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Periodicidade, provou-se histori-
camente, é um negócio que satisfaz 

consumidores e produtores. Surgiram 
desse gosto pelo certo em determinados 

períodos de tempo os jornais, as revistas, 
os programas de rádio – principalmente as 

radionovelas –, os programas de televisão – e 
as telenovelas seguindo padrões já moldados –, 

e tudo mais que se possa repetir. Não é à toa que 
as séries de televisão invadiram com gosto o gosto 

do público, sedento que é, desde os mais remotos fo-
lhetins, das emoções que se continuam.

Propagam-se, dessa forma, os especializados na cria-
ção do clímax que prenda o espectador por mais de um 

episódio – já não basta que seja deixado para o próximo 
capítulo a revelação do assassino –, da história que apaixone, 

dos personagens com que nos identifi quemos e sobre quem 
queiramos saber tudo, principalmente tudo que vai aconte-

cer quando a nova temporada começar. E nessa necessidade 
de apreender o espectador, a revelação de aspectos diver-

sos é sempre feita aos poucos, em doses cirurgicamen-
te estudadas para que suscitem a questão que se quer 

constante: e agora, o que vai acontecer?

Por essa pergunta é que os seriados (em esmagadora 
maioria estrangeiros) rendem tanto pano para man-

ga. Já que é na Internet que as pessoas conversam, 
hoje vemos alguns sites e blogues que se especia-

lizaram em discutir as séries da TV, e são muitos.

seriesonline.terra.com.br

Simples de tudo, a 
seção feita pelo por-

tal do Terra é o que 
podemos chamar de 

bem objetiva. Na pá-
gina consideravelmente 

poluída, as séries estão com-
piladas em uma lista nada atrativa, 

e um clique leva o internauta a um resu-
mo do roteiro e à fi cha técnica de cada uma. 

A informação mais relevante fi ca por conta do 
Guia de Episódios, que diz em que temporada 
e episódio estão os seriados e quando passa-
ra o próximo capítulo.

teleseries.uol.com.br

Quem não quer o melhor naquilo 
que faz? Pois é, eles também que-
rem. O TeleSéries foi criado em 
2002 e desde lá quer servir de 
“canal de comunicação entre os 
telespectadores e as emisso-
ras de TV por assinatura no 
Brasil”. Por lá, então, você 
encontra os destaques dos 

canais de TV paga, resenhas 
de episódios das séries, spoi-

lers (bem marcados, para os que 
gostam disso, é claro) e colunas 

diversas sobre esses assuntos. O 
maior destaque do site é o imenso 

grupo de colaboradores, cujos gostos 
variados implicam numa diversidade bas-

tante interessante.

               seriemaniacos.com.br – 

O Série Maníacos não foge do formato 
dos demais sites que revisitam as séries: notí-

cias, spoilers, reviews, etc. O diferencial fi ca para 
o Dicionário criado por Anderson Vidoni, Victor 

Régis e Paula Pötter com os ter-
mos que fazem parte do dia a dia 
de quem assiste às séries. Termos 

como season fi nale, hits, hypes, hiatos, 
pilotos e guilty pleasures (que, descobri, 
é um termo que designa aquela série de 

que você gosta, mas tem vergonha de di-
zer) estão explicados no dicionário e vão 

fazer com que você não tenha que procurar 
muito longe o que certa palavra quer dizer.

minhaserie.com.br – 

Já é possível notar que não é por falta de escolha 
que você vai fi car sem comentar a(s) sua(s) série(s) 
predileta(s). É só procurar o site ou o blogue que mais 

se adapta ao seu gosto e ser feliz. Nem precisa ser um 
só também. No Minha Série, por exemplo, você pode ser 
conquistado pela organização ou pelo Top 10 de atores e 

atrizes dos seriados. É uma fi cha completíssima que vai fazer 
com que você saiba tudo sobre aquele personagem.

