a impressão de que em cada um dos filmes 
faltou ‘a mão’ de um grande diretor. Mas, de fato, tenho de 
dar todo o crédito a Chris Columbus, por ter feito as escolhas 
difíceis e que, cada vez mais, se mostram as certas.

O grande trunfo de Columbus, de longe, é o elenco. Da-
niel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Rony), Emma Wat-
son (Hermione) encabeçam um time que dá vida ao 
mundo mágico e compensam os deslizes na adaptação 
e as brechas do roteiro. 

O que há de mais discutível não está tanto no que David Ya-
tes, diretor da série a partir de A Ordem da Fênix (2007), e o 
roteirista Steve Kloves deixaram de fora, mas sim o que 
entenderam ser boas trocas e focos. Nesse senti do, 
pesaram mais no fi lme do que no livro as relações 
entre os adolescentes do que o perigo à porta da 
Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A opção 
se confi rma no fi nal do recém-lançado Enigma do 
Príncipe, menos dramáti co, mais curto e rápido. 

Teria ainda dois ou três momentos em que o 
diálogo poderia fechar melhor; uma ponta aqui 

que o roteiro deixou solta; e ali uma cena dispen-
sável, mas são observações rasteiras que pouco 

afetam a posição de melhor filme da série até o 
momento, num bom páreo com O Prisioneiro de 
Azkaban (2004), de Alfonso Cuarón. 

Enigma do Príncipe traz também uma mudança na fo-
tografi a. Bruno Delbonnel (Amelie Poulain, 2001) tirou as 

cores quentes que restavam e acentuou os tons frios e as 
sombras. A paleta realça a arquitetura gótica do castelo 

e dá um bom terreno sombrio para a notável direção 
de atores de Yates. O Dumbledore de Michal Gam-

bon está ótimo e é ele quem protagoniza a cena 
literalmente mais poderosa do longa.

O filme tem ritmo para as mais de duas 
horas e meia de projeção. É 

um capítulo consistente e 
angustiante da que já é 

a mais popular série de 
filmes que a indús-

tria cinematográfi-
ca já criou.

*Assessorado 
por: Bruna His-

sae, Julliane 
Brita, Jefer-
son Richet-
ti e Tiago 
Aramayo.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Que
agonia!

A história ou relato 
a seguir não é nenhu-
ma Brastemp. Todavia, 
servirá para que pesso-
as descabidas de possi-
bilidades adequadas ao 
trato de roupas molhadas 
possam usar os casacos, e 
outras peças mais teciduais, 
sem medo de após a lavagem 
ficar na mão. Tratando em 
miúdos: ficar desnudo porque 
a roupa não secou.  

A secagem de roupa não é nenhum mistério 
obscuro que as mães passam às filhas sob pro-
messas de duras penas e juramentos infindos de 
sigilo absoluto. Hoje, qualquer manual de secado-
ra traz essas informações de maneira ilustrativa e 
esmiuçada aos leigos. Primeiramente lave, torça tão 
forte até começar a sentir o tecido ruir e perceber 
que o excesso de água já escapou por entre seus de-
dos. Depois desse ritual, comece a estender nos varais. 
Depois sente-se e abrevie esse momento admirando o 
vento que levantará suas saias, fará abrir as abas de sua 
camisola, inflará de ar os bojos de seu sutiã, acenará com 
sua calcinha para a direção que corre. Veja como elas ba-
lançam lancinantes pelo ar, como se quisessem escapar e 
voar, mas você as prendeu, assim espero. Observe que com 
o calor do sol, mesmo mínimo, aliado com a exuberância do 
vento as gotículas de água vão evaporando e se assomam no 
céu juntamente com outras, até que o tecido fique desabita-
do delas. Atente para esses passos e veja como é simples secar. 
Já secamos tanto, tantos. Copos, garrafas, taças, xícaras. Roupas 
apenas requerem um pouco mais de lentidão.  

Roupa suja se lava em casa
Dona de casa Zélia Costa diz que uma das soluções é estender a 

roupa dentro de casa mesmo, se não, por ao redor do fogão a lenha. 
“O problema é que se ficar estendida dentro de casa muitos dias e 
não secar, a roupa vai ficar com cheiro. No fogão a lenha, a roupa pode 
sujar de novo, além de pegar cheiro da fumaça”.

