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Desafio

Pode ser
sinônimo?

Def ina a cidade
de Cascavel sem
utilizar a palavra

“retrógrada”.

Embarcação          equipada Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Costuma-se, por hábito, dominar este espaço a indi-
cação de blogues, sites e afins (!?), por uma conversa 
sobre Internet irremediavelmente recair sobre esse pon-
to. Entretanto, depois de certo tempo convivendo com a 
rede, você percebe – e algumas vezes acaba descobrindo a 
contragosto – que o mundo virtual não é só formado por 
espaços interessantes e lixo virtual: são necessários outros 
instrumentos que melhorem sua vida em rede e ofereçam 
mais possibilidades de estabilidade a uma navegação que se 
pretenda segura e sem intenções funestas. Se você não faz 
parte do grupo quase seleto de usuários avançados e não man-
tém por duas horas uma conversa concentrada de por que não 
usa antivírus (aliás, use antivírus), você deve precisar de algumas 
dicas. Por hoje e pela próxima semana, nossa concentração é vol-
tada a soluções para melhorar o desempenho do seu computador 
e da navegação pela rede. Aproveite.

Firefox (fi refox.com) e Chrome (google.com.br/chrome)

De nada adianta ser muito espertinho e conhecer os me-
lhores sites se a sua experiência de navegação não 
é completa. Aí eu lhe digo o seguinte: 
não é necessariamente que eu quero 
que você abandone de vez o Internet 
Explorer, até porque eu sei que nin-
guém faria isso por um mero desejo 
egoísta meu, mas eu gostaria que você 
experimentasse. Além disso, vozes mui-
to mais críveis que a minha estão fazen-
do campanha por aí para que o IE6 seja 
instinto dos computadores. Se for con-
tinuar usando o IE, por sinal, atualize 
para, no mínimo, a nona versão. Quem 
ama o Firefox, entretanto, vai rechaçar 
você com força. É mais seguro, é mais 
estável, dá mais liberdade, é gratuito, é 
aberto. São os argumentos dos amantes 
desse navegador que tenta desde 2004 
alcançar o topo e não consegue. É claro 
que os desenvolvedores vão dizer que 
sim, ele conseguiu ser o melhor, mas 
em números o IE é superior. O Firefox 
funciona muito bem, obrigada, como 
navegador, mas é o xodó dos desenvol-
vedores por-
que é aberto, 
ou seja, tem 
código li-
vre e pode 
ser usado 
como pla-
t a f o r m a 
de de-

senvolvimento. Enquanto os outros navegadores são melhorados por um time de emprega-
dos de uma empresa, o Firefox é estudado, ampliado e aperfeiçoado por inúmeros usuá-
rios que não se contentam em escolher um navegador: criam complementos, relatam 
problemas e divulgam os benefícios. Tudo bem que alguns sites, feitos por desen-
volvedores meia-boca que não seguem corretamente os padrões da web, rodam 
mal no navegador da raposa, mas o número desses erros tem diminuído; além 
disso, é difícil você encontrá-los. Uma boa saída para isso é usar o Fire-
fox como navegador padrão e ter um de escape. O Chrome, browser do 
Google, também é uma boa ferramenta. Ainda em testes – você pode 
baixar gratuitamente a primeira versão do navegador –, é uma 
aposta promissora. Além da credibilidade de seus criadores 

– alguém precisa falar alguma coisa sobre o Google? –, ele 
já conquistou adeptos pelo visual leve e pela pro-

messa de rodar melhor as ferramentas do 
Google e sites pesados. Algum medo 

de que o Google passe a contro-
lar ainda mais nossas vi-

das com um na-
ve g ador 

próprio? Também já pensei nisso, 
mas já sou partidária fanática e não 

é qualquer teoria da conspiração que 
vai me fazer mudar.

CCleaner (ccleaner.com)

CCleaner é uma ferramenta gratuita de otimiza-
ção de sistema, privacidade e limpeza. Ele remove 

arquivos inúteis do sistema, o que faz com que o Windo-
ws rode mais rápido e com que o disco rígido tenha mais 

espaço livre. Isto é, menos dor de cabeça e travamento. O 
CCleaner também faz de forma automática um trabalho que 

você teria que fazer manualmente para melhorar a navegação na 
Internet: limpa o seu histórico e os resquícios de atividades on-line. 
Além disso, ele possui um limpador de registro do Windows que re-
tira entradas inválidas, ou seja, coisas de que você nunca saberia até 
o técnico dizer que ajudaram você a perder todos os seus arquivos. 
Ele é rápido e quase indolor: não instala propagandas que ameaçam 
sua integridade digital. Lembre, é claro, de sempre ler mensagens 

que, por um acaso, apareçam durante o uso (de qual-
quer programa); dúvidas são facilmente solu-

cionadas em fóruns de nerds camaradas.

K-Lite Mega Codec Pack (codecgui-
de.com/download_mega.htm)

Menos transformador de vidas que os 
anteriores, mas ainda sim necessário, um 
pacote de codecs de vídeo vai fazer com 
que você nunca mais tenha dor de cabe-
ça ao tentar rodar aquele vídeo engraça-
do que os amigos mandaram por e-mail. E 
você nem precisa ser um rato de computa-
dor, é só baixar no link indicado acima e ins-
talar, como todo programinha normal que 
se preze. Existem outros pacotes semelhan-
tes, mas por indicações experientes fi camos 
com esse. Há seis opções de pacotes para 
você baixar, mas nós indicamos o Mega, o 
mais completo e efi ciente. Ele já vem com 
todas as opções de que você precisa 
confi guradas e não é pesado. De 
tempos em tempos, ele é 
atualizado, por isso 

fi que de olho.

No início do século 20, o planeta Terra quase sucum-
biu às chamas. Começou com raios em uma tempes-
tade nebulosa descarregando os pilotos de máquinas 
escondidas sob os nossos pés a milhares de anos. E o 
que teve início nos arredores de Londres logo se noti-
ciava uma ação global. Então, poucos minutos depois, 
seres nem tão verdes nem tão pequenos assim co-
meçaram a dominação do mundo cavalgando coisas 
imensas, como caixas d’água sobre tripés.

Sem saber o que fazer, a população correu e gritou 
e virou cinza pelo raio carbonizador tão 
mortal quanto sugere o nome. E não 
houve remédio ou vacina que revertes-
se o tiro certeiro, muito menos arma 
que pudesse derrubar os robôs bizarros. 
Nem se sabia, é verdade, contra o que 
se estava lutando e a armadura invisível 
ricocheteava o que fosse lançado.

Até que em alguns dias o avanço ini-
migo fi cou vagaroso e proporcional-
mente mais barulhento. Rangidos de 
um metal desconhecido anunciavam, 
sem querer, que alguma coisa estava 
errada, até que as primeiras torres an-
dantes extraterrestres vieram ao chão. 
Foram derrubadas noite e dia no si-
lêncio, não pelo homem ou qualquer 
invenção terráquea, mas estranha e 
surpreendentemente por algo tão mí-
sero e mundano que é uma bactéria. E 
assim fomos salvos e fi ndou a primeira Guerra dos Mundos.

***

Um século e um ano após a publicação do famoso romance de fi cção científi ca 
de Herbert George Wells, lutamos também nós contra algo que desconhecemos e 
cujas armas superam as nossas, numa semelhança bizarra. A nem tão nova Gripe 
H1N1 nos tomou espaço em todos os territórios e nos causou baixas sem que pu-
déssemos reagir, e, por mais que existam desgostosos com o fi nal da história, parece 
ser o que nos resta esperar: que o vírus morra mesmo antes de descobrirmos como 
matá-lo. E nós teremos também nosso banal e invisível herói.

A versão viral 
de A Guerra
dos Mundos

“Não devo ocultar a
gravidade da situação”

Da mesma maneira realista com que o repórter 
narrava da rua a Orson Welles, durante a famo-
sa encenação do livro na rádio CBS, a destruição 
causada pelas máquinas caixas d’água, a imprensa 
dramaticamente presencial tem feito manchetes 
de fatos que não são necessariamente verdadeiros 

no anseio de estar à frente. E, não raro, matam 
mais do que o próprio vírus.