Variados

Além dos sites que tentam falar de tudo um pouco, há os espaços 
que se especializam em determinadas séries. Nossos conhecidos são o 

bigbangtheory.com.br, sobre o seriado nerd Th e Big Bang 
Th eory (CBS); o lostbrasil.com 

e o dudewearelos.
blogspot.com, sobre 

o misterioso Lost 
(ABC) e a ilha com 

a vontade própria; 
o heroesbrasil.org, 

do não tão diverti-
do Heroes (NBC).

episódio 72

Caça ao

Mesmo

ATENÇÃO

O que é imprescindível

periódico não é apenas apurar e 
escrever: atrair o leitor também 
é tarefa embutida nessa missão. 
Não basta apenas escrever, di-
gerir informações; é preciso que 
este texto lapidado seja capaz de 
mobilizar um contingente além 
dos próximos deste autor. Olhar 
para o início da história do ALT 
e perceber o quanto evoluímos e 
que cumprimos com a tarefa de 
ser esperado por leitores todos os 

domingos é gratificante. Falamos 
não apenas de nossos amigos e co-
laboradores que nos deram incen-
tivo nesse trajeto, mas, também, 
de vocês que no maior anonimato 
contribuem para que nosso labor 
tenha mais fôlego. É mister nessa 
empreitada essa relação de cum-
plicidade: leitores e jornalistas.

Nesta semana, parte de nossa equi-
pe partiu em busca de um ser jamais 
encontrado: o mesmo. Por diversos 
lugares de Cascavel, placas indicam a 
permanência dele por alguns locais, 
entretanto, encontrá-lo foi tarefa ár-
dua. Perguntaríamos se, por acaso, 
ninguém nunca fi cou com pulgas 
atrás da orelha ao verifi car no andar 
do prédio se o Mesmo estava ali, no 

elevador. Mas esta é a pergunta para 
aqueles que assimilarem conosco as 
duas páginas centrais desta edição. 
Na página oito, Anderson Costa traz 
uma entrevista com o artista casca-
velense César Ferreira tratando da 
mudança na estética do autor na 
nova exposição Seres: estáticos e ci-
néticos, que fi ca em cartaz no Sesc 
até o fi nal de setembro. Nas outras 
páginas, os tradicionais espaços de-
dicados ao ciberespaço e aos sebos 

da cidade, além da colaboração do 
estudante Dionatan Rafael que no-
vamente traz poesia à página três. 

Encerrando nossa conversa, fi cam 
nossos agradecimentos pelas ma-
nifestações ofi ciais e não ofi ciais 
sobre nosso trabalho. Em tempos 
em que é raro se deparar com algo 
destoante no mercado jornalístico, 
acreditamos trazer algo diferente. 
Continuem conosco.

Algo que temos percebido nos 
últimos meses é a adesão de no-
vos leitores ao ALT por toda a 
região. O que nos impressiona 
são as manifestações que surgem 
no dia a dia sobre edições recen-
tes e antigas de nosso caderno. É 
implícito nessa caminhada o re-
memorar e olhar para trás vendo 
o caminho de um ano e meio de 
trabalho produzindo bons frutos. 
O trabalho de um jornalista de 
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Soneto ao nosso dia

 
Naquela manhã junto a ti eu amava!

Teu corpo sob o  meu estremecia

Nele, docemente beijos eu dava

E tão cheio de amor me esquecia.

 
No teu seio arfando, apaixonado adormecia

No teu divino colo eu sonhava...

Nos meus ouvidos nomes feios tu balbuciavas...

E teu doce afago me enlouquecia!

 
Com teus inefáveis beijos, linda donzela

À luz da lâmpada do quarto despido

Ao mundo eu exclamava: - como és bela!

 
E pelos teus carinhos, já contido

Aos teus pés, minha pequena cinderela

De tanto amor, sentia-me perdido...

 

Soneto de lembrança
 

Não esqueço... aquela manhã fria 

Em que os pássaros cantarolavam...

E teus doces olhos verdes olhos brilhavam

Sob a luz que do céu descia!
 

Com o teu suave afago eu vivia!
Nossos corpos se amavam...

E enquanto nas ruas pessoas andavam...

Eu nos teus braços me esquecia!
 

Sentia o teu seio palpitando...
E sobre o teu corpo... sorrindo...

Beijos de contentamento eu dava!

 
Hoje, meu doce anjo lindo...

Lembrando tudo o que eu sonhava...

Vivo com o coração chorando!
 

Soneto de dois anos 
sem o grande amor

 
Dois anos sem senti-la, meu amor

A saudade que me fere a todo instante 

Me arrebata como um louco amante

E em meu peito transforma-se em dor.

 
Dois anos a solidão comigo

Todo tempo a chama ardendo
E no meu pobre coração fervendo

Trago esperanças de ainda estar contigo.

 
Dois anos que vivo coitado

Deixando lágrimas fi éis rolarem...