O jeito é ficar atento ao sol, e, se ele aparecer, correr e levar tudo 
para fora para não precisar lavar a roupa de novo. “Já aconteceu de ter 
de lavar de novo, principalmente roupa grossa, que demora mais para 
secar. O bom mesmo é estender no sol. Se a roupa estiver centrifugada, 
em uma hora, duas horas a roupa está seca, se o tempo estiver meio 
nublado vai meio dia, ou mais”.

Moletons, jeans, toalhas grossas, tapetes e, principalmente, calçados, 
estão entre os artigos que demoram mais para secar. Mais roupas secan-
do, menos roupas para usar, ou seja, melhor ajustar a rotina. “Tem de cui-
dar mais da roupa, sujar menos para não precisar lavar tantas peças. E, 
quando lavar, que sejam as necessárias”.

É o que recomenda também a dona de casa Marli Mikunski Ressel, principal-
mente, cuidado com os calçados. “De roupa, os jeans demoram mais para secar, 
mas calçado é pior ainda, não tem jeito, tem de ter sol”.

Ela lembra que “Uma vez as pessoas colocavam atrás da geladeira para secar, 
mas estraga a geladeira. Hoje pendura a roupa em varais dentro de casa ou 

perto do fogão a lenha. O bom é 

que agora tem a centrífu-
ga, que ajuda muito”. 

De qualquer forma, 
também não escapou de 
ter de lavar a roupa já 
lavada mais de uma vez. 
“Já aconteceu, mas fazer 
o quê? Tenho três varais 
e todos estão cheios. 
Tive de fazer mais um”.

A comerciante e dona-
de-casa Maria Barre-
to Ito, a Dona Maria, 
trabalha com venda e 
manutenção de equi-
pamentos domésticos 
e confi rma que roupa 
atrás da geladeira é 
mau negócio. “A gela-
deira trabalha bem mais, gasta 
mais e pode queimar o motor, que é quase o 
preço de uma geladeira nova”.

Nada também de fogões e micro-ondas. “Eu soube de 
uma mulher que fez um varal em cima do fogão a gás e então 

ela ligava todas as bocas do fogão. Além de gastar muito gás, 
o risco de pegar fogo era altíssimo. E também 
já ouvi falar de gente que coloca dentro do 
micro-ondas, o que pode causar um incêndio. 
O certo mesmo é usar centrífuga, secadora ou 
estender no varal no sol mesmo”.

A jornalista e estudante Bruna Hissae morou 
um ano no Japão, e lá eles não têm varal fora de 
casa para estender a roupa. “As pessoas pendu-
ram as roupas dentro de casa mesmo e colocam 
o aquecedor à combustível embaixo. Funciona, 

mas é perigoso de uma roupa se desprender é cair em 
cima. Pode causar um incêndio”.

Araci dos Santos Anjer é proprietária de uma peque-
na pensão e é responsável pela lavagem das roupas dos 
pensionistas. “Quando a pensão está cheia, lavo roupa de 
mais ou menos 20 pessoas, contando com as da família 
também. Se tem bastante gente, lavo até três vezes por 

semana”. No inverno, os dias nublados ou muito úmidos di-
ficultam o trabalho de Araci, que conta com varais em uma área 

aberta para facilitar o processo. 

Se o sol não ajuda, o trabalho é braçal mesmo: “Passo bastante na 
centrífuga e deixo na área até 24 horas, apesar de que, depende do 
clima, quanto mais você deixa lá fora, mais fi ca úmida. Depois dis-
so, se ainda não está seca, seco a ferro mesmo, mas não é fácil. 
Eu tinha até uma secadora, mas ela dava mais trabalho do que 
realmente ajudava, agora eu uso o ferro mesmo”.

Melhor não
Grandes ideias não necessariamente quer dizer boas 
ideias. Por isso, conversamos com o técnico e chefe de 
ofi cina da Eletropeças Mingão, autorizada da Bras-
temp em Cascavel, João Cavalcante, para nos explicar 
o certo e o errado de alguns métodos incendiários.

A primeira das técnicas é das mais conhecidas, 
colocar a roupa e os calçados atrás da geladei-
ra. “Pode causar um aquecimento excessivo 
no motor, além de a geladeira passar a gastar 
mais energia”, explica Cavalcante. “Vai com-
prometer a vida útil do motor e se ele já 
estiver com algum defeito, pode queimar”.

