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- Referente às matérias Evidências de uma cultura desequilibrada e A cultu-
ra do entre mortos e feridos, publicadas na edição 75 do Gazeta ALT.

A diretoria da Associação dos Artistas Plásticos de Cascavel vem a pú-
blico manifestar sua posição quanto à série de fatos e comentários em 
decorrência da exposição Paralisia.

A Aaplac tem como proposta incentivar e fortalecer  as ações dos artis-
tas filiados ou não filiados, assim com a produção local das artes visuais, 
buscando sempre democratização, conhecimento, integração e cresci-
mento da Cultura de forma bastante ampla em Cascavel.

Apoiamos-nos no direito garantido 
pela constituição de livre expressão de 
pensamento e criação;

A Aaplac já precisou manifestar-se   na 
gestão anterior para garantir datas de expo-
sições de diversos artistas e quando foi can-
celada a confecção de convites pelo então 
Diretor de difusão cultural; 

A diretoria da Aaplac lamenta ter que usar 
este veículo para esclarecer que:

  - Não concordamos com a atitude da 
Senhora Secretária de Cultura  ao difa-
mar artistas como Nelson Josefi , Luiz Car-
los Brugnera, Andrés Castillo Vildósola 
(entre outros), em reuniões públicas  e na 
Secretaria do Estado do Paraná;

- Repudiamos também a forma pejorati-
va com que a Senhora Secretária se refere 
a outros artistas;

- Lamentamos o fato de a expo-
sição Paralisia não ter recebido o 
mesmo tratamento das exposições 
anteriores, como por exemplo di-
vulgação, sendo que a Secretaria de 
Cultura dispõe de uma Assessoria de   
Imprensa responsável por isso, e sendo 
que os artistas desta exposição solicita-
ram sim a divulgação por diversas vezes;

Entendemos que uma das funções da Secre-
taria de Cultura é a promoção e difusão dos 
artistas locais e que essa postura não é ética e 
não condiz com a verdade, o que nos faz pergun-
tar se está preparada para assumir uma pasta de 
tamanha responsabilidade.

Lembramos ainda que não estamos vivendo em tem-
pos de ditadura; 

Quanto a insinuações de que a Aaplac estaria “paralisada” diante dos 
fatos, esclarecemos que há três semanas estamos solicitando audiência com o prefei-
to Edgar Bueno, no entanto ainda estamos aguardando.

Contudo a Aaplac reitera seu apoio à Cultura local e à Secretaria de Cultura e re-
afi rma nosso respeito aos demais funcionários, lembrando que ofereceremos apoio 
em forma de parcerias/projetos, dos quais aguarda resposta, pois entendemos que 
CULTURA se faz agregando pessoas, entidades, parceiros.

Cascavel só avançará e crescerá culturalmente se tivermos a frente de nossa Secre-
taria de Cultura pessoas realmente preparadas e comprometidas com o crescimen-
to cultural acima de suas opiniões pessoais.

Atenciosamente e em respeito ao leitor,

Cleo Dobler, Presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Cascavel

Resposta
da Aaplac

à secretária
de Cultura de

Cascavel,
Judet Bilibio

Bruna
Hissae
CASCAVEL | PR

É bem provável que o mundo que 
conhecemos hoje seja fruto da fofoca. 
Não de mal ou de bom, mas de ritmo, se 
é que me entende. Se fosse possível um 
resgate histórico sobre a importância 
dessa ‘coisinha de nada’ desde o tempo 
em que o segredinho de Adão e Eva caiu 
na mão do onipresente, teríamos alguma 
ideia melhor e provavelmente a maior en-
ciclopédia de todos os tempos. Ou você 
acha que Ele descobriu sozinho?

A febre de falar da vida alheia deixou o 
paraíso e chegou tal qual conhecemos hoje 
à literatura 2002 anos depois de Cristo, com 
a publicação do primeiro livro da escritora 
americana Cecily Von Ziegesar. Os títulos da 
série Gossip Girl, que inspirou o seriado que leva 
o mesmo nome, fala de um blogue em que os 
posts são repletos de fofocas e escândalos da elite 
de Manhattan, em Nova Iorque. A autora trata de 
forma direta assuntos como sexo, drogas, trans-
tornos alimentares, popularidade e atividades fei-
tas pela elite por ‘debaixo dos panos’. 

Coincidência ou não, em 2007, mesmo ano em que 
o seriado Gossip Girl entrou no ar, o site JuicyCamp.
com começou a noticiar a vida de pessoas co-
muns das universidades norte-americanas. 
Encorajando estudantes a dividirem 
fofocas, mas sempre preservando 
a identidade de quem envia a 
‘notícia’, no primeiro ano de 
funcionamento, o site já 
possuía fofocas de mais 
de 50 universidades. Em 
outubro de 2008, 
JuicyCampus ti-
nha expandido 
para mais de 
500 campus 
universitá-
rios. Mas a 
alegria dos 
u s u á r i o s 
a c a b o u 
cedo, em 
fevereiro 
de 2009, o 
site foi fechado 
devido à falta de verba.

Mesmo com a curta vida, o Juicy-
Camps.com criou uma onda de pro-
testos que esquentaram o debate 
sobre a liberdade de expressão e a 
difamação na Internet. Até a polícia 
teve que intervir 
quando foi posta-
do que um dos 
usuários faria 
um massacre 
na universi-
dade em que 
estudava.

Mas se a vida de pessoas comuns faz 
tanto sucesso, imagine quando o assun-
to são as celebridades. Não foi à toa que 
nos últimos anos o número de blogues, 
sites e revistas de fofocas cresceu por 
encontrar nesse meio um mercado pro-
missor e muito lucrativo.  Os sites, por 
exemplo, fazem dinheiro direcionando 
os internautas para os anúncios nas 
páginas, recebendo normalmente 
um valor fixo para cada mil visitas. 
Quanto mais acessos, mais chances 
de a propaganda funcionar, e render 
mais dinheiro.

Para que haja um grande núme-
ro de usuários, uma coisa é certa: 
algo muito drástico 
ou muito escanda-
loso deve aconte-
cer.  Por exemplo, 
nada foi melhor 
do que o surto 
da cantora Brit-
ney Spears. De-
pois de pedir 
o divórcio de 

K e v i n 

Internacionais
x17online.com – 

O site é sinônimo de fotos. Para quem gosta 
de ver para crer, são disponibilizadas milhares de 
fotos sobre qualquer acontecimento. Para se ter 
uma ideia, a ida da atriz Lindsay Lohan ao cabe-
leireiro rendeu mais de 68 poses. E um belo dia de 
sol, com Britney Spears na praia, 108 fotografias. 
Uma loucura para qualquer fanático. 

eonline.com – 

O site pertence ao canal E! Entertainment, então, 
pode saber que tudo o que acontece nos bastidores 
de Hollywood estará noticiado aqui. Onde os famo-
sos almoçam, o que eles vestem e quem eles namo-
ram. O site tem o layout mais clean dos outros sites, já 
que não sobrevive de anúncios. Preste bastante aten-
ção ao acessar, muitas das fofocas serão as manchetes 
dos sites de fofocas brasileiros. 

people.com/people – 

Para quem quer saber dos fatos de manei-
ra mais ampla e menos sensacionalista, 

o site é uma boa pedida. 

Gossipcenter.com – 

Para quem quer saber 
das fofocas e não está 

com muita vontade 
de ler, o site tem 

só trabalha com 
notas e muitas 

fotos falam por 
elas mesmas. 

Brasileiros
ofuxico.terra.com.br – 

Para quem é fi ssurado em televi-
são, o site é a melhor fonte de fo-
foca sobre bastidores de novelas, 
minisséries e dos programas da 
rede aberta. Globo, Record e SBT 

sempre estão na mira do site. 

revistaquem.globo.com – 

O site nem parece que pertence ao portal da Glo-
bo.com. Completo e organizado, 

não se prende a noticias 
sobre as ‘estrelas globais’ 
como: brigas dos BBBs e 
o futuro de Maya. Para 
quem quer saber sobre 
as festas dos famosos, 
ensaios fotográfi cos e 
o que tudo o que rola 
nos bastidores, o site 
é a melhor opção.

Federline, em novembro de 2006, Brit-
ney foi parar em clínicas de reabilitação, 
raspou a cabeça, foi flagrada sem cal-
cinha e perdeu a custódia dos filhos. 
Todos queriam saber sobre a cantora, 
o que congestionou vários sites. 

A última grande notícia a paralisar 
a rede foi a morte do cantor Micha-
el Jackson. Antes mesmo que gran-
des emissoras de tevê e rádio infor-
massem sobre a parada cardíaca 
do astro, o site  TMZ.com saiu na 
frente, foi o primeiro a confirmar 
a morte do cantor. 

E para que ninguém se afogue no 
mar de fofocas espalhados pelos 

sites, escolhemos alguns 
portais que podem 

te ajudar quando 
o assunto são 
noticias fres-
quinhas sobre 
os famosos. 
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Under & Ground:

Linha Editorial

O ALT preza pelo
jornalismo imparcial.

Também

é inodoro.Sem dúvida,
é a pura voz da

fonte. Chamamos
de jornalismo
psicográf ico.
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   Jornal de domingo                                              Primeira página
                                     Teste de armas nucleares                                            Kracatoa artifi cial.

                                Estão descolorindo a Amazônia.
       80% da fotossíntese do Paraná vem das plantações de soja.     Testes comprovam que a gordura retirada das lipoaspirações

                  podem ser implantadas em crianças subnutridas.               Um dos melhores índices para medir o crescimento
      econômico é o aumento de problemas pulmonares, cardíacos e diabetes.                           Apesar dos sismógrafos detectarem                               perigosas oscilações do dólar                           a bolsa de valores teve uma ereção.

                                        Previsão do tempo:
                                 Céu azul, mas                                    nuvens arrotam no fi nal da tarde                                          Semana de                                      (ua crescente & fl *res

                  Publicidade
           Luxur

   Roupas tecidas
com teias de aranha

  Creme dental

Palavras perfumadasnos sabores folha
de laranja ou bergamota.

Óculos vitrais

  Colorindo dias
     cinzentos

                      Caderno econômico

                        Cruéis cordeiros

                     e as leis de mercado

         Ao rebanho de cruéis cordeiros

              pertence a carne.

         E deles a sarcástica palavra fi nal

           qual lobo será forte e qual o fraco.

              A eles cabe a escolha, para quem

          abriram em um abraço receptivo

            a fl or vermelha de um corte.

      Qual será o lobo sensual que beijará sua nuca

       e lamberá o mel vermelho.

     Aos lobos famintos, só cabe ver os cordeiros

         desfi larem num ritual desdenhoso

            sob suas narinas.