Buscando a cura desse amor castigado.

 
Dois anos por ti padecendo...

Como um bicho a esmo, não aguento

Então um novo cigarro acendo.
 

Soneto de nascimento

 
Fevereiro, tu nascestes, linda pequena

Nesse dia, o céu a ti se curvava

Derramando lágrimas de desgosto e pena

Pois ao mundo ofertou o anjo que mais amava.

 
Então Deus, comovido, embelezou-te

Com as mais belas cores da natureza

E ainda, bondoso, deu-te

Castanhos olhos, e inenarrável beleza.

 
Deu-te um rosto tranquilo e sereno

Fez tua pele da alvura da neve

E da doçura do mel teu sorriso.

 
Banhou-te em um mar ameno

Fez teu corpo de suaves ondas leves

E da asa de graúna, teu negro cabelo liso.

Dionatan
Rafael*
CASCAVEL | PR

*Aluno do 2º ano do ensino médio.
** Dedicado à professora Marilene Busato Sonda, que le-
ciona português no Colégio Marilis Faria Pirotelli.

Sonetos**

Nem 
s e m p r e 

tudo o que é 
indicado neste 

espaço foi lido e de-
gustado por mim, en-

tretanto, sempre há uma 
grande possibilidade de eu 

estar certo quanto ao conteú-
do e à qualidade da obra ofereci-

da. Valem critérios variados como a 
importância da obra para a literatura, 

a acuidade do autor e uma observação 
criteriosa pela rede verificando indica-
ções sobre o livro. Nesta semana, minha 
indicação nem de perto passou por minha 
leitura, entretanto, sempre tive a sensação 
de que um dia eu leria algum destes autores: 
Stanislaw Ponte Preta e João Ubaldo Ribeiro.

Quando cheguei ao Sebo Bom Livro (Rua Cas-
tro Alves, 1908), a indicação de Jandira Schon, 
proprietária, foram os novos volumes que se as-
somavam na primeira prateleira logo na entrada. 
Não foi Stanislaw e nem Ubaldo que pularam em 
minha mão. Um livrinho pra lá de esquisito escrito 
por Edir Macedo foi a primeira 
excentricidade literária 
daquela tarde. O pe-
queno volume me 
tirou gargalhadas. 
Pelos mesmos ar-
gumentos que 
qualquer bra-
sileiro já está 

careca de saber, o 
fundador da Igreja Uni-
versal demonizava as religiões 
afro-brasileiras. E outras coisas bizarras 
passaram por minha mão, sem menção honrosa 
para serem citadas.

Ali, entretanto, naquele monte, tirei A casa 
dos Budas ditosos (Objetiva, 1999, 162 p.), de 
João Ubaldo Ribeiro, e Máximas inéditas da 
Tia Zulmira (Codecri, 1976), de Stanislaw 
Ponte Preta. Acho essa ação de encon-
tro, ali, inédita também. Ainda não li 
nenhuma, mas como justifiquei ini-
cialmente, há critérios vários que 
definem a escolha por aqui, 
mesmo sem leitura prévia. 
Enquanto folheava as duas 
obras, já deleitado nas 

figuras indecentes, uma 
vontade tamanha de cha-

furdar naquelas páginas letra 
a letra. Contorcia-me para não 

exprimir externamente minhas 
vontades com aqueles volumes. 

E Stanislaw, com as máximas frases 
de ironia e humor me prevenia: “Essas 

danças modernas antigamente não se 
dançavam na vertical”.

E foi nesse ritmo que continuei naquela tar-
de. Folheando Ubaldo e rindo de Stanislaw. Não 

que minha intimidade com eles seja tamanha que 
me permita tratá-los com tal intimidade, entretan-

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

to, estando em minhas 
mãos, a obra e a metonímia me 
permitem proximidade e familiaridade. 
Ainda os levo para minha coleção. Meu ob-
jetivo nisso tudo era a luxúria, mas meu 
pecado foi outro. Stanislaw me adverte: 
“Há oradores que, ao terminarem seus 
discursos, deveriam ser presos por te-
rem roubado o tempo da gente”.
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PROCU
O ME

Certifi que-se 
que O 
MESMO 
encontra-se parado 
neste andar

Mesmo que não o procurássemos, ele estaria lá. Ainda que fosse invisível, era um 
fi el causador de arrepios de escárnio e desconfi ança. 
Está a placa afi xada a nos espreitar? Se estivesse, três 
razões a expiar: a pertencente aos que a escreveram; 
aquela dos que a aceitaram; e a última, não menos cul-
pada, dos que não a cuidam com repulsa.