O esforço da imprensa é válido, mas ela devia 
atentar para o poder de impacto que tem e me-
dir as palavras para o bem público. O que vai 
dar mérito a ela depois não é a quantia de mor-
tos que anunciou antes, mas a credibilidade e a 
função social que prezou durante a pandemia. 
Também falta ao repórter espécie de senso de 
assimilação seletiva. Nem toda frase de impacto 

é importante jornalisticamente, bem 
como nem toda entonação da fala 
precisa terminar em exclamação.

O caos também é consequência de 
certa falta de atenção do receptor. 
Ninguém prestou ouvidos aos repe-
tidos alertas de que tudo não pas-
sava de uma teatralização do grupo 
de Orson Welles em lembrança aos 
40 anos da publicação do livro. En-
tão houve engarrafamentos, saques 
de loja, suicídios, e até gente usando 
máscara em jogo de futebol... É ne-
cessário sempre certo distanciamen-
to e observação do que recebemos 
pelos veículos de imprensa, pois a 
simples relação entre eles já eviden-
cia o que é realmente crível em meio 
ao devaneio sensacionalista.

O fato é que a gripe H1N1 não é fruto de um processo imaginativo e en-
cenação. E se não podemos destruí-la e nem saber ao certo o quão próxima 
de nós ela está, ao menos não fiquemos a mercê do tempo. Não entre em 
pânico. Basta atentar para o essencial: manter a higiene, a boa alimenta-
ção e os exercícios físicos. Surpreende mesmo é que o que já devia ser 
indispensável antes somente agora receba importância. Mas não exagere, 
não queremos um surto de Transtorno Obsessivo Compulsivo e nem uma 
nação viciada em álcool gel.

Até que Orson Welles findou a transmissão: “Adeus e lembre-se, pelo menos 
até amanhã, da terrível lição que aprenderam hoje...”.

CMYK
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Esqueçam às 8 h e 15 min daquela manhã cinza pulsante
Pense na sinistra ceifa que seria mais uma batalha
Esqueçam os soldados feridos, calados e ofuscados
Pense no fascínio e nos limites da inteligência humana
Esqueçam os gritos de horrores abafados pelo urânio
Pense que a little boy não passava 
De “um pequeno diamante envolto em um grande chumaço de algodão”
Esqueçam os pedaços de sonhos em corpos fragmentados 
Pense nos 43 segundos a mais que tiveram para sonhar
Esqueçam os rostos com medo de rogar súplicas ao céu apático
Pense que lá em cima estava certo capitão Lewis 
Esbravejando em tom de sarcasmo: 
“olha aquela bomba fi lha da mãe queimando lá em baixo”
Esqueçam as incertezas de vidas,
Matérias desaparecidas, 
Durante sonhos futurísticos de fi lhos promessas
Pense nos doze fi lhos amados que eram o orgulho de suas famílias
Esqueçam o existir roubado de embriões sem a chance de um “por quê?”
Pense quase nada de Hiroshima, 
Mas esqueça a derrocada Nagasaki
Só lembranças boas devem perdurar:
Cogumelo rosa-preto-branco, 
Silencioso...
Tremendo clarão, 
Rugido do fi m do mundo...
O retorno de um B-29 manchado de glória e pétalas líquidas 
Bandeiras hasteadas, 
Hino nacional,
Aplausos, 
Abraços de saudades...
Lágrimas eufóricas, 
Condecorações,
Orgulho patriota, 
Respeito à nação,
Dever cumprido...
“E as vidas, General? 
Esqueceram-nas” 
“Que vidas, soldado?
Refere-se aos espinhos que desferiam blasfêmias 
à beleza radiante de uma rosa vermelha azul?
Bem... Eram mais um obstáculo 
ao açúcar amargo da vitória...
Eram apenas espinhos, soldado!”
Eram apenas espinhos...

* heinz_f1@yahoo.com.br

Norbert
Heinz*
GUARAPUAVA | PR

Sempre 
ao passear 

pelos corredo-
res do Sebo Arca 

(Rua Castro Alves, 
1.908) procuro por alguma 

coisa que salte aos olhos. Sou 
daquela opinião de que não somos 

nós que escolhemos um livro, mas de 
que ele nos escolhe. E essa afi rmação vale 

tanto para a compra de um quanto para 
o empréstimo em alguma biblioteca. Desde 

adolescente, quando passeava pelas bibliotecas 
a procura de alguma leitura, me deixava levar até 
que algum me escolhesse. Houve algumas vezes 
em que o livro que me seduziu era em alemão ou 
em italiano ou em latim. Mesmo sem entender 
bulhufas do que estava escrito os levava comigo, 
pelo simples respeito de ter sido escolhido.

Já longe desse período, quando entro em al-
gum sebo para procurar uma obra para ser 
comentada, uso a mesma tática, quem me 
escolhe são elas. Nesta semana um amon-
toado de livros me despertou curiosidade. 
Há poucas semanas aquela prateleira não 
estava ali e nem aqueles volumes. Sei dis-
so não porque trabalho lá, mas porque 
sou um visitante habitual e tenho uma 
boa memória fotográfi ca. Ao tirar o 
primeiro deles do descanso, pensei 
estar com algo japonês nas mãos, 
mais precisamente uma revista em 
quadrinhos japonesa.

Elaine Aparecida, uma das pro-
prietárias da livraria, foi quem 
tirou a minha dúvida: “Não, não 
são revistas em quadrinhos, 
mas sim revistas que para a 
época em que foram lançadas 

Diversidade 
linguística

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

se assemelham a uma revista Caras atual aqui do Brasil”. De fato, mesmo não entenden-
do nada do que estava escrito, é possível identifi car alguns elementos como propagandas de 
perfumes, comida, bebida, roupas, viagens, etc. “Quem nos contou isso foi uma cliente que esteve aqui 
com a mãe. Ambas falam japonês e ela que foi identifi cando alguns elementos que caracterizam esses volumes 
como revistas. Ela viu receitas, reportagens sobre vários assuntos, moda, entre outros”. “Havia procura por este tipo de ma-
terial aqui?”. “Sempre há clientes que procuram livros e revistas em outras línguas, japonês não é tanto, mas há sim. Como sempre 
estamos preocupados em atender nossos clientes, procuramos trazer algo 
para esse público, pois não trabalhamos apenas com um público, 
mas com uma diversifi cação grande de produtos para to-
dos os tipos”. Realmente é impossível entender ou tradu-
zir qualquer palavra daquelas revistas, somente quem 
domine o idioma é capaz. Nem um cognato, con-
siderando que o sistema alfabético daquele país é 
totalmente diferente do nosso. A única coisa que é 
possível saber é a data de publicação. Quase todas 
trazem impresso na parte externa o ano de publi-
cação, entre as décadas de 1960 e 1970. Segundo 
Elaine, entre as pessoas que compram aquelas 
revistas estão jovens e desenhistas que fazem 
das gravuras modelo para desenhos. 

Desde a inauguração, a livraria mudou de 
visual várias vezes. Só das obras em 
livros – sem contar CDs, fi tas 
de vídeo, LPs, revistas e outros 
tipos de periódicos –, o sebo já 
dobrou de tamanho. Ao lado 