     O odor quente das carnes saborosas

      faz os lobos famintos ungirem

      sobre suas cabeças, farta saliva.

      Depois os cordeiros seguem seguros de si,

 o orgulho e o desdém elevam

  as suas cabeças como o vento estufa as velas.

    E vão para o colo das mandíbulas

soberbas e incansáveis dos encolhidos.

    Caninos os recebem, são mãos carinhosas

  a abraçar as vértebras dos pescoços

       e balançam os corpos dos cordeiros,

    como mãe pondo o fi lho para dormir.

   E assim os lobos fortes descansam ao sol

    com o sonho inquieto e ofegante

     dos que têm o incômodo de uma barriga cheia.

      E os lobos excluídos escondidos nas sombras

            engolem o rancor,

         chuva ácida sobre a rosa da úlcera,

              rosa que se alimenta da fome.

           Mas ambos temem, o fraco e o forte

             porque sabem como é triste o fi m

            dos lobos que não são escolhidos

             pelos cruéis e volúveis carneiros.

                              Máxima força  O sonho e a força máxima.
 O sonho é o deus infantil escondido atrás

                                                   do racional.

  O sonho tece tratores
 monta fábricas, compõe andaimes.

O sonho abre um shopping.
 O sonho não é ingênuo.

 O sonho rouba. O sonho depreda. O sonho angustia. O sonho frustra.O sonho quer ser eleito.
 O sonho quer conhecer a África.

 O sonho quer vender a cura de doenças.

  O sonho planta quatro mil alqueires

                                              de soja todo o ano.

  O sonho quer escravos.
  O sonho mata e desmata.

  O sonho gerou esta era de desperdício.

 O sonho é predador de outros sonhos.

O sonho quer mais. O sonho mistura, aumenta, encolhe,

                                 cães, gatos, bois e cavalos.

 O sonho desmesura úberes e quer sempre mais leite.

 O sonho.

 Classifi cados

Vendem-se

          
 carros

Vendem-se

          
 vulvas

Vendem-se

          
cães

Vendem-se

          
  empréstimos

Vendem-se

          
  travestis & missa de sétimo dia

Vendem-se

          
   massagens

Vendem-se

          
    orações

Vende-se

          
   tarô

Vendem-se

          
 empregos

Vendem-se

          
    apartamentos

vende-se

          
     avestruz

vende-se

          
     vende-se.

                                           Caderno cultural e horóscopo
                                                             Sinopse
Um dedo sujo de tinta deixa impressões digitais multicoloridas na tecla,
   Bach afl ora. O pintor retorna com olhar determinado a sua tela, e após
  horas de alucinação concentrada (as cores pareciam sair de uma veia rompida do pulso), se esvai. Quando sente fome, pega uma fatia de pão  e espreme sobre tela azul, uma câmara de endoscopia mostra a mastigação.                                                       Ensaio mínimo

                                                           Ler                                                             é escutar com os olhos.                                                           Escrever                                                             é falar com a mão.
                                                    Horóscopo                               As hieroglífi cas partituras orquestrais das estrelas                                      em doze singelas interpretações

                                 Áries, a grade da cela é feita de familiares.                                 Gêmeos, interrogações será teu anzol.                                Touro tem um gosto de azeitona teus suores.                               Câncer, no lugar do sol veja girassol.
                                 Leão, coma ramas temperadas com orvalho.                                  Virgem, colher apenas estrelas maduras.                                Libra, a fl echa adornará de plumas teu olho.                                 Escorpião, abrirá mares às escolhas duras.

                                 Sagitário, pingará uvas, abra tua boca.                               Capricórnio, teu assobio, cio de tordo é ledo.                                 Aquário, veste roupa de sopros na doca.                                    Peixes, ouça a canção do recém-nascido.

                    Esportes
             Futebol europeu

            O brasileiro Noite          recebeu a bola no peito        dominou com acrobacias.
                         Correu.             Músculos magnífi coscobertos por uma pele cor do universo.

                         O pé regeu,                     pastoreou a bola.               Samba, ginga de mestre-sala
                           entre miúras.             E chutou com telecinésia.

             O que dividiu a multidão
                  em agonia e êxtase.

       O grito das torcidas orientais

         Para atingir a perfeição,        precisamos ter muitos defeitos.       Concentração é uma venda.      Tanto o carcereiro quanto        o cativo são prisioneiros.
           Determinação          é uma intransigência maleável.          Verdades absolutas mentem.

                      
      Folha rural

                      
   Novos vaqueiros.

    Laboratório Cafundó tem um excelente

     rebanho de espermatozóide guzerá

    e vaqueiros especialistas em tocas

    esperma até o óvulo.

                      
 Sinfaba,

Tem um projeto revolucionário para o abate de aves.

  Sinfaba, o sindicato dos funcionários

    de abatedores de aves

   exigiu por causa da cacofonia nos abatedores

   sete tipos de galinhas geneticamente mudadas

        que piam em sete notas diferentes.

        Com cortes certos e funcionários bem treinados

        e apenas algumas mudanças na linha de produção,

          conseguiram executar belas e tranquilizantes canções

            usando a degola como tecla

       o que melhorou muito o clima da empresa.

         Está em estudo um projeto para

         galinhas de várias cores

         (menos vermelho, cor já abundante)

        em vez do tradicional branco-médico.

          Tentam também autorização para

             abater canários nacionais

              e rouxinois importados.

                E se o abatedouro for visto

             como uma instalação artística

              e seus funcionários atores-músicos

             a fi rma poderá ganhar descontos tributários

              e ajuda governamental.

                O que agradará aos acionistas,

                 compensando um possível aumento de custo.

                   A
lém disso, suas galinhas teriam um selo

                   que agregaria valores,

                 garantindo que foram mortas, com e pela arte.

                                                 Informe policial
                                                  Heroína

                                             O soldado                                              que o retirou das ferragens                                              foi condecorado.                                            A mãe que vai cuidar do tetraplégico                                             pelo resto da vida, não.
                                                  Desconhecido
 Um corpo foi encontrado sem identifi cação, com um tiro na esperança.
  Seu rosto e fígado eram tão parecidos, que o laudo usou a mesma descrição.
A autopsia achou poesia no olhar aberto, tinha calos na ponta dos dedos,
   portanto tocava violão, seu coração tinha um título “Poesias rascunhadas”.
  Em um bilhete encontrado no bolso pedia para ser cremado, e ter suas
  cinzas misturadas à tinta preta e ser impresso em livro túmulo.
                                  Coluna exemplos de fé.
                                Depoimento de Dona Teresa:
                                    - Tenham persistência,                                    Deus escreve certo por linhas tortas.                                   Tinha uma vida de cão;                                    O Amadeus me traía, jogava                                      bebia e batia em mim,                                   mas depois do derrame                                 nosso casamento melhorou muito.                                  Agora ele é meu,                                   dou banho nele, penteio seu cabelo                                    o consolo é o meu neném.

Solivan
Brugnara*
QUEDAS DO IGUAÇU | PR
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Da minha casa até o estádio Olím-
pico, em condições normais de trân-
sito e animo, dá para ouvir Black 
Dog, Rock N’Roll, Th e Battle Of Ever-
more e ainda Starway to Heaven até 
‘Oh, it makes me wonder’, aos 2:25. 
Mas em dia de grande evento, San-
tos e Coritiba em cidade que conhece 
campeonato brasileiro só pela televi-
são, deu para ouvir até ‘Made up my 
mind to make a new start’ da abertura 
de Going To California, algo perto dos 
quarenta minutos. 

Para mim, que nem gosto de futebol, 
mas que tive de ir até ao estádio fazer 
matéria, o Led Zeppelin, com mais da 
metade do álbum IV, foi uma benção a 
minha missão: Em menos de uma hora, 
tinha de fazer com que alguém da fi la 
para assistir ao jogo desistisse e fosse para 
casa. Já diria o Th e Allman Brothers Band, 
‘Everbody’s Got A Mountain To Climb’.

O Jeff  me ajudou a escolher os persona-
gens, ora os mais quietos e reticentes, que 
na teoria seriam os mais suscetíveis à pro-
posta, ora os mais eufóricos, que, também 
na teoria, não pensariam muito no quão 
absurda era a ideia. ‘Amigo, estou aqui para 
fazer você desistir de assistir a esse jogo’. 
Com a bandeira envolta ao corpo, o inter-
locutor hesita, assimila e só então responde: 
“Cara, nem que você me pague 500 reais, mil 
reais, eu não deixo de ver esse jogo”. Era um 
começo. “Isso é amor pelo time, tenho até 
tatuado o peixe na perna, sou santista roxo”. 
Ele ergue a calça e dá um tapinha no desenho 
como se ajudasse a fi xá-lo melhor. E eu, no que 
mais tenho de infame, não perdi: ‘Fez na pantur-
rilha para não tatuar na coxa branca?’. “Tá louco? 
Se fosse eu a pintaria de preto mesmo que fosse 
com canetinha. Santista de coração não tem coxa 
branca de nascença” e dá risada.

Edson, empresário de Beltrão, foi assistir ao jogo 
do Santos na fi nal contra o Boca Juniors em São 

Paulo, por que deixaria de entrar em um jogo em 
Cascavel? Parecia mesmo loucura. ‘E da gripe, 

não tem medo?’. “Medo tem, mas a gente faz 
tudo pelo time”. ‘Eu trouxe alguns livros 

aqui com títulos legais: Fim de Semana, 
escrito por Peter Cameron, e o ou-

tro é O Sexo Oculto do Dinheiro, 
da Clara Coria. Você trocaria o 

jogo para saber agora o que 
dizem os livros?’. “De jei-

to nenhum”. ‘Mesmo que seja sobre duas coisas que todo mundo gosta, sexo e dinheiro?’. 
“Jamais, nem por um fi m de semana tranquilo; se for preciso passo o resto dos meus 

dias sem dormir”. Hiperbolicamente impressionado, fui em frente.

Talvez aceitassem a proposta Vitor e Cleiton, marmoristas, e o amigo au-
xiliar administrativo, que não captei o nome. “Dinheiro nenhum, nem 

quinhentos, nem... nem... 501 reais me tirariam dessa fi la. Em Cascavel 
nunca tem jogo como esse, quando tem não dá para perder”. E o 

amigo: “Tenho 28 anos e é a primeira vez que vou ver meu time 
jogar, não perco por nada. Por uma viagem para a Vila Belmiro, 

sim”. ‘Tem a Vila Dione, aqui em Cascavel...’. “Acho que o San-
tos não vai jogar lá [risos]. Me paga uma viagem internacional 

então”. ‘Internacional, tipo... Paraguai?’. “Estou indo para lá 
no sábado de qualquer jeito” [risos]. ‘E quem sabe 
por esses livros aqui?’. “Esquece, só por sexo e 
dinheiro ao vivo, daí sim. Mas no livro, nunca 
no mundo, nem por uma livraria”.