Sempre são os mesmos problemas. Alguém que 
não tinha certeza do uso de uma palavra com ranhu-
ras escreveu uma frase e não se deu ao trabalho de 
conferir a procedência dos conhecimentos da língua 
por vezes tortuosa. Ou pior. Esse alguém tinha cer-
teza de que o erro não era errado, aprender também 
pode enganar. Outra pessoa em alguma das mesmas 
situações acatou o escrito para si, que o que é visto 
muitas vezes tem o péssimo hábito de se fazer durar. 
E nós, na esteira desses alguéns inglórios, partimos 
em busca de um ser real ou metafísico, que não nos 
agrada de todo o culto mundano ao concreto.

Afi nal, ainda que ele de fato não existisse, alguém o in-
ventou, o personifi cou. Procurávamos O MESMO – aqui 
grafado de forma enfática de modo que proporcione um 
tanto do vigor que nossa busca nos causava –, aquela 
fi gura que logo se tornou personagem de mitos vários. 

Relembre as aulas de português: a palavra que desig-
na os seres reais ou metafísicos chama-se substantivo; 
aquela que, por sua vez, serve para modifi car o subs-
tantivo, ou seja, acrescentar uma característica a ele, é o 
adjetivo. Por diante, há o advérbio, que modifi ca o ver-
bo, e as outras classes gramaticais que por relações tão 
simples são tornadas bichos-de-sete-cabeças. Pois bem, 
não sabia o indivíduo que ignorou as razões da estilísti-
ca que, desse jeito, tornaria uma palavra normalmente 
utilizada para modifi car os seres ela mesma num ser.

Confuso? Parece, mas é simples. Ao utilizar a palavra 
mesmo junto a um artigo (no caso, “o”, artigo defi nido), 
ela foi substantivada; virou um ser. Especifi camente no 

caso ilustrativo, a coisa toda fi ca ainda mais curiosa: o elevador já costuma ser 
causador de calafrios diversos; utilizar a palavra de forma controversa foi só um 
elemento a mais. Procurávamos o Mesmo e ninguém nos tiraria dessa busca.

Os alvos principais foram, obviamente, os prédios com mais de quatro andares, 
os que possuem elevadores. Ao todo, foram visitados oito prédios. Sorria, fi lma-
se por todo lugar, mas nem em todos há a placa de alerta. Em um dos prédios, 
aliás, uma porteira reivindicou a importância dos lembretes de cuidado, já que 
Cascavel não é novata em esquecimentos do gênero e acidentes causados por 
isso. Ninguém quer que as pessoas caiam no fosso dos elevadores, só está em 
questão de que forma isso vai ser avisado.

Difícil mesmo era explicar para as pessoas próximas aos eleva-
dores o objeto de nossas buscas. “Acontece que essa forma de 
usar a palavra ‘mesmo’ não é aconselhável; aí gera uma espécie 
de duplo sentido, sabe? E nós estamos perguntando se alguém 
sabe quem é o ‘mesmo’”. Ouvimos e vimos várias reticências.

- É ridículo colocar esta placa pra tomar cuidado! É que 
nem essa de “sorria”, não tem nada a ver! (?)

- Eu acho que o “mesmo” pode ser muita coisa. O fosso, 
a mola, o contrapeso... vai da cabeça de cada pessoa. (!)

Com a percepção de que não nos seriam ofertados rela-
tos completos sobre o caso, seguimos a busca solitária. Em 
cada novo elevador, um aviso que nos fazia quase temer o 
encontro anunciado. No edifício Lince, na Rua Souza Na-
ves, uma surpresa. Não encontramos o Mesmo, mas uma 
coisa ainda melhor: uma versão sem ambiguidade ou apli-
cação controversa de palavra sequer.

Ao entrar e sair do elevador, verifi que se a cabine está 
nivelada e no andar desejado.

Particularmente, prefi ro esse aviso ao outro por um motivo que foge mesmo ao conceito tão tortuoso de erro; o fato é que a mensagem 
é mais completa e clara que a encontrada com mais frenquência. Se de fato a língua é a tal ponto fl exível com os supostos erros que 
ocorrem por ela ser um elemento vivo e usado em ocasiões que a fazem se transformar, por que não buscar melhores opções de usá-la 
sem danos maiores às regras que a constituem uma? Sem mais delongas de formalismo exacerbado, encerramos nossa busca com ainda 
um medo. Seria tão poderoso o Mesmo a ponto de persuadir as pessoas a um uso indiscriminado dele mesmo?