da seção em japonês, encontra-
se um grande acervo de litera-
tura em língua inglesa. “O que 
estamos fazendo é oferecer 
mais diversifi cação. A quem 
procure por estas obras, por 
exemplo, estudantes de idiomas 
que querem aprimorar-se”. Para 
completar a miríade, obras em 
alemão, coreano, francês, espa-
nhol e italiano. “Logo teremos 
muito mais, completando estas 
prateleiras que estão vazias à es-
pera das obras que vão chegar”. 
Mesmo sendo apenas R$ 1 cada 
revista em japonês, saí do sebo 
sem levar nenhuma. Desta 
vez minhas excentricidades 
literárias foram contidas: 
não estou apto a esse 
tipo de leitura, ainda.
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Tenho 19 anos e nasci no dia oito de janeiro na peque-
na cidade de Três Passos, localizada no Rio Grande do 
Sul. Considero-me uma pessoa batalhadora, pois em 
toda a minha vida eu tracei metas para atingir. Não 
gosto do imprevisível. A minha família é de descen-
dência italiana e espanhola. É constituída por meu 
pai Francisco Siqueira Taques, minha mãe Nalice 
Bortoline Taques e meus irmãos Letícia e Hiago. 
Meu pai mora atualmente em São Gabriel, no Oes-
te do Mato Grosso do Sul. Ele é laboratorista de 
uma empresa de engenharia de pavimentação. 
Esta profi ssão exige que a pessoa seja constante-
mente transferida para outras cidades, isso difi -
culta a permanência dele em casa. Para minha 
família fi car unida, tivemos que nos mudar de 
cidade diversas vezes. Mesmo assim, passei a 
maior parte da minha vida longe do meu pai, 
a distância fez com que eu valorize os mo-
mentos em que o vejo. Porém, sinto muita 
saudade dele. Minha mãe mora comigo aqui 
em Cascavel, é dona de casa. Eu a conside-
ro uma mãe exemplar porque além de ser 
muito carinhosa e compreensiva, ela se de-
dica integralmente aos fi lhos. (...) Com 16 
anos eu estava no último ano do ensino 
médio, era tempo de decidir a minha fu-
tura profi ssão. Sempre quis ser médica, 
porém nesse período muitas pessoas 
opinaram sobre esta minha decisão, di-
zendo que por eu ser proveniente de 
escola pública e ter passado por várias 
escolas não tinha nenhuma base para 
passar no vestibular, ainda mais em 
um curso tão concorrido. Infl uen-
ciada, resolvi mudar de curso, es-
colhendo fi sioterapia. (...) No ano 
seguinte, viemos morar para cá e 
eu iniciei o meu curso. Logo nos 
primeiros meses eu percebi que 
defi nitivamente essa profi ssão 
não me faria feliz. Decidi que 
iria trancar o curso para tentar 
passar em medicina. Por fi m, 
ano passado eu me dediquei 
muito, estudando todos os 
dias e sendo motivada pelos 
meus pais nos momentos 
de cansaço e desânimo. Até 
que no fi nal do ano todo o 
meu esforço deu resulta-
do: consegui ser aprovada! 
Eu quero ser uma ótima 
médica, ter uma carreira 
reconhecida e, principal-
mente, poder ajudar as 
pessoas: esclarecendo 
dúvidas, aliviando as 
dores e a angústia de 
quem está doente. 
Espero todos os dias 
voltar para casa sa-
tisfeita com o meu 
trabalho, vendo no 
rosto dos meus 
pacientes a ex-
pressão de agra-
decimento por 
ter de alguma 
forma os aju-
dado. Garanto 
que isso fará 
todo o meu 
esforço valer 
a pena! 

*Fragmentos retirados de 
um trabalho de Camila Taques 
pedido pela universidade e fei-
to por ela poucas semanas 
antes de morrer.

Inventário sobre 
minha vida*

Agosto é o mês em que conto cada dia para marcar minhas primaveras. Nos últimos anos, nem tanto, a era infante 
já se desfez pelo tempo. O primeiro dia, entretanto, abre meus versos como passagem ritualística de qualquer credo. 
Eu havia levantado e a angústia de meus anos já começava a surtir vida em meu estômago. Aquela sensação de que 
algo está errado: eram meus anos que aumentariam dentro de um mês. Tenho razão de sentir saudades. Fazer anos 
é adorável. Mas não disputarei brigadeiros e outros bons-bocados, assopro as velas e acendo a candeia. 

Tenho razão de sentir saudade. No passado, essas fl ores amarelas chegavam junto de minha primavera e não an-
tecipavam, rompendo o ciclo, quebrando as regras. Há tempo para tudo e não antecipo meus anos, não me aumento 

idade. Fora de meu controle o tempo ainda se desmancha numa cadência modorra, daquelas ondas que lambem a areia e 
nem se importam com a licença. 

– Isso são horas de o celular estar tocando? – Pelo menos eu não estava dirigindo o carro. As primeiras horas do dia não seriam me-
lhor momento para boas notícias. Atendo.

– Oi, tia, tudo bem? – A voz rouca e baixa denunciava minha primeira hipótese. A vivacidade de mi-
nhas entranhas parecia ter ganhado força. Não, minhas primaveras não faziam minha fl ora interior 
me angustiar. Como folha que cai antes do tempo, aquele ponteiro parou antes da hora. Desvairou 

os nossos. Passo a esquina e o mundo continua o mesmo. Só meu tempo que urdiu de maneira 
tonta. É primeiro de agosto e hoje é sábado. 

Se o sexto dia da criação não estivesse nos escritos nem estaríamos de palavrório. Hoje é sá-
bado e mesmo que um ponteiro tenha parado, outros tantos nem se rogam a pensar. O padei-
ro estava lá e na autoestrada que corta meu caminho o mesmo fl uxo de outrora. Pendeu asas, 

mas não voou. Aquele ponteiro ainda estava absorto e nossas horas mudaram, enlouquece-
ram com o mesmo lance de tempo que se ganha um nado. A detença também nos impedia. 

O tiquetaque cessara um pouco antes daquela ligação. Na madrugada daquele dia, no cruza-
mento da Avenida Carlos Gomes e da Rua Cuiabá, seus ponteiros estagnaram. Só você partiu. 

Cheguei ao trabalho e já saí. Não havia comodidade de continuar sem ter ação nenhuma quanto 
ao fato. Comedido pela angústia, parti em busca da cena mais chocante, até este momento, da mi-

nha vida. Com certeza nem poderia fazer nada por você, minhas horas embevecidas já não tinham 
o mesmo sentido que agora retomo. Eram a esmo. Sua última morada também escolhi e, antes 

mesmo de estar dentro dela, te vi deitada, alva como bruma, desprendida de calor e estática 
como gelo. Suas mãos não toquei e, antes que fosse novamente transladada, passei naquela 

esquina: não vi razão por estar ainda ali, mas mirei o chão, os postes, os muros. Se não 
tivesse virado, se não tivesse saído, ainda haveria um estupor de cor em sua pele. Talvez 

bastasse respirar, rufar os pulmões. Rompeu seu contrato e não adiantariam sílabas 
mal ditas, interjeições inexplicáveis. Você ainda vestia branco. 

Desfi guração
– Eu saí do trabalho e fui para a casa da Amanda. Mais tarde 

estávamos com fome e não tinha o que jantar. Resolve-
mos ir para a Panquecaria, mas acabamos fi cando na 

Lanchonete do Sandro, que fi ca ali na frente da Unio-
este, aproveitando que tinha alguns amigos nossos lá. 

Pedimos uma porção de batata frita e nisso o Tiago li-
gou. – Era nossa primeira conversa desde que o acidente 
ocorreu. O rosto alvo de Talita da Silva agora tinha os 

contornos dos ferimentos recém-curados. Tiago é Tiago 
Alves da Silva, o motorista do carro que dirigia sem car-

teira e em alta velocidade no acidente que tirou a vida da 
estudante de medicina Camila Taques. 

– Eu não quis atender. Depois eu fui ao banheiro e ele li-
gou novamente e foi quando a Amanda atendeu meu celu-
lar e falou para ele onde a gente estava. Depois ele veio até lá, 

parou o carro e baixou o vidro. Eu nem tinha me dado conta 
de quem era ele, só depois que me liguei, pois nem imaginava 

que um amigo do meu ex-namorado iria até lá. Nisso fui até 
o carro conversar com ele e depois pedi para ele descer e fi car 
com a gente. Ele não quis descer e eu fui comer a porção de 

batata que já estava pronta. Depois que comemos e estáva-
mos indo para casa ele apareceu de novo. Nisso ele fi cou con-

versando com a gente na frente de casa e quando resolvemos 
entrar e o convidamos ele disse que não, que queria ir comprar 

um lanche e nos convidou para ir junto. 

– A que horas foi isso?

– Já era mais de uma hora! – Quem respondeu foi Priscila Xa-
vier, prima de Talita que também estava no carro. 

– A gente não queria ir junto. Dissemos para ele que não, que 
já havíamos comido. Mas ele insistiu, “vamos junto fazer compa-
nhia para a gente”, porque a Amanda, nossa amiga, estava indo 
com ele. Acabamos indo. Até chegar ao lanche ele estava normal, 

dirigindo bem. Chegou ao lanche, ele pediu quatro, dissemos que 
não queríamos, que não estávamos com fome, e mesmo assim 

ele pediu. Assim resolvemos comer em casa. Quando partimos 
para casa aí sim ele pensou que talvez estivesse em uma pista de 

corrida e começou a babaquice. 