Gustavo, o recepcionista, deu uma 
brecha: “Sobre o que são esses livros?”. 
E eu que não tinha ideia. ‘Mas o tí-
tulo é bom. Tem sexo, dinheiro... 

Ainda dá para considerar ‘oculto’ 
como sinônimo de ‘obscuro’, para 
dar uma de intelectual. E a linha 
fi na é simplesmente instigante: 
‘Formas de dependência femi-

nina’’. O rapaz me olha, de alguma 
forma, impressionado: “O que é 
sinônimo?”. Compreensível, mas 
imperdoável. E os livros voltaram 
para debaixo do meu braço.  

Parei depois uma turma de 
iguaçuenses empolgados e 
tentei me explicar: ‘A parte da 
equipe que gosta de futebol 
está dentro do estádio. Eu 
e o Jeff  fi camos aqui fora...’. 
“Não gostam de futebol? 
Vocês não sabem o que é 
bom, não? Futebol, mulher, 
rapaz... cerveja”. ‘Que bom 
encontrar pessoas abertas 
à diversidade sexual por 
aqui’. “Como?”. ‘O senhor 
disse que o bom da vida 
é futebol, mulher, rapaz... 
cerveja’. “Não, rapaz, cha-
mei você de rapaz”. ‘Mas, 
hein, já assistiu a algum 
jogo do Santos?’. “Três, sou 
santista de coração”. ‘Por 
500 reais você sai dessa 
fi la?’. “Cara, eu pago ‘qui-
nhentao’ para ir até Santos 
ver mais um jogo”. ‘Que tal 
então um viagem para Lon-
dres?’. “Mas nunca, se é para 
andar de avião, nem que me 
paguem [risos]. E se o Santos 
não vai jogar em Londres, o que 
vou fazer lá? Hoje não tem di-
nheiro que pague meu ingresso, e 
nem troco por mulher pelada”.

Entre o pessoal de Cianorte, quem 
sabe, uma proposta. “Olha, se você 
reembolsar meu ingresso, mais uma 
cerveja, eu vou pra casa”. ‘Sério?’. “Não, 
não, tô brincando, nada me tira daqui. 
Só se cair uma chuva de pedra ou se des-
moronar o estádio [risos]. E se desmoro-
nar, a gente levanta tijolo por tijolo”. ‘Ano-
ther Brick In Th e Wall diz alguma coisa para 
você?’. “Não, deveria?”. ‘Mas e a gripe?’. “Nem 
gripe do porco nem do frango, nem de nada 
farão eu deixar essa fi la”.

Pouco mais próximos da bilheteria, abordamos 
um grupo de jovens de calças mais largas, bonés mais 
ocos e costas mais curvadas: Eduardo e Milton Rodri-
gues, Paulo Izidoro, Adriano Ledor e Leandro Militão. 
“Irmão do céu, nada nos tira daqui. Se fosse preciso, dáva-
mos um jeito de subir pelas paredes para pular lá pra dentro”. 

“Cara, não tem valor de resgate, outro cara acabou de me ofere-
cer ‘cenhão’ no meu ingresso e eu não aceitei”. “Eu só saia daqui se 
a minha mãe fosse hospitalizada ou presa. Ou se ligassem dizendo que 
a minha casa está pegando fogo”. ‘Mas ligaram agora pouco, tá queimando!’. 

“Vish, agora 
deixa queimar 

mais um pouco [ri-
sos]. Não tem como a 

gente apagar mesmo [mais 
risos]. Mesmo que falassem 

que não vai ter mais o jogo não 
vendo meu ingresso”.

Alguém não notado antes por ali se 
adianta ao gravador: “Se a Maya des-

cobriu que o Raj teve um filho eu volto 
pra casa assistir Caminho das Índias” [ri-

sos]. ‘Se eu te falar que eu sei quem edita 
a novela, você acredita?’. “Nem um pouco”. 

Aproveitei uma ligação particular inesperada 
para mais uma tentativa: ‘Recebi agora a infor-

mação que mudou o jogo, vai ser Corinthians e 
Palmeiras’. “Vish, então estamos na fila pra tocar 

fogo nesse negócio todo” [risos]. “Hein, repórter, se 
alguém sair da fila, nos avisa”. 

Havia um grupo de senhores mais à frente. ‘Seguinte, 
senhores, estou fazendo algumas perguntas para quem 

está na fi la...’. “Se a gente acertar você vai nos levar para 
o começo da fi la... é isso?”. ‘Não exatamente... estou ten-

tando convencer alguém a ir pra casa” [risos]. “Veio ao 
lugar errado”. “Manda voltar aquelas duas belas torcedo-

ras que acabaram de passar que eu saio” [risos]. “Ou se 
você conseguir três pontos para o Santos no campeona-
to, o que for mais fácil”. “Na tua idade nada é mais fácil, 

meu amigo” [risos]. “Traz a Maya do Caminho das Índias e 
a gente sai” [mais risos]. ‘Tem alguma coisa errada com o 
ar, só pode’. “Pode ser a fi lha do Opash, também” [risos]. 
“Eu prefi ro a Mulher Samambaia... Ou a Brigitte Bardot”. 
“Brigitte Bardot é coisa antiga hein, deve estar uma bele-
zura hoje aos 75” [mais risos]. ‘Ok, desisto de vocês’. “Hein, 
deixa eu mandar um abraço, avisa o Arciso que em dezem-
bro nós estaremos lá”. “Um abraço para o Zezinho Pasco-
al”. ‘E o nome de vocês?’. “Valdecir”. “Furquinho, radialista”, 
“Chumbinho, Alfaiate. Um abraço, Iporã!”.

Não foi dessa vez e nem com a estudante de direito atle-
ticana, que torce contra o Coxa e veio acompanhar o irmão 
santista que consegui meu intento de fazer com que alguém 
fosse para casa antes mesmo de o jogo começar. Outra 
moça, mais tímida, quando perguntei o que teria de aconte-
cer para ela deixar a fi la, me respondeu com retórica: “mor-
rer?”. Não precisava tanto, e elas seguiram com o bilhetinho.

Os torcedores de Goioerê apostaram 3 a 1 no pei-
xe. “Jamais, se não por três a zero nem entro nesse es-
tádio”. ‘Opa, que beleza, quer um livro?’. “Você só pode 
ser Coxa ou corinthiano?”. ‘Jamais, sou Kubriquiano’. “O 
que é isso?”. ‘Um cineasta...’. Teve também quem veio da 
pequena Janiópolis só para ver o jogo. Um deles foi à 
Vila Belmiro assistir à fi nal do paulistão contra o Corin-
thians. ‘Valeu à pena?’. “Opa, claro”. ‘Mas vocês perde-

ram...’. “É... Mas mesmo assim”. ‘Vocês trocariam uma 
viagem para a Vila para deixar a fi la agora?’. “Mas ir 

pra Vila hoje? Não tem nada lá hoje”. ‘Não, outro dia’. 
“Hm, acho que não”. ‘E pela oportunidade de ler 

esse livro com esse título interessantíssimo?’. “Ler o 
livro hoje?”. ‘Bom, e vocês, quanto acham que vai 

dar o jogo?’. “Dois a zero, certeza”. “Dois a um”. 
“Que tipo de música você ouve?’. “Gosto muito 

de Racionais”. ‘E para assistir a um show de-
les você deixaria de ver o jogo?’. “Talvez”. ‘E 

você, gosta de Racionais?’. “Não, sou pago-
de... e não sei se trocaria também”. “Eu já 

gosto de Engenheiros do Havaí”. ‘Troca-
ria o jogo para assistir a um jogo de-

les?’. “Um jogo, não sei”. ‘Show, quis 
dizer’. “Um show... HOJE?”. 

Não teve jeito e o jogo esta-
va por começar. Foi ouvir 

a gritaria e ligar o radi-
nho na Colméia para 

ouvir o Edson 
Morais narrar 

O lado 
negro da 
lua e do 
futebol

Anderson
Antikievicz Costa
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enquanto eu 
e o Jeff  voltáva-

mos para o carro, 
lá no estacionamen-

to. A noia com a Gripe 
‘Suína’ nos motivava a 

olhar ao redor em busca 
de lugar para lavar as mãos. 

O que o Jeff  arrumou foi um 
pedaço de gelo e eu a toalha 

com que costumo limpar o vi-
dro embaçado do carro. Usamos 

a pedra como sabonete até que o 
frio nos permitiu e então nos aco-

modamos para ouvir o jogo: “E quan-
to tempo é que o tempo tem? 10 mi-

nutos do primeiro...’”, anunciava Edson 
Morais a vários quilômetros por hora.

Até que houve um momento de exci-
tação do narrador e, então, um curto si-

lêncio de fôlego para o anúncio do gol. E 
antes de saber de quem, mudei rápido para 

a FM em busca da trilha sonora: “Deixo tudo 
para falar contigo, porque você é meu amigo 

e meu Cristo...”, cantava na Capital uma se-
nhora alvoroçada. Daí até o final do primeiro 
tempo, nada mais de emoção.

Na hora do intervalo, encontrei o guarda pa-
trimonial Adão Machado, santista que estava de 
folga, mas que estava trabalhando a pedido do 
chefe. “Mas vou folgar hoje depois da meia-noite, 
né”. ‘E sabe como está o jogo?’. “Soube pelos ra-
pazes ali que tá um a zero para o Santos”. ‘Quanto 
acha que vai dar?’. “Ah, dois a zero tá bom”. ‘Muita 
vontade de estar lá dentro?’. “Ah, o chefe falou que 
se a gente quisesse podia revezar, dois guardas iam 
até lá, davam o giro e voltavam para os outros irem”. 
‘O senhor já foi?’. “Não, falei para o pessoal se eles 
quiserem ir, mas acho que ninguém quis não. Mas 
tranquilo, vai ter outras oportunidades”. 

Voltamos para o carro, onde começamos uma séria 
disputa de Pinball 3D no notebook, mas concentrados 
no vozeirão ligeiro de Edson Morais: “E lá vai ele com 
a bola para fazer chuê para fazer chuá...”. Eu ganhei as 
primeiras lutas. “...é pra fazer swing, é para fazer suar...”. 
O Jeff  ganhou a guerra. “Colméia... ia... ia... iá!!”.