Então, tiramos de trás da geladeira e co-
locamos no micro-ondas: “O micro-ondas 
trabalha com emissão de ondas em objetos 
úmidos e gorduras. Se você coloca roupas e 
calçados para secar nele, elas não vão secar 
uniformemente e onde secar, essas ondas vão 
começar a diluir as fi bras, que vai causar um der-
retimento da roupa e até incendiar”.

Algumas pessoas utilizam o ferro de passar 
para secar a roupa. “O ferro de passar roupa até 
que não é complicado nesse sentido. Ele é pro-
jetado para aquecer, alguns inclusive trabalham 
com vapor, ou seja, foi projetado para trabalhar 
com umidade, entretanto, é evidente que o gasto 
com energia será bem maior”.

O secador de cabelo para secar roupa também não é 
uma grande ideia. “Na saída de ar do secador de cabelo o 
calor é bem intenso. Se você aproximar demais ele de uma 
roupa, em uma área em que não haja umidade concentrada, 
que não estava muito úmida, vai haver derretimento e quei-
ma. Melhor não usar”.

O terceiro setor
Edredom, cobertores, casacos e jeans são os grandes vilões no frio e na 

umidade. Não há cristo que os faça secar quando vários dias de chuva as-
solam a cidade. Uma boa pedida são as lavanderias, que, nessa época do 
ano, trabalham muito mais. A proprietária da lavanderia 5àSec, Maristela 
Jusviak Casagrande, disse que o movimento aumenta muito nesse perío-
do; de maio até agora, em torno de 40%; por isso, houve até contratação de 
funcionários. “Geralmente, o movimento alto dura três meses, maio, junho 
e julho, mas o ano passado, por exemplo, foi até setembro”.

Os responsáveis pelo aumento do trabalho, segundo Maristela, são a umi-
dade, a falta de espaço dentro de casa, os moradores solitários, que não 
têm máquina de lavar ou secadora grandes, e o frio, que desencadeia outras 
tantas coisas. “Todo mundo tira os casacos e os edredons dos armários; pre-
cisa lavar os tapetes, pois os animais domésticos fi cam mais dentro de casa. 
Outros recebem visita, precisam lavar edredons e cobertores que estavam 
guardados... Sem contar que no inverno as pessoas se vestem melhor, né, aí 
tem os casacos também”. Para os que não conseguem desocupar os varais e as 
secadoras, o cobertor demora um dia para ser lavado; o edredom, até dois dias; 
e a roupa pode ser retirada no mesmo dia.

ce obe-
decendo aos pedidos 

das mães e não pisa no barro, moleque!

2) Resguarde os dias chuvosos.

Corrobora o item anterior, mas serve para pessoas 
mais audaciosas. Quem não gosta de curtir uma chu-

vinha na janela enquanto dorme, vê fi lme ou (in-
sira aqui o que mais lhe apetecer) debaixo das 

cobertas? Portanto, quando o inverno e a chuva 
chegarem juntos, fi que em casa. Certo, você deve ar-
gumentar “E o trabalho? E as obrigações?”, e nós res-
pondemos: desculpas e argumentação foram feitas 
para serem usadas, pratique.

3) Esquive-se de exercícios físicos.

E tudo mais que possa levar à produção excessiva 
de suor. Afi nal, fora as sujeiras comuns, essa é a prin-
cipal causa por que temos que lavar nossas roupas. 
Faça igual aos ursos e outros animais e hiberne. Você 
poupa calorias – presumindo que você precise delas 
para viver e não que quer perdê-las por razões es-
téticas –, economiza em muitos sentidos e não suja 
roupas. Rápido e – quase – indolor.

4) Não coma ou beba usando roupas.

Essa é uma saída também se você acabou de lis-
tar as impossibilidades do item anterior. Da mes-
ma forma que migalhas, molhos e líquidos funes-
tos obrigarão você a sujar a roupa, o suor pode ser 
evitado se você praticar todas as atividades sem 
roupas. Apesar disso, comer e beber é mais fácil 
de fazer nu no inverno, pois, geralmente, você vai 
fazer isso em um recinto fechado. Solução: depois 
de comer nu, faça exercícios na academia que 
você montará dentro de casa.

5) Uma roupa para cada dia.