– Nisso nós três começamos a gritar, para ele parar o carro. Um 
pouco antes de bater, a Priscila falou sério para ele parar que ela iria 

descer e nós iríamos junto. A Amanda, que estava na frente, estava 
desesperada. Eu disse: “Tiago, as meninas estão com medo de ver-

dade”. Nem terminei de dizer isso o carro bateu. Depois disso eu não 
lembro de quase nada. Eu desmaiei. A única que estava conscien-

te era a Priscila. Tipo, eu ouvia tudo, mas não conseguia abrir 
meus olhos porque tinha muito caco de vidro no meu ros-

to. – Complementava Talita, já emocionada, deixando 
que a prima respondesse a próxima pergunta. 

– Então ele estava alterado?

– Não por álcool, era como se fosse adre-
nalina. Ele estava idiota. Ele não falava 

nada, somente dava risadas.

Antecipaste a 
hora. Teu ponteiro 

enlouqueceu, enlou-
quecendo nossas horas. 

(...) Sim, tenho saudades. 
Sim, acuso-te porque fi zes-
te o não previsto nas leis da 
amizade e da natureza nem 
nos deixaste sequer o direito 
de indagar porque o fi zeste, 
porque te foste. 

A um ausente,
Carlos Drummond de Andrade

Cada
po

– Que sen-
timento fi ca 

quanto a ele?

– O que fi ca é a con-
clusão de que ele é uma 

pessoa irresponsável. 

– Ele não colocou em risco apenas a 
vida dele, mas de outras pessoas. Ele desfi gurou 

o rosto da Amanda. Agora está bem cicatrizado. 
Quando saí do hospital, antes de vir para casa, pedi para ver 
a Amanda. Quando entrei no quarto e a vi, eu fi quei paralisada. Ele não 
sofreu nada, apenas nós três. 

– Depois de passar por um acidente como esse e apesar dos muitos feri-
mentos ainda estar vivo, e, ainda, ver que outra pessoa inocente também 
morreu, o que se pensa?

Priscila encerra nossa conversa. Entre as primeiras lágrimas que começa-
vam a rolar a resposta:

– Todas as manhãs quando acordo, agradeço a Deus por estar viva. Todas 
as pessoas que vêm nos visitar sempre dizem que fi camos vivas apenas por 
Deus. Agradecer mesmo. Não há mais o que fazer.

Mudança
Subi as escadas guiado pela incerteza. Não haveria sequer palavra que pudesse exprimir minha sen-

sação. Nalice Bortoline e Higor Taques, mãe e irmão de Camila, arrumavam a mudança para deixar a 
cidade. Caixas, papel, móveis desmontados. Apenas dez dias haviam se passado, mas aqui nada mais 
restava a ser feito. Nenhuma razão óbvia de fazer pouso. Olho a difi culdade de colocar alguns objetos 
em uma caixa e ajudo, consigo encaixar no pequeno espaço.

– Quando você não quiser mais jornalismo já tem outra profi ssão: montador de mudança. – Mesmo 
o riso disfarçado não poderia amenizar a brincadeira de Nalice, mas fui cordial e me deixei descontrair 
enquanto ela continuava.

– Já eu vou fazer malabarismo!

– Como assim?

– Eu vivo fazendo malabarismo na vida. Tira de cá, põe aqui. Toma daqui!

– E como continua a vida daqui pra frente, lá no Mato Grosso do Sul?

– Vou fi car em casa. Não há muito que se fazer lá. Mas vou tentar trabalhar com minhas máquinas de costuras, 
pegando encomendas de Campo Grande. Não poderei ter compromisso fi xo por causa da Letícia, minha fi lha 
que está no Rio Grande do Sul. Quando ela precisa tenho que viajar até lá. Vou levando uma vidinha assim por 
enquanto. – Mais panelas e potes iam para dentro das caixas, sempre enrolados em plástico bolha.

– Pra você ver. Tudo o que tinha, sonhava e planejava. Eu, mesmo aqui, iria fi car em Cascavel pelo tempo 
que a Camila precisasse para terminar a faculdade... Cortou tudo! Mudou totalmente a minha vida. Foi abrir 
aquela porta e receber a notícia e a minha vida desmoronou de uma hora pra outra. – A voz já embargava. 

– Veja quantos amigos vou deixar aqui. Alguns talvez eu ainda veja, outros, nunca mais. Deixarei muita coisa 
para trás. Mudou toda a vida que eu tinha!

– Você tinha planos para você?

– Ah! Tinha sim. Eu queria voltar a estudar para acompanhar ela e pensava em mon-
tar um negócio próprio. Eu não queria fi car para trás. Claro que ainda tenho dois 

fi lhos e não posso parar de pensar neles, mas esse tempo já era.

– Que lembranças fi cam de Cascavel?

– Apesar do acontecimento, somente lem-
branças ótimas. Foi 

aqui onde ela se 
sentiu muito 

bem. Quando 
ela chegou 
já disse que 
aqui era o 
lugar dela. 
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a dia um 
ouquinho

Oniodi
Gregolin

Só aconteceram coisas boas. Tive grandes amigos em tão pouco tempo aqui. Amizades que não fi z em outros lugares que já morei. 
Tirando esse episódio, foi muito bom morar aqui.

O olhar de Nalice parecia procurar algo fora daquela cozinha. O silêncio que fazíamos a cada trecho de conversa parecia pesar sobre aquela atmosfera.

– A gente tem certeza deste minuto, a partir disso não sabemos de mais nada.

– Tivemos essa prova, infelizmente. – afi rmei com pesar.

– Eu só espero não precisar passar mais por uma dessa. Mas se for, vamos lá de novo. Não é fácil, não é fácil mesmo.

– Fica rancor?

– Não, de ninguém. Não consigo. Muitas vezes comentei aqui em casa sobre notícias assim. Que as pesso-
as diziam que se acontecesse com elas matavam, linchavam. E eu nunca pensei assim. Me disseram: 
é porque não aconteceu com você, se acontecer você vai ter essa mesma atitude. Hoje eu 
vejo, do fundo do meu coração, não tenho rancor e nenhum sentimento por esta 
pessoa. Apenas acho ele um coitado, um miserável, chega a me dar dó. Eu 
tenho compaixão por esta pessoa. A consciência dele vai ser pior que 
qualquer coisa no mundo, isso vai pesar nele. Não tenho nenhum 
rancor, não consigo mesmo... Acredito que era a hora dela partir. 

– Fica um nó na garganta?

– Nossa, nem consigo comer. Sabe quando você está com 
fome, mas a comida não desce. Nem tenho vontade de fazer 
comida. Hoje foi a vizinha quem nos trouxe. Mas vamos indo e 
vamos ver até onde eu vou...

– Quando lembro dela, sempre me vem um sorriso à memória!

– Ela sempre estava alegre, mesmo quando estava cansada. Ela 
chegava da faculdade e dizia: “Mãe, eu amo aquela turma. Que 
turma mais divertida!”. Ela adorava, era apaixonada pela faculda-
de. Ela adorava aprender. Quando íamos deitar, agora que 
estava frio, ela vinha comigo, trazia os livros e dizia: 
“Olha, mãe, enquanto eu leio você olhas as fi guras”. 
Ela não perdia tempo, nenhum minuto. Sempre 
estava estudando. Ela só me deixou coisas boas 
e só me deu alegria. Durante a semana toda 
eu não queria que ela saísse. Mas ela que-

ria. Na quinta-feira, ela fi cou emburrada comigo. Durante 
a noite em que ela morreu, eu percebi que ela não vinha e 
não vinha. Pensei que ela tivesse mentido e ido para algu-
ma balada ou, então, dormido na casa de algum colega. 
Mas eu não queria olhar a hora, não liguei a luz para olhar. 
Foi passando, passando e aquilo foi me agoniando. 

– Qual a melhor lembrança dela?

– Quando ela passou no vestibular e quando ela nas-
ceu, nunca vou esquecer. Ela nasceu antes do tempo, 
tudo na vida dela era muito rápido. Ela começou antes 
na escola, sempre ela era adiantada. Passou no curso de 
fi sioterapia sem estrutura alguma e passou em medicina 
quase que por um milagre. Terei saudade dos beijos dela, 
dos abraços dela. Ficam apenas nas lembranças agora. Não 
tinha um dia que ela não me ligava e me dizia que me ama-
va. Em todas as ligações, mesmo que fosse para dizer que 
chegava daqui cinco minutos, no fi nal sempre dizia “mãe, eu 
te amo”. Como que eu vou esquecer? Todos os dias eu vou 
chorar. E quando ela chegava me dizia sempre que me amava 
e que eu era a melhor mãe do mundo. Não é porque ela se foi 
que estou dizendo isso, ela era muito amorosa, muito carinhosa. 