Nos quatro minutos de acréscimo, eu e o Jeff vol-
tamos ao estádio para acompanhar as moças até 
a saída. Alguns comentários aleatórios e saímos, 
passamos pelo portão, pelo chão forrado de más-
caras e deixamos para trás as pessoas aos celu-
lares dando coordenadas geográficas impressio-
nantes: “Não, estou do outro lado, para o lado de 
cima da cobertura, dá a volta e vira...”. 

Com a partida terminada e o estacionamento 
pago era hora de ir embora. Fechei os vidros, liguei 
o cd player e esperei os primeiros acordes do que 
tocasse para então acelerar para o meio das buzi-
nas. Th e Who, sem explicação, seria a saideira e a 
recompensa desse tempo sem cantigas. 

Um pensamento, porém, um tanto quanto 
intrigante, me veio da experiência das úl-
timas horas com a música que começava 
a tocar. Uma espécie de resposta vinga-
tiva ressoava das camisetas e bandeiras 
por uma inconsciente mudança na letra 
de My Generation. Fez estranhamente 
sentido substituir ‘as pessoas’ por algo 
mais arcaico e doloroso. 

“Jornalistas tentam nos colocar 
pra baixo / Só porque estamos 

por todos os lados / As coisas 
que eles fazem parecem terri-

velmente frias / Por que vocês 
todos não desaparecem? / E 

não tentam entender o que 
nós dizemos / Eu não es-

tou tentando causar uma 
grande sensação / Só 

estou falando sobre a 
minha geração”.

Não é triste, é 
nostálgico.

CMYK
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Entre o 
fascínio
e o
espanto

A noite dos
mascarados

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

Não usava máscara. Estava em meio a um cardume e, 
naquela noite, o mar estava para peixe. A fi la se estendia 
por além da rua. Ultrapassava os limites urbanos e torna-
va quase impossível o tráfego de veículos. Eu nunca havia 
usado uma máscara e nem imaginava que aquele dia seria 
a primeira vez. Se estivesse desmemoriado seria uma boa 
explicação para estar ali naquela noite. Antes mesmo já 
havia rumado para aqueles lados: quando da chegada dos 
anfi triões que receberiam aquele cardume infi ndo.

Coloquei o objeto branco de tecido que cobriu minha 
boca e nariz e comecei a andar contornando aquela mul-
tidão que a mim só se assemelhava pelo assessório obriga-
tório para que aquela pelada ocorresse. Não vi nenhuma 
coxa naquele alinhamento sequencial de pessoas. Só havia 

peixe. E peixe fede 
quando fora d’água. Mas 
eu estava de máscara e foi com 
um grupo desta estirpe que comecei 
a rumar até o portão principal do está-

dio, que naquela noite poderia ser 
chamado de aquário. Ser de sa-
gitário não impedia; aliás, dos astros 
só entendo as fases da lua, que, naquela 
noite, como homenagem, era plena.

Se ainda teimavam em proteger-se havia 
quem fi zesse anedota da situação. Quando per-
guntei por que não usavam, a resposta de um de-
les foi automática: “Máscara de...”, já devem imaginar 
onde terminou essa frase, ou melhor, no que. Eram seis 
amigos e com quatro deles tive o prazer de compartilhar o 

mesmo ar contaminado e a mesma fi la sem fi m: Ana Paula Veríssimo, Wanderson 
Schneider, Dayane Gomes e Tamires Caualinski. Por estar desprovido de uma câ-
mera, a trupe me obrigou a acompanhá-los até o fi m daquela procissão. “Vamos nós 

então tirar uma foto para você”. E nos posicionamos para eu 
também fazer parte das recordações daquela noite.

E o fascínio se espremia entre os perigos que aquela festan-
ça poderia gerar. Mas não havia dúvida: não tinha como perder 
a ocasião. A turma faz parte de uma torcida organizada recém-

criada em Cascavel. Para provar tamanha fi delidade ao 
Santos, mostraram-me os seis primeiros ingressos vendi-
dos. Dos mais de 20 mil pagantes, eles foram os primeiros 
que adquiriram o bilhete de entrada. “Olha! É para você 
não duvidar. A numeração prova que fomos os primeiros”. 
Nos aparatos estava a câmera fotográfi ca e a cerveja, que 
deixava tudo mais animado. Em pouco tempo, o anúncio: 
“Olha o entera!” e todos puxavam dos bolsos alguns trocos 
para ajudar na próxima compra de cerveja, já supervalorizada 
devido a pouca oferta para aquela multidão. 

“Então, hoje vocês vão fazer nas coxas?”. Os homens preferi-
ram se abster dessa resposta e as mulheres, de supetão, “viemos 
para ver as coxas”. Bem, a piadinha não foi a melhor da noite, 
mas nem por isso me fi z de rogado. “Quanto o Santos vai colo-
car no Coxa?”, queria saber qual seria o provável resultado, mas a 
malícia fi ca para os poluídos. Mais cerveja chegou e juntamente 
aos outros torcedores aquela turma fazia da fi la um rito de pas-
sagem imprescindível para o jogo. Se era festa, teria que haver 

música. E o repertório variou, desde os sertanejos do momento até os velhos funks do início da 
década. E antes que perguntem, não, não fi quei atoladinho. 

O bate-papo enquanto aguardávamos chegar até o fi m daquela imensa fi la também 
rondava coisas mais sérias. “O interessante disso não é apenas vir torcer pelo nosso 

time, mas prestigiar um evento muito raro em Cascavel. É diferente de outros 
jogos, não só por serem times grandes, mas a torcida do Santos é formada 

por, em boa parte, pessoas mais velhas, e isso torna o público mais seleto, 
sem menosprezo algum por qualquer classe social. Mas há muitas famílias 

aqui, o que torna o jogo mais civilizado. Outro fator é que por o Santos 
ser o time do Pelé, não gera rejeição por torcedores de outros times 

que também vieram prestigiar o jogo”. Sem perder ritmo, continuava: 
“A gente se coloca no lugar de quem sempre é privilegiado por isso 

e não dá para perder a oportunidade”. Outro comentário é sobre 
a organização do jogo: “Eu morava em Goiânia e lá pude assistir 

a vários jogos, sendo que o ingresso é muito mais barato, em 
torno de R$ 7, muito diferente daqui, que hoje custou R$ 30. 

Lá é tudo mais organizado, melhor divulgado e os ingres-
sos são em forma de cartão e nominal para o torcedor, 

impedindo que haja cambista do lado de fora do jogo”. 

Após mais de uma hora de espera, já chegávamos 
perto do portão de entrada e comecei a me despe-

dir da turma. Cantavam o hino do time; outros 
torcedores desconhecidos nas proximidades 

juntavam-se ao coro compartilhando a mesma 
emoção. A espera era de que o Glorioso Alvi-
negro Praiano não decepcionasse. Só mesmo 

lá dentro para conferir essa emoção. 

Depois de deixar a turma de fervoro-
sos torcedores, fi quei alguns minutos 
olhando a multidão se dissipar por-
tão adentro. A ideia de contágio de 
Gripe A me passou novamente pela 
cabeça e achei melhor sair dali. 
Logo acima de onde estava, numa 
pequena elevação de terra, um 
grupo de pessoas estava amon-
toado olhando em direção ao 
estádio. Dirigi-me até eles e em 
poucos minutos eu não conse-
guia conter as gargalhadas que 
quase me fi zeram rolar morro 
abaixo. O telão, o que víamos 
sentados naquele lugar, era a 
porta de uma das arquiban-
cadas, um buraco no imenso 

paredão que fecha o estádio. Conseguíamos 
visualizar a partir do meio de campo até a trave 

do time do Santos, e por aquele ângulo fi cáva-
mos sem ver as laterais. Apenas veríamos os lances 

que o Coritiba faria, acreditem, quase nada. 

Sentado ao meu lado estava Clóvis Kunze, hoje de-
sempregado, mas que trabalhou por sete anos na manu-

tenção do Olímpico. “O meu pai se aposentou aqui dentro, 
foram 27 anos de trabalho”. “O que o senhor fazia ali?”. “Ah, 

meu fi lho. De tudo um pouco. Limpeza, cortar grama, aju-
dar na organização. Fiz muita coisa”. O indaguei porque 
não estava lá dentro assistindo à partida e a resposta 
óbvia para um desempregado cortou o barulho: “Nem 
tem como pagar tudo isso para apenas entrar e ver o 
jogo. Pobre quando tem dinheiro não vai a jogo, gasta os 
troquinhos no bar bebendo um pouco”. 

Logo nosso telão passou a ser ocupado por deso-
cupados que poderiam estar sentados nas arquiban-
cadas em vez de atrapalharem a visão dos carentes, 
como eu, que não puderam entrar. E as palavras de 
repúdio começaram a ser ditas em voz alta para que 
fossem ouvidas lá. “Sai da frente”, “vai sentar no seu 
lugar”, “está com as hemorróidas atacadas que não 
pode sentar”, “libera a visão”, “pega seu chapeuzinho 
e vai cuidar da sua égua lá na charrete”, “está com dor 
naquele lugar que só fi ca em pé”, “está procurando ou-
tro para ir ao banheiro”, e por aí se dissipavam os mais 
variados tipos de xingamentos e ultrajes àqueles que 
atrapalhavam nossa visão do jogo.

Enquanto rolava o jogo, ouvimos o primeiro gol, do 
Santos, presumimos por não podermos ver a outra tra-
ve. Pelos gritos, a única coisa que poderia ter acontecido 
era um gol. Por baixo de um carro, logo atrás de nós, um 
litro de Leãozinho, similar da Oncinha, fazia companhia 
aos espectadores. Comprei cervejas e fumamos enquan-
to víamos pela pequena fresta o jogo. Clóvis me contava 
de outros que ali aconteceram, Palmeiras e Internacional, 
Paraná e Internacional, Grêmio e Cascavel, Paraná e Co-
ritiba, Atlético Paranaense e Cascavel. Citava outros, mas 
naquele momento outra balbúrdia começava lá dentro 
e Clóvis viajava no tempo em que via os jogos da arena. 
Hoje desempregado, apenas as lembranças de um tem-
po em que máscaras e emprego nem faziam parte de 
suas preocupações. Um gol bastava. No telão, as interfe-
rências continuavam. “Quer experimentar a pinga?”.

Julliane
Brita
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Os coletes amare-
los distribuídos aos 

profi ssionais da im-
prensa eram a pouca 

cor que chamava aten-
ção em meio ao mar de 

preto e, principalmente, 
branco em que o Estádio 

Olímpico Regional foi 
mergulhado na noite da última quarta-feira. O en-
vergonhado tom de verde que não queria morrer 
aos poucos foi diluído por gritos, vaias e por uma 
cidade que é muito mais praia do que coxa.