Não é errado, é feio
Mesmo (o). É condenável o uso de o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas para substituir pronome ou substantivo. Estão vetadas, dessa 

forma, construções reais como: A emissora vai defi nir como se fará a premiação, ou seja, como o público vai participar “da mesma”. A moça 
voltou de viagem e “a mesma” fará amanhã o vestibular. (...)

Manual de Redação e Estilo, Eduardo Martins

Não foram poucas as buscas pela personifi cação do Mes-
mo. Também não foi menor a ânsia de encontrar uma jus-
tifi cativa para o uso ou desuso da expressão eternizada nas 
portas de elevadores. Livros de gramática fazem jus ao fato 
de compilarem normas; da mesma forma que as leis que or-

denam a sociedade, fazem ques-
tão de gerar – senão múltiplas – 
algumas interpretações.

O primeiro a nos ajudar foi o 
sempre buscado dicionário. Há 
mais de 13 acepções – já que al-
gumas delas possuem desdobra-
mentos –, mas nenhuma menciona de forma clara o uso que é visto nas placas de 
elevadores, ou seja, da palavra “mesmo” no lugar de pronomes pessoais (usados para 
indicar as pessoas do discurso) e substantivos. O fato parece ser mais esmiuçado 
quando pensamos que a multiplicidade de classifi cações da palavra (“mesmo” pode 
cumprir funções de adjetivo, pronome, substantivo, advérbio e até conjunção para 
alguns estudiosos) faz com que confusões sejam geradas.

Alcione Tereza Corbari, professora de Língua Portuguesa do curso de Letras da Unio-
este, reitera o que diz o Manual de Redação e Estilo feito por Eduardo Martins, o fato 
de a questão ser de “adequação estilística, de ‘elegância’”. Depois de citar o que dizem 
os compêndios gramaticais, deixou-nos a opinião dela sobre o tema:

- Não há problemas em usar o termo no contexto em ques-
tão (no caso do elevador). É preciso considerar que a língua é 
dinâmica e que a expressão em análise está sendo incorpora-
da pela língua culta – como já aconteceu com muitos outros 
elementos (vocês, por exemplo, em substituição a vós) –. No 
entanto, entendo que certos textos escritos, principalmente 
os mais formais, necessitam de um pouco mais de atenção e, 
nesse caso, deve-se evitar usar a expressão “o mesmo” (e suas 
variantes) em substituição a substantivo e pronomes.

Evanildo Bechara, um dos mais respei-
tados estudiosos da língua portuguesa, 
abre uma brecha interessante no que diz 
respeito ao uso da palavra polêmica. Diz 
ele que “mesmo” tem valor demonstra-
tivo quando denota identidades ou se 
refere a seres e ideias já expressas ante-
riormente; e oferece um exemplo: "De-
pois, como Pádua falasse ao sacristão 
baixinho, aproximou-se deles; eu fi z a 
mesma coisa" (M. DE Assis, D. Casmur-
ro, 87). Entretanto, é possível considerar 
o uso do “mesmo” no exemplo como elemento quase anafórico, 
isto é, com o objetivo de enfatizar o que quer ser dito.

Aos que preferem dizer que a interpretação cabível é que o 
uso feito nas placas de elevador está dentro da regra, Maria 
Tereza de Queiroz Piacentini, diretora do Instituto Euclides 
da Cunha, diz: “Usar ‘o mesmo’ no lugar dos pronomes pes-
soais, sejam do caso reto (ele/ela) ou do caso oblíquo (o/a, 

lhe) indica pobreza de linguagem ou falta de familiaridade com os pronomes pessoais. Algumas vezes – ima-
gino – a pessoa tem insegurança no trato com os pronomes, mas ao mesmo tempo quer evitar a repetição 
de um determinado substantivo, então coloca ‘o mesmo' (ou ‘ a mesma', se feminino) no lugar”.