– Alguém comentou comigo que a dor de uma mãe nesta 
hora não vem de uma só vez, vem aos pouquinhos, pois é tão 
forte que poderia matar.

– É verdade. Cada dia um pouquinho. Cada dia vai ser diferente. 
Ontem eu chorei, mas estava bem, hoje eu tô ruim. Levantei indis-
posta, tonta. A certeza que eu tenho é que pelo resto da minha vida, 
todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, eu vou chorar. Eu vou desa-
bar. Mãe é mãe. Não existe uma ex-mãe ou um ex-fi lho.

Os colegas de faculdade de Camila preparam para a volta às aulas 
uma manifestação que sairá da Unioeste e 

seguirá até o cruzamento em que Camila 
morreu. No próximo domingo, confi ra a 

continuação desta matéria.
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Camila (à esquerda nas duas fotos) com amigos dos cursos de medicina e fi sioterapia respectivamente. 516
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N velas 

MALHAÇÃO
 SEGUNDA - Bruno tenta convencer Ju-
liana a não desistir de lutar pelo amor 
dos dois. João consegue uma grande 
doação para construir um ambulatório 
para o Terra Criança e encarrega Aurélia 
de administrar os recursos para a obra. 

TERÇA - Caio chama a atenção de Ma-
rina para o fato de Artur ser mais velho 
e afi rma que o fotógrafo nunca a amará 
como ele. Juliana propõe que Bruno ter-
mine o ano letivo no Múltipla Escolha e 
afi rma que só assumirá seu romance com 
ele depois que isso acontecer. 

QUARTA - Marina se nega a continuar 
com a sessão de fotos e Artur fi ca inco-
modado. Iracema incentiva Juliana a se 
encontrar com Bruno. Domingas revela a 
Bogumil que há um militar à procura dele. 

QUINTA - Caio retira o cartão de me-
mória da câmera de Artur e o segue sem 
que ele perceba. Rapazes do colégio de 
Bruno lancham no Marombar e o deixam 
furioso ao irem embora sem pagar a con-
ta. Cecília desconfi a de que Juliana esteja 
apaixonada e Osvaldo fi ca cismado. 

SEXTA - Um jornalista fotografa o 
contrato superfaturado sem que João 
perceba. Bogumil teme que o show de 
piadas de Victor seja um fracasso. Caio 
surpreende Marina ao mostrar fotos de 
uma famosa modelo que Artur divul-
gou na internet. Bruno anima a turma 
ao comunicar que está de volta ao Múl-
tipla Escolha.

SÁBADO - Não há exibição.

PARAÍSO
 SEGUNDA - Dona Ida sente saudade de 
Aninha e Edith a consola afi rmando que 
não a deixará sozinha. Zeca se aproxima 
de Maria Rita que, preocupada com a si-
tuação, acha melhor esperar a anulação 
do casamento sair. Rosinha reconhece 
para Das Dores que gosta de Terêncio. 

TERÇA - Mariana vai até a pensão para 
saber notícias de Maria Rita, mas não 
consegue encontrá-la. Maria Rosa con-
vida Maria Rita para ajudar na campa-
nha política de Aurora. Das Dores conta 
para Edith que ela e Tobi vão fi car noi-
vos. Zeca vai à pensão falar com Maria 
Rita, mas a conversa é interrompida 
com a chegada de dona Ida. 

QUARTA - Edith incentiva Maria Rita a 
criar coragem e fi car com Zeca para não 
perdê-lo novamente. Maria Rita reage ao 
ouvir Otávio dizer que gostaria que ela fos-
se apaixonada por ele. Eleutério pede a Zefa 
que ninguém saiba que os dois se casaram 
até que o casamento seja consumado. 

QUINTA - Zuleika comenta com Leni 
que morre de pena de Nono, mas que 
ele é mais esperto do que ela imagina-
va. Bertoni estranha o jeito de Nono ao 
entrar no bar. Zeca e Tobi fi cam sem en-
tender a atitude de Eleutério ao apagar a 
fogueira que fi zeram. Zefa se irrita com 
Rosinha por ela não querer dormir. 

SEXTA - Otávio pergunta por Maria Rita 
e Edith recrimina sua atitude. Dona Ida 
questiona os sentimentos de Maria Rita 
por Zeca. Tobi aconselha Zeca a tentar 
conversar com Antero para resolver sua 
situação com Santinha. 

SÁBADO - Marcos pede ajuda a Geraldo 
para abrir um aeroclube. Padre Bento 
fi ca indignado por Otávio ter contrata-
do Cleusinha, Jacira e Nina para escrever 
as fofocas da cidade.

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Simone fi ca chocada ao sa-
ber que Xico é o verdadeiro autor das 
telas e não perdoa Denis por tê-la enga-
nado. Edgar encontra Simone na pensão 
e ameaça pedir a guarda de seu fi lho caso 
ela faça alguma coisa contra ele. 

TERÇA - Fabiano vê Adenor conversan-
do com Judith e descobre que ela tam-
bém está atrás das joias de Dafne. Denis 
encontra Simone de partida e tenta fazê-
la desistir de ir embora. Nicholas assume 
seu posto de segurança da Conti. 

QUARTA - Judith ameaça demitir Tatia-
na caso Benjamin prejudique o leilão e 
ele, sem revelar a verdade, pede demis-
são da galeria. Anselmo diz que quer 
marcar logo a data do casamento e Pie-
dade o apoia. Cássio comenta que quer 
passar a noite sozinho e Léa fi ca furiosa. 

QUINTA - Bianca arma com Felipe um 
plano para pegar o pneu escondido e 
botar outro em seu lugar. Dafne incen-
tiva Benjamin a pedir ajuda aos pais e 
ele consegue o dinheiro para a operação 
de Tatiana. Gabriel vê Pelópidas e Edgar 
com Anselmo e desconfi a. 

SEXTA - Vicente chega ao noivado de 
Anita e Gabriel demonstra sua insatisfa-
ção. Caco leva Laís para sair e convida sua 
família para ir junto. Nicholas leva Milena 
para jantar no restaurante de André e se 
depara com Amarilys. Jandir encontra as 
panelas do jantar de noivado vazias e So-
corro acusa Fabiano de ter comido tudo. 

SÁBADO - Dafne pede a Vicente que 
não fale mal de Gabriel. Anita e Ansel-
mo marcam a data do casamento. Lucas 
e Gabriel tentam encontrar as joias no 
pneu, enquanto Pelópidas e Edgar estão 
escondidos observando toda ação. Bian-
ca pede ajuda a Renan para abrir o pneu 
que escondeu no quarto de Felipe. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Gopal prepara Raul para o 
encontro com Yvone e conta como vão 
surpreender a moça. Raul diz a Gopal 
só deixará o Brasil depois que recuperar 
seu dinheiro e se encontrar com Cadore. 
Nanda conta para Haroldo que teve um 
caso e está sendo chantageada. 

TERÇA - Mike sofre apenas um ferimen-
to superfi cial e  acusa Yvone de não ter 
feito nada para evitar o acontecido. Ami-
thab vê Hari com o amuleto de sua famí-
lia e acusa o menino de ter pego o objeto 
na casa dos Ananda. Indra diz a Raul que 
descobriu mais coisas sobre Yvone no 
computador, deixando-o  interessado. 

QUARTA - Wal fi ca assustada ao achar 
que ouviu a voz de Raul. Inês pede a Me-
lissa que convide Tônia para visitar Tarso. 
A mãe de Shivani revela a Surya que sabe 
de toda verdade e, por isso, tem preocu-
pações pelo fato de Shivani ter se apaixo-
nado por Bahuan. 

QUINTA - Surya olha para Maya fi xa-
mente, provocando-a. Maya fi ca preocu-
pada e diz a Raj que sente medo. Surya 
descobre que Niraj é fi lho de Bahuan. 
Amithab sugere que Opash acuse Hari de 
ladrão no comício. Shankar discute com 
Opash por ele querer usar um falso argu-
mento sobre Hari para ganhar a eleição. 

SEXTA - Surya e Maya são questionadas 
por seus maridos, que querem saber o 
motivo da briga. Maya e Surya percebem 
que não podem revelar o segredo uma 
da outra e fi ngem que foi apenas mais 
uma confusão. 