Fragmentos dispersos em 90 minutos são o 
que você vê em casa durante um jogo de fute-
bol; mas ele se oferece em muitas outras faces 
que as várias lentes que circundam o campo 
não seriam capazes de captar em frames 
contínuos. Até porque as máscaras outras 
começam antes mesmo de o apito fazer a 
bola rolar pela primeira vez. Horas antes, 
entram em jogo os interesses.

“Eu sou vereador de não-sei-
onde. Sou convidado especial do 
prefeito”. Vários olhos voltaram-
se para o céu ao mesmo tem-
po. Policiais e seus cavalos 
entraram e saíram. Portão 

fechado, ligações, pode entrar. Já que é tão fundamental a 
participação desse personagem único, que não deixe de 
ser lembrado que ele precisou de provas.

No dia anterior ao jogo em si, o Coritiba fez o 
reconhecimento do gramado numa aparição de 
dar inveja a grandes jogos de grandes lugares 
importantes. Portas fechadas à imprensa, que 
talvez pudesse revelar segredos inconfessáveis 
das quatro linhas sigilosas. Quase uma hora 

depois da espera dos entre si bem quistos, a rotina. A expecta-
tiva por parte deles era de que, mesmo longe de casa, estives-
sem bem amparados pelos paranaenses interioranos.

Ansioso por se destacar da incômoda posição na zona 
de rebaixamento, o Coxa receberia um Peixe meio ton-
to, que não estava lá nem cá. René Simões, técnico na 
defensiva, falou vagamente: joga um, joga outro, joga 
quem estiver melhor. Dos jogadores, uma promessa 
e uma esperança. Vamos sair dessa situação, seguir 
o que o professor falou, a torcida merece. E todos 
vão embora felizes com as declarações já espera-
das e as credenciais garantidas.

O nome do jogo
Da altura dos olhos dos jogadores, 

tudo é perspectiva. Nossos coletes 
amarelos viam o jogo na mesma 

medida que eles. Edson Kolln era, 
por sua vez, a perspectiva de 

alguém que não havia sido 
noticiado na véspera, não 

era o mais aguardado e, 
mesmo depois do jogo, 

só seria lembrado 
por um erro mui-

to crasso. E os deuses do futebol 
quiseram que não fosse assim.

Uniformizado pelas decisões pe-
culiarmente cascavelenses, Edson 

era somente olhos atentos e refl exos 
a ponto de disparar. Do lado em que 

fora demarcado para estar, primeiro 
Santos e depois Coritiba tiveram seus 

alvos. Nos dois tempos, salvas as devidas 
generalizações, o lado mais vivo da partida, 

o que recebeu o gol. O que quer dizer que os 
18 anos de Edson e a primeira vez em que ele 

exerceu a profi ssão disputadíssima de gandula 
foram dos mais válidos a se esperar.

Edson é jogador Júnior do Cascavel Clube Recre-
ativo há cinco meses e não demonstrou durante a 

partida o sentimento lisonjeiro nascido frente aos times 
admirados que encarava pela primeira vez. Por ocupar a 

posição de goleiro, pode-se até dizer que está acostumado 
às tentativas de fuga da bola; mesmo assim, não teve que tra-

balhar muito. Resta dizer que o tanto trabalhado foi bem melhor 
do que o de outros, cujos interesses, aliás, eram bem mais latentes.

Ele não fi cou em hotéis como os jogadores dos times de fora, 
nem tinha torcedores ansiosos esperando com uma faixa. Na noite 

que antecedeu a partida, dormiu no alojamento do estádio. Não que 
quisesse fi car mais perto, concentrar-se ou algo que o valha; ele mora 

no alojamento pela oportunidade de treinar num time de futebol, coisa 
que não encontrou na cidade natal, Tigrinhos, no Oeste de Santa Catari-

na, localidade a pouco mais de 300 quilômetros de Cascavel.

Edson pretende seguir carreira – não de gandula – de goleiro. Gostou de 
ver de perto o trabalho do xará Edson Bastos, guardador da meta do Coritiba, 

e de Felipe, escudeiro do Santos. O catarinense segue a sina de muitos sulistas e 
torce mesmo é para o Internacional, mas da mesma forma que os jornalistas ofus-

cam a paixão pelo time perdedor ou ganhador pela necessidade que lhes é intrínseca 
de forjar, diz não ter preferências por time, só procura por uma oportunidade.

Oportunidade era também o que tinham Coxa e Peixe, num jogo que fi cou famoso inter-

nacionalmente por razões que extrapolaram as quatro 
linhas. Dizer que algum dos times aproveitou bem é 
duvidoso. O jogo foi morno, com exceção do gol ainda 
no primeiro tempo, que satisfez a ansiedade da maioria 
santista que tentava manter o pique de uma torcida que 
se presa. Teve jogador do Santos que se sentiu em casa.

Os paranaenses gritaram o nome de Neimar, a pro-
messa santista que joga como Robinho e comemora 
gol como Pelé. O garoto, com um ano a menos que 
Edson, era aguardado ansiosamente. Se no Coxa eram 
Marcelinho Paraíba e mais dez; o Peixe tinha as aten-
ções divididas entre Madson e Neimar, que entrou no 
segundo tempo. Não fez muito para justifi car os gritos.

As atenções continuaram depois que o apito soou, 
num segundo tempo que passou muito rápido para o 
gosto e para quem esperava por futebol. Já sem a mar-
ca amarela que me fadava a olhos retorcidos, corri na 
direção oposta. Eu não buscava Neimar, Paraíbas ou 
Parás. Tive que chamar três vezes e correr até Edson, 
que caminhava de costas para mim e não me ouvia. A 
surpresa nos olhos do goleiro-gandula mostrou que 
ele não esperava por ninguém. “Posso ligar para você 
amanhã para fazer uma entrevista?”. “Pode... mas eu 
não tenho celular, eu moro no alojamento daqui...”. 
Soletrou o sobrenome incomum e virou-se sem saber 
muito bem porque tinha sido abordado. Eu ligaria dois 

dias depois, para o que provavelmente tenha sido a pri-
meira entrevista do jovem goleiro.

Saí do estádio em busca da carona que estava do lado 
de fora. Quase fora do campo, fl agrei mais uma cena 

fatidicamente ilustrativa: duas maria-chuteiras conver-
savam histéricas depois de uma foto com o ídolo Nei-

mar, que sorriu galanteador durante o retrato, muito 
acostumado aos fl ashes e às fãs. Senti um pouco por 

não ter feito uma boa foto de Edson, que foi muito 
melhor no jogo do que o garoto cheio de marra.

FOTOS | João Guilherme
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Caio percebe que Marina o 
viu com Paloma e vai atrás dela. Rejane 
fi ca chateada com Diego por ele ter se 
deslumbrado com as meninas que o reco-
nheceram pelo comercial. 

TERÇA - Juliana tenta se declarar para 
Bruno, mas desiste quando percebe que 
Paula está ligando para o celular do rapaz. 
Filó e Adamastor dizem a Peralta e Yasmin 
que arranjarão uma empregada domésti-
ca para ajudá-los com as tarefas de casa. 

QUARTA - Caio se declara para Marina. 
Bruno diz a Juliana que fez de tudo para 
conquistá-la e afi rma que se mudará para 
a Europa para fi car longe dela. João, Osval-
do e Rodrigo concluem que precisam de 
um profi ssional formado em administra-
ção para trabalhar no Terra Criança. 

QUINTA - Marina termina o namoro com 
Caio e Veridiana comemora. Juliana diz 
a Bruno que não consegue assumir o ro-
mance dos dois por ter medo do precon-
ceito das pessoas. Bogumil quer ser mais 
famoso para agradar Flavinha e diz a Alex 
que gostaria de cantar. 

SEXTA - Mauro fl agra Bruno com Juliana. 
Marina aceita ser fotografada por Artur e 
organiza um luau para a sessão de fotos. 
Filó e Adamastor jantam na casa de Peral-
ta e Yasmin e fi cam impressionados com a 
beleza de Maria. Domingas e Felipa incen-
tivam Marina a paquerar Artur. Filó teme 
que Maria desperte o interesse de Peralta 
e Adamastor, e sugere que Yasmin arranje 
um namorado para a moça. 

SÁBADO - Não há
exibição.

PARAÍSO 
SEGUNDA - Isidoro critica Padre Bento 
por anunciar na rádio o jornal criado por 
Otávio. Mariana não consegue conven-
cer Maria Rita a desistir de dar aulas na 
igreja. Capita, Pedro do Posto, Zé do Cor-
reio e Vadinho fazem fofoca de Aurora e 
Alfredo Modesto. 

TERÇA - Padre Bento leva Antero, Maria 
Rita, Norberto e Aurora para conhecer o 
jornal e Otávio fi ca fascinado com Santi-
nha. Marcos decide se casar com Edith. 
Dona Ida aconselha Edith a seguir Marcos 
para onde ele for depois do casamento. 

QUARTA - Terêncio e Zé Camilo partem 
decididos a esquecer o confuso casa-
mento de Zeca e Rosinha e deixam de 
presente o dinheiro para Tobi comprar 
as alianças de casamento. Mariana briga 
com Antero e Maria Rita e os dois a dei-
xam falando sozinha. 

QUINTA - Antero encontra Maria Rita e 
Zeca juntos. Zeca tenta conversar com 
Antero, mas é destratado pelo pai de San-
tinha. Maria Rita entra em casa, enfrenta 
Mariana e decide ir embora, deixando 
Candinha assustada. Mariana não conse-
gue impedir Maria Rita de sair de casa e 
fi ca desolada ao vê-la indo embora. 

SEXTA - Maria Rita conversa com Edith e 
tenta acabar com sua fama de santa. Tobi 
comenta com Das Dores que a teimosia 
de Rosinha fez com que Terêncio fosse 
embora. Rosinha confessa para Zefa que 
não quer mais sofrer por Zeca. Eleutério 
revela para Zeca que se incomoda com a 
memória do falecido marido de Zefa.

SÁBADO - Eleutério estranha o sumiço de 
seu diabinho e Tobi teme o desfecho da his-
tória do enterro do boneco. Otávio pensa 
em Maria Rita. Eleutério culpa Tobi pelo de-
saparecimento de seu diabinho e Das Dores 
se preocupa com a cobrança do coronel. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Gabriel se espanta ao ver Xico 
pintando e afi rma que contará tudo a Lu-
cas. Amarilys encontra Cléo, Milena e Ni-
cholas no shopping. Dafne vai visitar o avô 
quando Milena e Nicholas surgem. Dafne 
pede para falar com Milena e a aconselha 
a desistir do seu plano de vingança. 

TERÇA - Denis e Gabriel seguem Xico, 
mas o macaco consegue despistá-los. Daf-
ne acusa Edgar de ter um caso com Judith, 
mas ele desmente. Pelópidas reclama da 
demora da mulher. Xico não encontra as 
joias na casa de Fabiano e se revolta. 