Saída efi caz, mas não prática. Se você tem cacife, 
compre 92 looks diferentes e encare o inverno como 
uma profícua forma de exercitar sua criatividade 
fashion. Além disso, não precisamos de extremos, 
considerando que você vai seguir algum dos itens 
anteriores – senão à risca ao menos vai tentar apli-

car conceitos –, não precisará de exatos 92 mo-
delitos, mas de um número de combinações 

que chegue a esse número. Ninguém nunca 
morreu por usar o mesmo jeans ou o mesmo 

casaco sem lavar por dois ou três dias.

6) E tá tudo liberado!

As roupas tornaram-se um proble-
ma? Não são mais. O que seria se você 

não precisasse se preocupar com as 
roupas por que elas seriam des-

necessárias? Mude-se para uma 
colônia nudista e descubra por 

você mesmo. Afi nal, lá eles 
não ligam para essa mun-

danalidade de vestimenta 
e você vai poder usar seu 

raciocínio para coisas 
mais importantes 

como o porquê de 
estarmos aqui ou 

qual é o sentido 
da vida. Descu-

bra e depois 
nos conte.

Anderson A. Costa, Julliane 
Brita e Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

Guia rápido: 
como (não)
secar a roupa

1) Varal – estender a roupa ao 
sol pode não ser o método mais 
rápido, mas é dos mais seguros e 
ambientalmente corretos. 

2) Dentro de casa – é a opção 
que resta nos tempos de frio e 
chuva. Funciona, mas pode fi car 
com cheiro. Facilite a circulação 
de ar pelo cômodo.

3) Centrífuga – não vai secar, 
mas reduz bastante a necessida-
de de sol e o gasto com energia 
não é tão grande. Pode-se com-
plementar com o ferro de passar 
roupa ou o ventilador.

4) Fogão à lenha – pendurar 
roupas nas hastes do fogão 
ou mesmo em um varal im-
provisado sobre ele funcio-
na, mas que seja rápido para 
impedir o cheiro. Cuidado 
com molhos ‘fashions’.

5) Ventilador – funciona, 
mas leva tempo, a roupa pode 
ficar com cheiro e lá se vai a 
energia elétrica.

6) Ferro de passar roupa – uso co-
mum na secagem de roupa, mas conso-
me tempo e um tanto a mais de energia 
do que o normal para passar.

7) Secadora – grande aliada dos que, 
mesmo nos dias de sol, não podem usufruí-
lo. Eficiente, mas o aparelho é caro e o consu-
mo de eletricidade é superior ao do chuveiro, 
ou seja, muito grande. 

8) Geladeira – pode funcionar, mas gasta mais 
energia elétrica e pode queimar o aparelho. As roupas 
vão continuar molhadas e você terá que levar os comes 
e bebes na vizinha.

9) Secador de cabelo – cuidado, o calor concentrado pode 
danificar as roupas e até queimá-las. Além disso, prepare-se 
para o gasto com a energia elétrica.

10) Micro-ondas – chance grande de colocar fogo na roupa e des-
truir o aparelho. Resumindo, probabilidade de incêndio generalizado.

Diríamos... experimental

- Passeio com o automóvel – improvisar um varal no teto do 
carro e sair numa velocidade razoável numa rodovia pode dar 

certo, apesar de que as pessoas acharão que você tem proble-
mas. Evite passar pelo centro da cidade.

- Internet de 40 Gbps – a sueca Sigbritt Löthberg, de 75 anos, 
aproveitou o aquecimento do maquinário que lhe dava uma 

banda larga de 40 Gbps para secar a roupa. Funcionou com 
um pouco de sorte. Cuidado para a umidade não entrar no 

eletrônico e danifi cá-lo, além do mais, risco de curtos-circui-
tos, choques, incêndio e essa coisa toda.

- Prancha de cabelo – Tente aí e nos conte como foi.

O que não está
no manual

Uma solução providencial seria simplesmen-
te não precisar mais lavar roupa em dias frios 
e úmidos, o que, apesar de difícil e quase ina-
propriado em dias de crise como os nossos, 
seria até possível. Elencamos algumas formas 
talvez não convencionais para que você se 
decida melhor sobre o que fazer com o in-
verno e as roupas, esses tão inevitáveis.

1) Não chafurde.

Evite lama, barro, convívio com ani-
mais ou plantas, enfi m, sujeira. Apesar 
do óbvio ululante que é inverter o 
processo, o mais lógico seria que não 
sujássemos as roupas e, portanto, 
não precisássemos lavá-las. Talvez 
o extremo disso seja impossível, 
mas cuidados a mais para que 
elas sejam lavadas com menos 
frequência são básicos. Come-
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