SÁBADO - Maya implora a Surya para que 
não conte nada sobre Niraj, mas a mulher 
de Amithab não se sensibiliza com o pe-
dido. Opash não acredita que Puja tenha 
feito seu próprio discurso e conclui que 
Shankar deve ter participado do processo. 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Rodrigo, Ricardo e Adriano 
discutem. Ricardo revela para Adriano o 
motivo da comemoração: a plena recu-
peração da empresa sob o comando de 
Rodrigo. Adriano, furioso, promete des-
cobrir o que está acontecendo. Rodrigo 
expulsa Adriano de sua sala. 

TERÇA - Cíntia fi ca surpresa e questiona 
o que fez Rodrigo mudar de ideia. Ela re-
fl ete e acaba aceitando o pedido de Ro-
drigo. Bela conta para Elvira que Rodrigo 
ofereceu ajuda fi nanceira para  resolver 
os problemas de Clemente. Bela conta 
que não aceitou a oferta do chefe, mas 
que agora, não tem como recusar com a 
intimação do ofi cial de justiça. 

QUARTA - Adriano conta para Cíntia que 
alguém manipulou o site, já que os au-
mentos foram todos proporcionalmente 
iguais. Os dois comemoram a descoberta 
e prometem desmascarar Rodrigo. Vanda 
diz que é importante a fi lha manter uma 
postura diante de Rodrigo e que essa é a 
única maneira dela impor respeito. 

QUINTA - Bela chega com novo visual na 
produtora e é alvo de deboche de todos. 
Rodrigo chega e humilha Verônica. Ele 
também chama atenção de Dinorá e Ma-
riana, que se calam. Bela chora e Rodrigo 
a consola dizendo que ela está até engra-
çadinha. Max entrega as novas mercado-
rias para Haroldo, que comemora. 

SEXTA - Verônica e Rodrigo se agarram 
loucamente. Bela e Luzia brindam a 
nova amizade no bar do Clemente. Lu-
zia acha Max interessante, mas ele não 
dá bola. Hortência vai até a casa de Vera, 
que fi ca feliz ao vê-la. Hortência conta 
novidades sobre Rodrigo. Vera fi ca toda 
boba ao saber que o fi lho vai se casar.

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Marília fecha a maleta antes 
que Sônia entre. Marília pergunta a Felício 
por que Téo esteve na delegacia antes de 
viajar. Felício diz que não sabe. Nina está 
chocada diante de Bruno e Clóvis. Bruno 
faz uma ameaça: ou Nina continua com 
Pedro e é entregue para a polícia ou desis-
te do namoro e se livra das ameaças.

TERÇA - Domi e Tucci fi ngem que são 
assaltantes, trancam Sônia no banheiro 
e transferem o dinheiro da maleta para 
a mala que trouxeram.   Baruel provoca 
Tony, que entra na brincadeira e diz que 
queria ser agente do serviço secreto in-
glês e do serviço secreto israelense.  Fer-
nanda se anima com o projeto do teatro. 

QUARTA - Clóvis dá um soco em Pedro. 
Bruno encena: manda os seguranças 
tirarem Clóvis do hotel. Nina diz a Pe-
dro que foi ela quem chamou Clóvis e 
afi rma que ele é seu marido. Pedro está 
perdido. Homens da polícia sobem o 
morro. Tony, Paulo, Iago, Helena, Sérgio 
e Lucas assistem na TV o repórter co-
brindo o sequestro de Santana.

QUINTA - Marília confessa a Téo que 
nunca pensou que ele fosse aceitar di-
nheiro de Tony. Téo afi rma que a única 
chance de pegar a quadrilha é traba-
lhando com  Tony. Marília conta a Téo 
que levaram uma parte do dinheiro que 
estava na maleta. 

SEXTA - Nina diz a Pedro que o aparta-
mento é dela e do marido. Pedro não se 
convence e percebe que há algo errado. 
Tony diz a Fernanda que não diz a ela 
quem é Guri para protegê-la. Tony con-
ta a Fernanda que o pai do Guri traba-
lhava para um Capo da máfi a e um dia 
fez um trabalho para ele. 

SÁBADO - Não há exibição.

(...) O que constitui 
agora a unidade do 

olhar médico não é 
o círculo do saber 

em que ele se com-
pleta, mas esta to-

talização aberta, 
infinita, móvel, sem 

cessar, deslocada e 
enriquecida pelo 

tempo, que ele 
percorre sem nun-

ca poder detê-lo: uma 
espécie de registro clíni-

co da série infinita e variável 
dos acontecimentos. Mas seu su-

porte não é a percepção do doente 
em sua singularidade, é uma consciên-

cia coletiva de todas as informações que 
se cruzam, crescendo em uma ramagem 

complexa e sempre abundante, ampliada 
finalmente até as dimensões de uma histó-

ria, de uma geografia, de um Estado.

Para os classificadores, o ato fundamental 
do conhecimento médico era estabelecer 

uma demarcação: situar um sintoma em uma 
doença, uma doença em um conjunto específi-

co e orientar este no interior do plano geral do 
mundo patológico. Na análise das constituições 

e das epidemias, trata-se de estabelecer uma 
rede pelo jogo de séries que, ao se cruzarem, 

permitem reconstituir esta «cadeia» de que fa-
lava Menuret. Razoux estabelecia diariamen-

te observações meteorológicas e climáticas 
que confrontava, por um lado, com uma 

análise nosológica dos doentes observa-
dos e, por outro, com a evolução, as cri-

ses, o término das doenças.

(.. .) Quanto aos pobres, submeti-
dos ao despotismo dos ricos e de 

seus reis, só conhecem os impostos 
que os reduzem à miséria, a carestia 

com que lucram os açambarcadores, as 
habitações insalubres que os obrigam 

a não criar famílias ou a procriar triste-
mente seres fracos e infelizes. A primeira 

tarefa do médico é, portanto, política: a 
luta contra a doença deve começar por uma 

guerra contra os maus governos; o homem 
só será total e definitivamente curado se for 

primeiramente liberto (.. .).

(. . .) E pouco a pouco, nesta jovem 
cidade inteiramente entregue à fe-
licidade de sua própria saúde, o 

rosto do médico se apa-

garia, dei-
xando apenas no 
fundo da memória dos ho-
mens a lembrança deste tempo dos 
reis e das riquezas em que eram escravos, 
pobres e doentes. Tudo isso não passava de 
sonho; sonho de uma cidade em festa, de 
uma humanidade ao ar livre, em que a juven-
tude está nua e a idade não conhece inver-
no; símbolo familiar dos estádios antigos, a 
que vem se misturar o tema mais recente de 
uma natureza onde se recolheriam as formas 
mais matinais da verdade: todos estes valo-
res rapidamente se apagarão. E, no entanto, 
desempenharam importante papel: ligando a 
medicina ao destino dos Estados, nela f izeram 
aparecer uma signif icação positiva. Em vez de 
continuar o que era, ‘a seca e triste análise de 
milhões de enfermidades’, a duvidosa negação 
do negativo, recebe a bela tarefa de instaurar na 
vida dos homens as f iguras positivas da saúde, 
da virtude e da felicidade; a ela cabe escandir o 
trabalho com festas, exaltar as paixões calmas; 
vigiar as leituras e a honestidade dos espetá-
culos; controlar os casamentos para que não 
se façam apenas por puro interesse, ou por 
capricho passageiro, e sejam bem fundados 
na única condição durável de felicidade, 
que está a serviço do Estado.

O Nascimento da Clínica,
Michel Foucault

Mostra
Londrina

Até dia 5 de setembro podem ser inscritos curtas-metragens na 
11ª Mostra Londrina de Cinema, festival promovido pela Kinoarte 
com patrocínio da Prefeitura de Londrina, via Secretaria de Cultu-
ra. Serão aceitos fi lmes realizados a partir de janeiro de 2008, em 
qualquer suporte, com duração de até 24 minutos e 59 segundos. 

O prêmio da Kinoarte na Competitiva Nacional é de R$ 5 mil ao 
Melhor Curta selecionado por júri ofi cial, além do Troféu Udihara 
em mais seis categorias: júri popular, melhor direção, fotografi a, ro-
teiro, direção de arte e montagem. Na Competitiva Londrinense, 
o prêmio é de R$ 500 para o Melhor Curta, também escolhido 
por júri ofi cial; além do Troféu Udihara em mais quatro catego-
rias: júri popular, melhor direção, fotografi a e roteiro.