QUARTA - Edgar reage ao ser questiona-
do e pede para Simone escolher entre ele 
e seus amigos. Jacques se encontra com 
Piedade e pede que ela mantenha contato. 
Nick sai sem avisar e Milena se queixa com 
Josefa. Léa sugere que Ivonete prepare uma 
armadilha para o invasor de sua casa. 

QUINTA - Simone briga com Judith e Edgar, 
e é amparada por Dafne, Vicente e Lucas. Si-
mone rompe com Edgar e contrata Vicente 
como advogado. Judith diz a Pelópidas que 
sofreu um acidente, mas Cássio conta a ver-
dade para Léa. Edgar vai visitar Simone com 
fl ores, mas ela o expulsa. Jacques promete 
pensar no pedido de Nicholas. 

SEXTA - Vicente confi rma que a escritu-
ra é legal e Simone é obrigada a deixar o 
apartamento. Gabriel pergunta se Adenor 
está procurando por joias e ele acaba con-
fessando a verdade. Fabiano fi ca revoltado 
com o cunhado e Adenor é pressionado a 
revelar onde escondeu as joias. Simone 
descobre que Edgar lhe roubou tudo. 

SÁBADO - Denis revela que sempre amou Si-
mone e se propõe a assumir seu fi lho. Simone 
se sensibiliza, mas afi rma que não pode fi car 
com Denis. Dafne tenta consolar Denis que 
fi ca arrasado. Gabriel quer pegar o pneu de 
Judith, mas Lucas teme se complicar. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Suellen e Indra supõem que 
Raul esteja envolvido com a polícia. Yvone 
mente para Silvia ao dizer que foi assedia-
da por Dario. Raj explica a Maya que Mike 
era cúmplice de Yvone e decide enviar a 
foto dele para Cadore. Maya diz a Raj que 
duvida da gravidez de Surya. Cadore pede 
para Inês enviar a foto de Mike para o de-
tetive em Dubai. Silvia entrega à Inês os 
cartões de Gopal escritos por Raul. 

TERÇA - Abel expulsa Norma de casa na 
frente dos vizinhos e amigos do bairro. 
Cadore liga para Wal a fi m de obter infor-
mações sobre Gopal, mas não consegue 
nenhum dado sobre o motorista e fi ca 
desconfi ado. Ravi pede a Chanti para não 
contar a Camila que está no Brasil. Murilo 
comunica a Ramiro que Bahuan decidiu 
deixar a Indiamed para trabalhar na em-
presa do futuro sogro.

QUARTA - Nanda se surpreende com a 
ameaça de Mike e conta para Yvone.  A 
mãe de Shivani insiste em perguntar a 
Bahuan o que ele faria se Raj descobrisse 
que o fi lho de Maya é dele. Maya comenta 
com Raj que sente que Surya está traman-
do algo contra eles. 

QUINTA - Surya combina um encon-
tro com a mãe de Shivani como se fosse 
Maya. Surya manda Durga dizer a Maya 
que uma mulher telefonou para ela, mas 
que não foi possível identifi car quem era 
por problemas na ligação. Raul comenta 
com Gopal que acha que Yvone pode 
conseguir fugir. Gopal disfarça quando 
Wal percebe sua reação de espanto ao ver 
a foto de Mike sobre a mesa da Cadore. 
Yvone avisa a Mike que Nanda está a ca-
minho e ele decide fi lmar tudo. 

SEXTA E SÁBADO - Até o fechamento 
desta edição os demais capítulos ainda 
não haviam sido editados.

BELA, A FEIA 
SEGUNDA - Bela diz que falsifi car os docu-
mentos vai contra todos seus princípios, 
mas que decidiu fazer em nome da neces-
sidade. Rodrigo afi rma que está muito gra-
to. Ataulfo mostra com orgulho os cartões 
de créditos clonados para Dinho. 

TERÇA - Adriano comemora a união 
com Verônica para tirar Rodrigo da di-
retoria. Adriano pretende espalhar  na 
boate que a empresa está no negativo 
para que os clientes cancelem seus con-
tratos. Verônica gosta da ideia. A inten-
ção é colocar a culpa no Rodrigo, por ser 
um péssimo administrador. 

QUARTA - Haroldo conta como foi 
sua experiência na produtora. Magda-
lena, Elvira e Ícaro ficam empolgados. 
Haroldo pensa em promover um con-
curso de beleza no salão. Elvira e Mag-
dalena ficam tristes ao saber que não 
poderão participar. Diogo pergunta 
para Diego o que Vanda estava fazen-
do em seu apartamento. 

QUINTA - Samantha bate em Armando 
e diz que vai expulsá-lo de casa. Samatha 
fi ca arrasada e conta para Luddy o que 
aconteceu. Ludmila e Juliana vão para o 
bar do Clemente. Samantha chora. Bela 
sai da sala de Rodrigo e é humilhada por 
Diogo. Armando implora para que Sa-
mantha o perdoe. 

SEXTA - Rodrigo, Ricardo e Adriano 
discutem. Ricardo revela para Adriano 
o motivo da comemoração: a plena re-
cuperação da empresa sob o comando 
de Rodrigo. Adriano, furioso, prome-
te descobrir o que está acontecendo. 
Rodrigo expulsa Adriano de sua sala. 
Luddy não acredita que seu pai seja 
safado e o defende.

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Fernanda diz a Tony que 
tem vontade de conversar com ele. Tony 
pede para Fernanda encontrá-lo no es-
conderijo. Caló avisa a Bruno que vai 
embora, pois Rudi está passando mal. 
Fernanda pede para Tony ligar para ela 
para dar notícias de Rudi. 

TERÇA - Mimi e Paulo passam a noite 
juntos. Lurdes diz a João, Wagner e Or-
lando que ela está sem dinheiro e que 
eles precisam fazer compras. Mimi chega 
feliz e confessa que teve uma noite linda. 
Marília diz a Téo que achava que ele ia 
desistir dela. 

QUARTA - Pedro fi ca admirado ao ver 
Nina toda arrumada para irem ao sobra-
do. Rodrigo se vê sozinho, está quase ti-
rando algumas notas da gaveta, quando 
Luísa chega. Luísa entra na sala de André 
e percebe que estava rolando um clima 
entre ele e Bebel. 

QUINTA - Bruno confessa a Tony que San-
tana era seu infi ltrado. Tony diz a Bruno 
que em vez de matar prefere botar o Santa-
na para trabalhar para eles. Bruno concor-
da. Tony anuncia que Santana vai resolver 
problemas com fi scais e com a polícia para 
garantir a entrada das drogas e incumbe 
Iago de ser o responsável por ele. 

SEXTA - Téo diz a Tony que não quer o 
dinheiro. Tony afi rma que eles fi zeram 
um acordo e que o dinheiro faz parte.   
Tony pede para Téo fi car com a grana 
em prova de sua confi ança e manda ele 
se preparar para ir ao Rio. Bruno pede 
para Maura falar para Nina ir conversar 
com ele e convencer Pedro de que uma 
separação temporária vai ser boa. Rafael 
olha para o terreno e já imagina como 
será seu projeto do teatro. 

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.

Na indústria fonográfi ca 
só existe um tipo de artista: 
o que vende. Não importa se 
a voz é boa, se as letras são bem 
construídas, só conseguirá vencer 
nesse meio artístico quem conse-
guir vender milhares de álbuns. De 
preferência que esse sucesso seja feito 
no trabalho de estreia.

A cantora e compositora inglesa Nerina 
Pallot é um bom exemplo disso. Não na 
venda de CDs, mas por ser deixada de lado 
por não faturar tanto quanto a primeira gra-
vadora queria. Com o álbum debutante Dear 
Frustrated Superstar, Nerina não emplacou e foi 
dispensada da gravadora Polydor, em 2001.  

Mesmo com as negativas do primeiro trabalho, Nerina con-
tinuou a compor e em 2005 lançou pela própria gravadora – Idaho 
Records – o álbum Fires. E como não era de se esperar, em 2006, devido 
ao grande sucesso, o álbum foi relançado pela 14th Floor Records e atingiu a 
marca de 100 mil cópias vendidas, garantindo um disco de ouro no Reino Unido. 

O primeiro single lançado foi Everybody's Gone to War, que faz sátira à guerra 
do Iraque. A música tem letra forte, que engana se você só prestar atenção na 
melodia.  Na mesma linha pop, também estão: Geek Love, All Good People e Heart 
Attack, que musicalmente é mais agressiva do que qualquer outra no álbum. Já o 
segundo sucesso foi Sophia. O único instrumento presente é um piano, o tom das 
notas com a combinação da voz da cantora faz da combinação perfeita. 

Nerina Pallot é uma daquelas cantoras que faz com que a arte de cantar pare-
ça fácil.  Algumas músicas combinam com um lindo dia chuvoso, como é o caso 
de Mr. King. Em Damascus e Idaho, as canções são boas para aqueles dias em 
que você acorda sem vontade de encarar a vida. São depressivas e inconsoláveis, 
mas ao mesmo tempo se tornam lindas. Um dos pontos mais fortes da cantora é 
conseguir fazer com que a tristeza seja desejável. 

Em outubro deste ano, a cantora lançará o terceiro álbum, intitulado Th e Gra-
duate.  Resta esperar para ver se a tristeza cantada fará a alegria da 

gravadora no quesito faturamento.

Conheci Nerina Pallot entre 
um hit e outro na estação mais 
FM que o meu rádio aguenta, na-

quele espaço tortuoso em que algo 
minimamente interessante tem de 
fazer a ponte entre Britney Spears e 
Beyoncé Knowles. É uma lacuna efê-
mera, de fato, por ser uma espécie de 

objetivo daqueles que correm por fora 
do mainstream pop, que são muitos e, 
para mim, soam muito melhor.

Quanto menor o tempo com certas 
canções, cada audição delas se torna um 
pouco mais prazerosa, é sempre assim. 

Até que o processo se inverte, o que era auge 
se torna velho e o que é ‘diferente’ ganha o direi-

to de suspirar até que o mercado novamente se mo-
vimente. Os grandes voltam a ser grandes e comprimem 

tudo mais uma vez. Daí algumas rádios tocarem incansavel-
mente a mesma música todo mísero dia.

O lado bom é que, muitas vezes, essas brechas deixam vazar cantores e cantoras 
favoritáveis. Aquele tipo de trabalho que nos agrada como um todo, não por uma 

batida, um refrão ou um clipe, mas simplesmente porque é, no geral, bom.