Os interessados em se inscrever na mostra, que vai de 2 a 
8 de novembro coordenada pelos cineastas Bruno Gehring, 
Guilherme Peraro e Rodrigo Grota, devem ler atentamen-
te o regulamento disponível no blogue mostralondrina.
blogspot.com e então solicitar a fi cha de inscrição pelo 
e-mail mostralondrinadecinema@gmail.com. Mais in-
formações pelo telefone (43) 3026-6932.

Seleção ALT
Queime Depois Ler (2008), irmãos Coen

Queime Depois de Ler é uma sátira aos fi lmes clássicos 
de espionagem com uma boa dose do humor negro e 
inteligência dos irmãos Ethan e Joel Coen oscarizados por 
Onde os fracos não têm vez. Afi nal, a vida de um agente 
não se resume a carros, tiros, explosões e ternos alisa-
dos; tem as contas a pagar, relacionamentos fracassa-
dos e uma séria quantia de problemas com álcool.

Osbourne Cox (John Malkovich) pediu demissão 
quando a CIA quis rebaixá-lo a burocrata, enquan-
to que na verdade ele queria é mais ação. Aliás, 
ação não faltará na autobiografi a que decidiu es-
crever e que acabou na mão de dois lunáticos 
instrutores de academia, Chade (Brad Pitt), 
que quer alguma grana pelo material, e Lin-
da (Frances McDormand), que 
quer fazer cirurgias 
estéticas. Ela quer 
agradar o seu novo 
aff air, o segurança 
do governo Harry 
Pfarrer (George 
Clooney), que 
trai a esposa 
com a mu-
lher de Cox, 
Katie (Tilda 
Swinton), 
e por aí 
vai.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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LEÃO 

VIRGEM 

Bom dia para mudar de residência 
ou ocupação. As coisas novas que 
inventar serão coroadas de êxito e 
suas ambições, sonhos e desejos se-
rão bem sucedidos. 

Aproveite as oportunidades para fazer 
novas amizades e arquitetar planos para 
ganhar dinheiro. Tudo estará bem neste 
dia e até depois de amanhã. Esteja aten-
to para uma novidade ou uma visita.

Período de maior isolamento, mas, favo-
rável para a meditação e o contato com 
aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocional 
e melancolia, além da habitual.

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

Evite as questões extraconjugais e os perigos 
de acidente e tudo que possa prejudicar sua 
tranqüilidade e bem estar no lar e sua saúde. 
Os colegas de trabalho farão de tudo para 
descobrir o motivo de você se sentir assim. 

Não é conveniente aventurar-se em no-
vos negócios. Cuidado com o excesso 
de gastos. Mantenha-se em suas ati-
vidades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Muito cuidado com escândalos, perda 
de reputação e tudo aquilo que possa 
prejudicá-lo de alguma forma. Haja 
com bastante meticulosidade que 
tudo tenderá a ir cada vez melhor.

Se tiver alguma viagem de negócio 
programada para hoje, faça o possível 
para iniciá-lo na parte da manhã. Bom 
dia para o amor e as relações familiares. 
Elevação material à vista. 

Pela infl uência da lua e do sol você está 
favorecido em muitas coisas. Haverá 
bons fl uxos para estudos, exames, tes-
tes, cartas, e correspondência. Capaci-
dade de raciocínio aumentada. 

Será bem sucedido hoje, principalmen-
te se adotar uma atitude otimista. Dia 
excelente para estudos, testes, férias e 
contatos pessoais. Melhor ainda para 
contratar auxiliares. 

Dia dos mais afortunados, realizará boa 
parte de seus sonhos, anseios e desejos 
e viverá momentos felizes ao lado da 
pessoa amada e dos familiares. Não 
tente promover conversas.

Dia em que deverá prestar mais atenção 
em tudo que fi zer, pois está predisposto 
a ter aborrecimentos e prejuízos. Tenha 
calma até os próximos dias, quando os 
astros estarão melhor posicionados.

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.

Julliane

Brita
CASCAVEL | PR

AndersonAntikievicz Costa

CASCAVEL | PR

O Disco 
Compacto é um espaço 

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

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

de do autor do texto.

MPB é um troço difícil de delimitar ou 
conceituar. Pense comigo se disso você 
duvida. Que outra coisa inclui sob uma 
mesma égide Maysa, Djavan, Cássia Eller, 
Gilberto Gil e Sepultura? Pois é isso que dizem 
os magos da Internet. Em minha eterna descon-
fi ança e vontade de defi nir, cheguei à conclusão 
de que a sigla para música popular brasileira é mais 
uma palavra-ônibus que outra coisa: vocábulo cujas 
acepções são tantas que não comporta delimitação 
semântica formal. Igual a troço, por sinal.

Prefi ro pensar que gosto de MPB porque gosto de sam-
ba, bossa e afi ns, o que quer que ‘afi ns’ queira dizer. E é por 
isso que desconfi ei desde sempre que o som de Mariana Aydar 
me agradaria. Quando escutei Deixa o verão, música do primeiro tra-
balho, o CD Kavita 1 (2006), me engracei. Outras músicas desse mesmo 
álbum fi caram na cabeça, mas não tão fi rmemente que me fi zesse encantar a 
playlist com a artista. A oportunidade estava próxima, mas outras vozes da mesma 
safra que a dela me agradam mais, Céu e, principalmente, Roberta Sá que o digam.

Agradeci, por fi m, a oportunidade de conhecer o segundo álbum de Mariana Aydar, 
com o curioso nome Peixes, Pássaros e Pessoas (2009). E de fato não me decepcionei. 
Esperava mais samba, é certo, mas tive uma dose satisfatória dele também. A música 
de abertura, Florindo, caiu o meu número: sambou gostoso e trouxe uma letra repleta 
de confi ança, marca dessas cantoras tão boas e lindas de hoje. Quando eu esperava 
mais disso, veio Palavras não falam. E mostrou que a cantora era mais que samba, 
nuns arranjos latinos e distintos, numa ode às palavras, que, afi nal, são só palavras.

Senti algo de Caetano pairando em Aqui em casa e Pras bandas de lá, o que 
muito me agradou, principalmente na primeira delas. Tá trouxe um belo arrasta 
pé que me fez lembrar da delícia que um desses pode causar. Zeca Pagodinho 
vestiu a camisa de O samba me persegue e fez uma ótima parceria com a cantora. 
Peixes é a obra-prima e a origem do nome do álbum: um manifesto poético bem te-

cido e autoral. Aliás, a autoridade com que fugiu ao fácil da voz adocicada 
e do samba bem casado mostra a maturidade e a força 

da música de Aydar.

A música popular brasileira e o samba há 
muito precisavam de certa rejuvenescida. Se 
a velha guarda é responsável por transformar 

esses gêneros em símbolos nacionais e paixões 
no estrangeiro, nos últimos anos também é por 

delimitar um terreno que só de lembrança tem 
fi cado meio arenoso. Porém, nos últimos, pelo 

menos, cinco anos, vimos, mesmo que de maneira 
ainda modesta, algumas outras vozes formar o que 
se está chamando de Nova MPB e novo samba.

Paula Toller e Fernanda Takai, ambas vocalistas de 
bandas signifi cantes do cenário pop/rock brasileiro, 

além de Roberta Sá e a ainda mais jovem Mariana Aydar, 
são algumas das vozes que se mostraram bem resolvidas 

também no contexto do pós-declínio da Bossa Nova.

A carreira da jovem paulista Mariana, de 29 anos, que estu-
dou cello, violão e canto em Boston e ainda abriu os shows do Seu 

Jorge na turnê europeia dele, chega ao nono ano com o segundo trabalho 
dela. Peixes, Pássaros e Pessoas é carregado de afi rmação autoral, de infl uências e par-

cerias, com um resultado bastante consistente.

Tem Bossa, MPB e Samba no que de melhor se entrecruzam em uma roupagem instru-
mental moderna e trabalhada. Tem algo também de jazz em Palavras que falam, no bom 

arranjo de teclado e bateria, e em Tudo o que eu trago no bolso, em alguns bem vindos 
acordes. Mas o que predomina é o gingado e swing do samba que soa criativo, sobretudo, 

em Beleza, Manhã Azul e Pras Bandas de Lá.

As letras saem do nicho fácil do sofrimento do amor romântico e oferecem uma visão 
menos dolorosa, mais sensível e amável da condição humana. Falam da simples beleza de 
escrever, do amanhecer ou mesmo do valor da companhia de alguém, numa mescla que 
serve de reflexão sobre a desilusão do mundo.

Um álbum bonito e sincero que deve cair sem dificuldade no gosto de quem aprecia 
o gênero e até mesmo para quem quer ser iniciado. Tem boas melodias e a voz serena, 
suave, mas também forte e bem marcada de Mariana selada por uma 
produção impecável. Vale a pena.
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Cristiano
Viteck*
MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR

Uma das figuras 
mais carismáticas 
do rock curitibano 
está de volta com 
um trabalho de es-
túdio. Oneide Die-
drich, o ex-vocalista 
da banda punk Pelebrói 
Não Sei, agora é o front-
man do Diedrich & Os 
Marlenes, que acaba de 
lançar o EP O Popular. O 
disquinho de quatro mú-
sicas não é o primeiro tra-
balho do grupo, que no ano 
passado já lançou um disco 
com 11 canções, registradas 
em 15 de dezembro de 2007 no 
show de estreia da banda e lan-
çadas pelo projeto A Grande Ga-
ragem Que Grava. Da trupe, além 
de Oneide (voz e violão), fazem 
parte outros músicos de bandas le-
gendárias de Curitiba: o guitarrista 
Luiz Ferreira (ex-Beijaaaforça e 
Machiche Maxine), o baixista Re-

nato Quege (ex-BeijaaaForça) e o 
baterista André Tatos (Mariachis).

Para quem estava acostumado 
com o punk rock neurótico do Pele-

brói Não Sei, a nova banda de Oneide 
pode soar estranha. Afinal, as influ-

ências extrapolam o universo dos três 
acordes acelerados, passando por artis-

tas tão diferentes como Roberto Carlos, 
Johnny Cash e Raul Seixas. Mistura indi-

gesta? Definitivamente não.

Na entrevista a seguir, Oneide (o de ca-
saco vermelho na foto) fala sobre a nova 
banda, exorciza os traumas da época do 
Pelebrói Não Sei e ainda comenta sobre 
o outro projeto, Giovanneides, que ele 
mantém com o compadre Giovanni 
Caruso, ex-Faichecleres e atual Gio-
vanni Caruso & O Escambau.

Viteck – O Popular é o primeiro 
trabalho de estúdio que você gra-
va fora do Pelebrói Não Sei. O es-
tilo é outro. Foi difícil gravar?

Oneide Diedrich – Foi total-
mente diferente. No Pelebrói, era 
um lance concentrado, ficávamos 
cinco, seis dias seguidos durante vá-
rias horas trabalhando no CD. Neste 
trabalho a parada foi outra. Eu passa-
va lá no estúdio de vez em quando dar 
uma escutada no que ficava pronto, de-
pois passei lá e gravei os vocais.

Viteck – No Pelebrói era todo mundo junto?

O. D. – Sim, os quatro sempre juntos, todos 
ouvindo tudo, opinando em tudo e estressando 
todos... Mas também era superdivertido!

Viteck – E as composições nos Marlenes conti-
nuam sendo suas ou a banda participa também?

O. D. – Nesse trabalho rolou o seguinte: Febre e De-
lírio e Mentiras de um Amor são minhas. O Popular é 
minha e do Ferreira e Monte Carlo do Ferreira. Em ge-
ral, as composições continuam na mesma onda de sem-
pre. Talvez hoje eu seja mais democrático que antes. Mas 
o fato é que agora temos mais compositores na banda. De 
qualquer forma, a maioria das composições continua sendo 

minha, mesmo porque eu continuo compondo bastante.

Viteck – O fato de dividir mais o traba-
lho de compositor, ou de líder da banda, 
te incomoda ou é um alívio?

O. D. – Eu só canto letras de outros se eu achar mui-
to boa. Quanto a ser líder, eu diria que continuo com essa 
função no palco, mas nos bastidores e nas gravações o Ferreira 
tem cuidado de muitas coisas.

Viteck – Essa nova situação te agrada?

O. D. – Totalmente.

Viteck – Dor de 
cotovelo, corações dila-

cerados continuam sendo uma grande 
fonte de inspiração pra você. O seu casamento não 

aliviou esse traço?

O. D. – Cara, o casamento aliviou muita coisa em minha 
vida, o fim do Pelebrói também. Acho que nas novas 

composições tem algo diferente, um pouco mais 
neurótico, um pouco menos choroso. Na ver-

dade, segue tudo na mesma linha de sempre 
com algumas variações sintomáticas.

Viteck – O Pelebrói te deixava preso 
artisticamente? O Oneide do Pelebrói 

era um personagem?

O. D. – O Pelebrói foi uma esco-
la para todos da banda. Tínha-

mos o punk rock como base, 
que, aliás, eu continuo tendo, 
mas também tinha um lance de 
querer fazer algo fora do gênero. 

O Pelebrói nunca me deixou preso 
nesse sentido, foi um lugar de mui-
ta liberdade. O Oneide do Pelebrói 

faz parte do que sou. Continuo sendo 
o Oneide com algumas coisas a mais... 
Pergunta difícil... Mas, sim, às vezes me 

sentia um palhaço entrando em cena.

Viteck – E as pessoas queriam ver o palhaço 
em cena... Talvez por isso você está em uma 

banda tão diferente, para mostrar as outras 
sete faces do Senhor Down?

O. D. – Pois é, na origem de tudo o Senhor Down tinha 
sete faces. Pretendo continuar mostrando outras faces... 
Talvez o Senhor Down não seja mais tão down assim.

Viteck – E o seu público também mudou? Deve ser dife-
rente, já que deve interessar a outras pessoas que curtiam as 
bandas dos outros integrantes.

O. D. – Isso é bem legal, o público naturalmente vai mudan-
do. O que acho mesmo importante é ver adolescentes curtindo 
nosso som. Isso mostra que nosso rock está vivo e renovado! Cla-

ro que muitas pessoas que eram adolescentes na época do Bei-
jaaaForça e do Pelebrói ainda continuam roqueiros e sempre 
aparecem nas noitadas.

Viteck – Soa divertido você falar "o nosso 
rock" e não "punk rock"... Pro punk rock 
você não está mais legal?

O. D. – Cara, eu sou punk rock e isso con-
tinua fazendo a minha cabeça, mas nem só 
de punk rock vive o homem! Posso dizer 
que pro punk rock eu tô legal e isso está 
muito vivo em mim.

Viteck – Curitiba está hype de novo 
com o Copacabana Club. Como anda a 
cena por aí?

O. D. – Tem muito rock por toda par-
te. O que eu não gosto eu não escuto e 
nem vou a show. Atualmente, tenho 
ido aos shows dos meus amigos. 
Acho que as coisas estão legais em 
termos de produtividade, muita 

coisa boa e bem 
gravada. Não 

gosto muito de 
falar em cena. Eu 

gosto de Mordida, 
Idiotas Berrantes, Gio-

vanni Caruso & o Escam-
bau, Criaturas, Relespública, 
Dissonantes, entre outros. 
Magaivers também é legal!

Viteck – Falando no Gio-
vanni, você tem um projeto 
com ele, o Giovaneides. Essa 
parada é séria ou só curtição?

O. D. – É uma curtição que está fi -
cando séria, tanto que temos marca-
do vários shows aqui e fora de Curitiba. 
O lance é bem divertido, sem contar 
que não precisa toda aquela estrutura 
de banda. Tocamos composições nossas 
da época dos Faichecleres e do Pelebrói, 
alguns covers de bandas de que gostamos 
e algumas canções dos nossos novos pro-
jetos. Tudo isso só com um violão.

Viteck – Esse projeto pode resultar 
em um disco ou um registro ao vivo, 
pelo menos?

O. D. – Ainda não pensamos nisso, 
deixa rolar...

O EP O Popular, do Diedrich & Os 
Marlenes, pode ser baixado gratui-
tamente no stereotoaster.com.br. 
Mais sobre a banda no myspace.
com/diedricheosmarlenes.

* Jornalista, historiador e mestrando 
em Práticas Culturais e Identidades na 
Unioeste/Marechal Cândido Rondon.
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