Esse é o caso de Nerina Pallot, que já está com três álbuns na praça, bastante con-
sistentes musicalmente, e também com alguns singles emplacados, como Sophia e 

Everbody’s Gone To War, ambas deste álbum Fires, de 2005.

A proposta desta cantora e compositora britânica é um pop de tom orgânico de pianos, bate-
ria e guitarra. A parte eletrônica é bem trabalhada, usada com cuidado, e gera boas melodias. A 
voz é suave, ora ou outra posta em justaposição bem comedida, fechando as harmonias. 

As letras não pretendem muito, mas se encaixam com os instrumentos e o vocal, geran-
do refrões que funcionam e fi cam presos na memória durante vários dias. Entre as mais 
conhecidas estão Everbody’s Gone To War, Idaho, Sophia, Damascus e Heart Attack, mas 
vale a pena ouvir também Mr. King e Geek Love. 

Não há nada inovador e nem uma centelha de experimentação, mesmo dentro do gênero. 
Learning To Breathe abusa da ‘velha fórmula’ dos refrões cheios de corais melodramáticos. 
No mais, é um álbum bem acima da média que deve agradar quem quer 
alguma outra coisa sem sair da rotina.
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Bom dia para tratar com militares, políti-
cos e pessoas ligadas a igreja. Muito bom, 
também, para abrir uma caderneta de 
poupança ou para solicitar empréstimo 
de dinheiro. Êxito profi ssional. Boa saúde.

Boas oportunidades. Aproveite o bom 
fl uxo astral. É um bom período do ano 
para se defi nir profi ssionalmente, ganhar 
dinheiro ou fazer mudanças. Estabeleça 
novos planos de trabalho e terá sucesso. 

Gastos excessivo de dinheiro o pertur-
barão nos próximos dias. Devido à in-
fl uência de Vênus, procure retomar o 
seu ritmo de vida anterior. Ótimo para 
tratar de seu casamento e do trabalho. 

Mercúrio trará soluções para as questões fi -
nanceiras e aumentará a segurança pessoal, 
depois de mudanças na sua maneira de ser. 
Confusão e sentimentos negativos nas rela-
ções de amizade e no amor. Tome cuidado.

O fl uxo é propício ao comércio de rou-
pas feitas e artigos de couro. Bom para o 
amor e o casamento. Você pode sentir-se 
desanimado. Isso vai durar pouco e sua 
capacidade mental logo entrará em alta.

Atritos com parentes, perda de amizades 
e o sistema nervoso um tanto quanto agi-
tado, estão previstos para você. Aja com 
perícia e inteligência, assim, você terá um 
dia razoavelmente bom. 

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Momento em que haverá muita tranqüi-
lidade na vida familiar e profi ssional, com 
bastante disposição para solucionar pro-
blemas. Contudo, evite discussões com a 
pessoa amada, rivais e inimigos.

Início de um novo período profi ssional. 
Possibilidade de ver o seu talento melhor 
utilizado, produzindo assim uma melho-
ria, talvez em longo prazo. Fase de reco-
lhimento e necessidade de solidão. 

Como você não aceita derrota dentro de 
um plano mental elevado, deverá realizar 
o máximo neste dia a fi m de chegar ao 
auge de suas pretensões. Pode contar 
com o favor de todos.

A carreira profi ssional atingirá um pon-
to culminante de transformação e você 
poderá aproveitar as circunstâncias fa-
voráveis para dar um salto em termos 
de progresso pessoal e material.

Atitudes impulsivas no lar impedirão a 
tranqüilidade e acirrarão certos desequilí-
brios já existentes nessa área. Melhor com-
preensão dos sentimentos afetivos, embo-
ra sejam mínimas as mudanças nessa área.

Dia indicador de êxito e sucesso em 
todas as coisas que empreender e, prin-
cipalmente, no trabalho. O amor estará 
bastante benefi ciado, juntamente com 
a saúde e as relações sociais e pessoais. 

Cascavel
G. I. – Joe - A Origem da Cobra - Ação, 
14anos/ Legendado, duração 01h58.

Cine JL 1: Sex. Sab. Dom. Qua. Qui.   
14h20, 16h40, 19h00 e  21h20;  Seg. Ter. 
16h40, 19h00 e  21h20.

A Proposta - Comedia Romântica, 
12anos/ Legendado, duração 01h50. 

Cine JL 2: Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui.   
14h40, 16h50, 19h00, 21h10; Seg. Ter. 
16h50, 19h00 e  21h10. 

A Era do Gelo 3 - Animação Livre/ Du-
blado, duração 01h34.

Cine JL 3 Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui.   
14:30 -16:20; Seg. Ter. 16h20.

Inimigos Públicos - Drama / Policial/  
16anos, duração 02h20.

Cine JL 3. Diariamente  18:20 – 21:10.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe 
- Aventura 12anos/Dublado, duração 
02h30.

Cine JL 4. Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui. 
15h00, 18h00; Seg. Ter. 18h00 e diaria-
mente às 21h00.

Foz do Iguaçu
Halloween, O Início - estreia sábado 
(08/08) - Terror, 14 anos- Legendado, 
duração 01h23.

Cine Boulevard 1 - Segunda a Sexta:   
19h45 e 21h45; Sábado e Domingo às 
17h30, 19h45 e 21h45

A Era do Gelo 3 - Animação Livre/ Du-
blado, duração 01h34.

Cine Boulevard 2: Diariamente: 17h30 
e 19h30.

Cataratas 4: Segunda a Sexta: 16h00, 
18h00, 20h00 e 22h15; Sábado e Do-
mingo: 14h00, 16h00, 18h00, 20h00 e 
22h15.

Trama Internacional - Drama/Sus-
pense - 14 anos - Legendado - Duração: 
01h58.

Cine Boulevard 2: Diariamente às 
22:15h

A Proposta - Comédia Romântica - 12 
anos - Legendado - Duração: 1h50.

Cine Boulevard 3: Segunda a Sexta: 
20h00 e 22h30; Sábado e Domingo às 
17h45, 20h00 e 22h30.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe 
- Aventura 12anos/Dublado, duração 
02h30. 

Cine Boulevard 4: Segunda a Sexta:   
19h00 e 22h00; Sábado e Domingo: 
16h00, 19h00 e 22h00. 

Cataratas 1: Diariamente: 15h30, 18h30 
e 21h30.

Jean Charles - Drama - 14 anos - Nacio-
nal - Duração: 01h33.

Cataratas 2: Segunda a    Sexta: 22h00; 
Sábado e Domingo: 14h40 e 22h00.

Inimigos Públicos - Drama / Policial/  
16anos, duração 02h20.

Cataratas 2: Diariamente:    16h40 e 
19h20.

G. I. – Joe - A Origem da Cobra - Ação, 
14anos/ Legendado, duração 01h58. 

Cataratas 3: Diariamente às 16h15, 
18h50 e 21h20.

Toledo
A Era do Gelo 3 - Animação Livre/ Du-
blado, duração 01h34.

Panambi 1. Diariamente: 14h20 e 
19h20.

A Mulher Invisível - Comédia. Classi-
fi cação indicativa: 14 anos. Panambi 1. 
Diariamente:16h00 e 21h00.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe - 
Aventura 12anos/Dublado, duração 02h30.

Panambi 2. Diariamente: 19h00. 

A Proposta - Comédia Romântica - 12 
anos - Legendado - Dura-
ção: 1h50.

Panambi 2. 
Diariamen-
te: 15h30 e 
21h40.

Abissofobia - medo de abismos, precipícios.
Ablepsifobia - medo de fi car cego
Agliofobia - medo de sentir dor
Afefobia - medo de ser tocado
Agorafobia - medo de lugares abertos, de 
estar na multidão, lugares públicos (mer-
cados, shopping, supermercados) ou dei-
xar lugar seguro
Azinofobia - medo de apanhar do pai
Batracnofobia - medo de anfíbios (como sa-
pos, salamandras, rãs, etc.)
Belonofobia - medo de alfinetes e agulhas 
(aiquimofobia)
Blennofobia - medo de limo ou coisas viscosas
Brontofobia - medo de trovões e relâmpagos
Biofobia - medo da vida
Cainofobia ou cainotofobia - medo de novidades
Catoptrofobia - medo de espelhos
Cinofobia - medo de cães
Ceraunofobia - medo de trovão
Coulrofobia - medo de palhaços
Deipnofobia - medo de jantar e conversas do jantar
Dendrofobia - medo de árvores
Dextrofobia - medo de objetos do lado direito do corpo
Disabiliofobia - medo de se vestir na frente de alguém
Dromofobia - medo de cruzar ruas
Eleuterofobia - medo da liberdade
Enoclofobia - medo de multidão
Enosiofobia ou enissofobia - medo de ter cometido 
um pecado ou crítica imperdoável
Entomofobia - medo de insetos
Epistaxiofobia - medo de sangrar do nariz
Epistemofobia - medo do conhecimento
Eremofobia - medo de fi car só
Ereutrofobia - medo de fi car vermelho
Escopofobia ou escoptofobia - medo de estar sendo olhado

Escotofobia - medo de escuro
Filemafobia ou fi lematofobia - medo de beijar
Filofobia - medo de enamorar

Fobofobia - medo de fobias
Fronemofobia - medo de pensar

Ftisiofobia - medo de tuberculose
Geniofobia - medo de manter a 

cabeça erguida
Gerascofobia - medo de envelhecer

Glossofobia - medo de falar ou tentar 
falar em publico

Gnosiofobia - medo do conhecimento
Hadefobia - medo do inverno

Hafefobia ou haptefobia - medo de ser 
tocado ou de tocar em alguém ou em al-

guma coisa
Hedonofobia - medo de sentir prazer
Heresifobia ou hereiofobia - medo de desafi ar a 
doutrina ofi cial (governo)
Hipengiofobia ou hipegiafobia - medo de res-
ponsabilidade
Hipnofobia - medo de dormir ou ser hipnotizado
Hipofobia - medo de casas
Hominofobia - medo de homens
Iofobia - medo de veneno
Isolofobia - medo da solidão, de estar sozinho, o 
medo de fi car isolado
Laliofobia ou lalofobia - medo de falar
Lissofobia - medo de fi car louco
Malaxofobia - medo de amar (sarmassofobia)
Merintofobia - medo de fi car amarrado
Metifobia - medo de álcool
Microbiofobia - medo de micróbios (bacilofobia)
Misofobia - medo de germens, contaminação ou sujeira
Molismofobia ou molisomofobia - medo de sujeira ou 
contaminação
Monofobia - medo de solidão ou fi car só
Monopatofobia - medo de doença incurável
Necrofobia - medo de morte ou coisas mortas
Nelofobia - medo de vidro
Neofarmafobia - medo de medicamentos novos
Nosocomefobia - medo de hospital
Nosofobia ou nosemafobia - medo de fi car doente
Nostofobia - medo de voltar para casa
Oclofobia - medo de multidão
Ostraconofobia - medo de ostras
Pantofobia ou panofobia - medo de tudo
Pantofobia - medo de sofrimento ou doença
Pirexiofobia - medo de febre
Polifobia - medo de muitas coisas
Potofobia - medo de álcool
Quiraptofobia - medo de ser tocada(o)

Verbofobia - medo de palavras

A utopia de
fazer fi lmes

“Com o fi lme Humildade conseguimos muito mais do que es-
perávamos. Não sabemos ainda o nome do próximo fi lme, mas vai surgir 
com o andamento do trabalho. O roteiro está  90% elaborado. Será um 
fi lme sobre a guerra contra o crack e também sobre as lutas internas que 
existem em cada um de nós. Serão aproveitadas as paisagens de Casca-
vel e entre os personagens estão ex-soldados, um humorista fracassa-
do, um poeta, um viciado em crack e o Moleque, é claro, o cachorro 
protagonista do fi lme Humildade. Ele volta à cena em uma das cenas 
fi nais. ‘A felicidade pode ser inventada, mas você tem que assumir 
as consequências’”, por Clodoaldo Cristofoli, diretor de Humildade.

Seleção ALT

Alta Fidelidade (1999),

de Stephen Frears

Ordenar a coleção de vinis em ordem biográfi ca é, 
geralmente, sinal de que algo tem de mudar ou tudo 
se afundará na depressão. Rob (John Cusack), dono de 

uma famigerada loja de vinis, entende muito de músi-
ca e pouco sobre o porquê de os relacionamentos dele 

nunca durarem mais do que um disco no sol. 

Laura (Iben Hjejle), a princípio, não entrou no Top 5 dos 
piores foras de namoradas que Rob levou, mas ele está de-

cidido a compreender o fato de ela o ter deixado. Começa 
visitando as antigas parceiras de tragédia e, se não chegar 

a lugar algum, o jeito é gravar uma fi ta com as melhores 
canções para um encontro e a oferecer a outra pessoa.

Talvez, perseguir Laura para recuperar o amor dela seja uma 
ideia tão ruim quanto certos discos são desnecessários, mes-
mo que sejam do Led, essa é a verdade. E a trilha sonora para 

essa comédia cotidiana está nas listas de Barry (o sempre 
igual Jack Black) e Dick (Todd Louise, o bom esquisito), 

funcionários quase voluntários da loja de Rob. “Que tal 
agora um Top Five Canções sobre morte em tributo ao 

falecimento do pai de Laura?”.

O inconfundível humor in-
glês, mesmo americanizado, 
dá o tom de toda a projeção, 
que é levíssima e prazerosa 
aos olhos e ouvidos. Rotei-
ro criativo com humor 
na medida, um roman-
ce inteligente e músi-
ca dos melhores vi-
nis. Stephen Frears, 
que em 2006 se 
consagrou com 
A Rainha, me-

rece um disco 
na prateleira 

dos imper-
díveis.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Nenhum quadrinista foi torturado
na produção desta matéria

Deus me ama, mas está me
ignorando para me deixar apaixonado.

A poesia não é tão bela
quanto o acúmulo de bens.

André Dahmer 
não costuma visi-

tar Cascavel. Aliás, é 
bem provável que nun-

ca tenha vindo para cá ou 
que só venha quando começar 

a fazer palestras de autoestima 
sobre como venceu na vida sen-

do desenhista. Até que isso aconteça, 
entretanto, a única ligação entre o lugar 

reptiliano e o quadrinista e pintor carioca 
são alguns prováveis leitores que certamente já 

emitiram risos nervosos ou descarados diante da 
ironia e da acidez das pontuais tirinhas dos Mal-
vados, bichinhos disformes que vivem numa cida-
de fictícia e refletem um pouco das feridas sociais 
do lado de cá do desenho.

Seguimos então com a impessoalidade das co-
municações virtuais, as mesmas que nos aproxi-
maram das tiras de Dahmer no site malvados.com, 
mas que nem sempre suprem a aproximação que se 
exige de uma boa entrevista. O que não quer dizer 
que também não sejam válidas. Quando pensamos 
em Dahmer, preferimos um primeiro contato rastei-
ro e despretensioso, mas que deixasse claro o inte-
resse. O flerte foi correspondido de pronto e abriu 
caminho para que, mesmo sem fazer as perguntas que 
sempre tivemos vontade de fazer, encontrássemos al-
gumas que suprissem um pouco nossa curiosidade.

De relatos vários de entrevistas outras dadas por 
André Dahmer, retiramos o que pode ser nosso 
maior trunfo. Ao contrário dos encontros ao vivo 
em que, dizem, o quadrinista não costuma olhar 
nos olhos dos repórteres, no nosso caso, obriga-
toriamente, ele falou – ou melhor, escreveu – de 
cabeça erguida, como se nos olhasse de frente. 
Afinal, ele respondeu as perguntas olhando para 
o computador. Ponto nosso.

A entrevista sucinta e sem cortes você confere 
abaixo. Tentamos arrancar dele algumas decla-
rações venenosas sobre o mercado brasileiro de 
quadrinhos ou a imprensa, não conseguimos; 
gostaríamos de saber se há um ardiloso e exausti-
vo processo de criação por detrás do humor cer-
teiro, não há; imploramos para ouvir que ele é um 
solitário inveterado, que dá ouvidos ao que di-
zem sobre o trabalho dele e que o Twitter mudou 
o modo como o mundo gira, ele disse que não. 
Depois, ficamos felizes com as respostas, que, no 
fim, eram exatamente como esperávamos. Mais 
tarde decidimos que nossas expectativas eram 
de alguém menos solícito, para que assim pu-
déssemos empregar os conhecimentos de Ta-
lese e fazer o melhor perfil de Dahmer sem 
uma conversa sequer. Fica para a próxima.

ALT – Em 2004, você, o Allan Sieber e 
o Arnaldo Branco participaram de um 
pequeno documentário chamado Os 
Invisíveis, no qual falaram sobre a 
mediocridade do mercado brasi-
leiro de quadrinhos. O que mu-
dou nesses últimos cinco anos 
e o que indica o recente corte 

Anderson A. Costa
e Julliane Brita
CASCAVEL | PR

da publica-
ção de qua-

drinhos nos 
principais jor-

nais do Brasil?

André Dahmer – 
Muita coisa mudou, mas 

muita coisa ainda está do 
mesmo jeito. Em primeiro lugar, 

ainda é muito difícil achar um jornal ou 
revista que pague um quadrinista com 
um mínimo de decência. E que publique um 
trabalho de humor menos "sorvete na testa": Ainda não 
existe uma verdadeira convicção na inteligência do leitor. 
Por outro lado, preciso cada vez menos do dinheiro deles, 
já que encontrei outras formas de receber algum através 
da web: vendo algumas camisas e desenhos através do site, 
é o bastante para me manter. Sobre o corte das tirinhas 
nos principais jornais, acho que foi por conta da crise 
mundial, né? Talvez seja sazonal e, em breve, eles voltem 
a publicar quadrinhos novamente.

ALT – O quão preparada está  a grande imprensa 
para falar ou discutir sobre quadrinhos?

A. D. – Temos algumas pessoas fazendo boas crí-
ticas na área. Escrevendo, estudando, noticiando. 
Posso citar o Télio Navega, Eduardo Nasi, Sidney 
Gusman, André Diniz, Paulo Ramos... tem alguns 
tantos. Isso prova que os quadrinhos estão ga-
nhando maturidade no País, é um bom sinal.

ALT – O que acontece quando vários quadri-
nistas se encontram em um só lugar?

A. D. – Tenho muitos amigos nos qua-
drinhos, nós sempre nos reunimos em ba-
res e eventos da nossa área. São pessoas 
estranhas, mas de boa índole. Quando 
encontro com eles, prefiro não falar de 
trabalho, de desenho. Já vivemos a maior 
parte do dia pelo desenho,  tento falar de 
outras coisas com eles.

ALT – Como chegou à forma dos Mal-
vados? O que saiu antes deles e o que 
eles são para você?

A. D. – Malvados são personagens 
desenhados com as chamadas "formas 
de ouro", apesar do aparente desleixo 
do traço. Estão lá as curvas france-
sas, o triângulo retângulo, o retângulo 
áureo. Faz bem para os olhos, eu sei. 
Tenho imenso carinho pelos dois per-
sonagens, eles me ajudaram muito na 
minha carreira, não há como negar.

ALT – Você  tem tirinhas publica-
das em vários veículos de comunica-

ção do País. Como é o processo cria-
tivo para lidar com uma produção tão 

frequente e diversificada? Como fica a 
técnica de ‘pescar’ as piadas no dia a 

dia diante do deadline?

A. D. – Eu não tenho problemas com cria-
tividade, faz parte do meu dia a dia, da minha 

maneira de pensar e viver.

ALT – De que forma Os Malvados influenciam na sua 
pintura? Ou vice-versa.

A. D. – Acho que minha pintura não está atrelada 
ao meu trabalho de quadri-

nhos. São proces-
sos distintos, talvez 
complementares.

ALT – Quais suas influências 
na pintura e como você definiria 
o seu trabalho?

A. D. – Picasso, Braque, Schiele, L. Freud, 
Cézanne, são muitos. Gosto de muita coisa 
em pintura e arte em geral.

ALT – A solidão é um dos temas recorrentes 
no seu trabalho. Você se considera, de alguma 
forma, um solitário?

A. D. – Mas quem não é, de alguma forma, sozinho?

ALT – Dahmer, como diria Cioran, “A espe-
rança é um vício dos fracos” ainda?

A. D. – Cioran estava certo em muitas coisas, 
mas errado em outras tantas. Essa gente, o pró-
prio Nietzsche e o Schopenhauer, já não são ci-
cerones do meu pensar. São demasiadamente 
tristes e desiludidos para a minha alma.

ALT – Fale um pouco sobre o mais recente 
livro, A Cabeça é a Ilha (Desiderata, 2009).

A. D. – É um livro sobre desencontro e 
solidão, mas não é uma apologia, é uma 
crítica da solidão.

ALT – De que forma o Twitter modifi-
cou sua rotina?

A. D. – De forma alguma, é só uma outra 
ferramenta da rede.

ALT – Os comentários das tiri-
nhas no site de alguma forma in-
fluenciam no seu trabalho?

A. D. – Influenciam muito: Eles 
me ensinaram que não devo es-
cutar ninguém.

Mais sobre Dahmer:

Tiras: malvados.com.br

Twitter: @malvados

Pintura: pintura.com.br

Blogue: malvados.wordpress.com
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