Não vá passar a renegar todos os usos possíveis dessa palavra. Análises várias podem gerar um tipo de pre-
conceito desnecessário. É considerado correto quando usado no sentido de “exato, idêntico, tal qual, próprio, 
em pessoa” (Manterei sempre a mesma posição); de “justamente, até, ainda, realmente” (Estas regras são 
mesmo aplicáveis); equivalente a “embora, apesar de” (Mesmo que eu seja punido, direi a verdade); quando 
signifi ca “a mesma coisa” (Dizer isso é o mesmo que não dizer nada). É preciso notar que a diferença con-
siste no fato de, em todos os exemplos citados, “mesmo” acompanhar as demais palavras, não as substituir. 
Assim, indica-se que em construções duvidosas tentemos fazer a substituição de termos. No caso dos ele-
vadores, uma mudança simples eliminaria o desconforto. Em vez de “Antes de entrar no elevador, verifi que 

se o mesmo encontra-se para-
do neste andar”, seria possível 
usar “Antes de entrar, verifi -
que se o elevador encontra-
se parado neste andar” ou de 
forma mais direta “Verifi que se 
o elevador encontra-se parado 
neste andar antes de entrar”.

Afi nal, mais desgastante do 
que dizer o que é certo ou 
errado é fi ndar os dias numa 
busca inesgotável; que tal 
outro tipo de mudança? Não 
quer mesmo tentar?

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR
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RANDO
ESMO

Quem é
Mesmo?

Celso Pitta, se não conhece o 
Mesmo, tem alguma preocupa-

ção com ele. Afinal, foi Pitta que em 4 de setembro de 1998, enquanto prefeito 
da cidade de São Paulo, assinou e fez valer a Lei Municipal 12.722, a qual traz 
no artigo primeiro a seguinte determinação: “Ficam os proprietários do edifí-
cio que possuem elevadores obrigados a afixar, em local visível junto à porta 
dos mesmos, o seguinte aviso: ‘Aviso aos Passageiros: Antes de entrar no ele-
vador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar’. E o descumpri-
mento da Lei implica em multa de 100 UFIRs (Unidades Fiscais de Referência) 
e o dobro desse valor no caso de reincidência”.

A professora Solange 
Laura Marcondes, aliás, 
acredita que foi justamen-
te tal Lei que fez com que 
o erro gramatical corresse 
o País como modelo cor-

reto. Na verdade, o que o prefeito fez foi normatizar 
a Lei Estadual 9.502 de 11 de março de 1997, promul-
gada pelo então presidente da 
Assembleia Legislativa Ricar-
do Trípoli, cujo artigo primei-
ro tem a mesma redação.

Não localizamos uma lei 
nacional sobre o assunto, e 

nem uma municipal. No sistema de consulta de leis 
da Câmara de Vereadores de Cascavel, conseguimos 
um registro a partir da busca pela palavra ‘elevador’, 
que diz respeito à proibição de fumar em repartições 
públicas, etc. Nada do Mesmo.

Após as buscas in loco não serem bem-sucedidas e 
nem encontradas justifi cativas para a presença do 

Mesmo na nossa cidade, ampliamos o leque de possibilidades ligando 
para as duas empresas responsáveis pelos elevadores em que foram en-
contrados os estranhos avisos. O Maurício, contato na RPM Elevadores, 
está em Curitiba a trabalho – quem sabe em missão para o Mesmo!? –; já 
na Th yssenKrupp, a simpática Cristiane nos explicou que, independente da 
existência de uma lei, a empresa optou por colocar sempre os alertas. “É 
sempre uma segurança a mais”, diz ela, e eu concordo, afi nal, ninguém sabe 
dos propósitos do misterioso indivíduo.

Entretanto, ela não conhece o Mesmo, e a empresa toma por modelo o 
aviso de elevador posto em outros lugares. Agora, sabendo do problema, 
deve resolvê-lo. A questão, entretanto, ainda é a 
outra, a de que não havíamos encontrado o Mes-
mo, apesar de que, o que nos sucedeu foi a des-
coberta de que o fulano frequenta lugares outros 
da mesma forma esquiva e até se ouviu falar em 
características físicas e psicológicas.

"Por favor, não deixem bicicletas escoradas 
na parede do prédio, pois 'o mesmo' está sujo e 
feio". Paula Gross, na maior comunidade dedica-
da ao Mesmo no Orkut, estava estarrecida com 
a descrição. Aliás, com ela se reúnem e discutem 
o paradeiro do Mesmo mais de 102 mil pessoas. 
Entre as quase 30 comunidades sobre o assunto, 
somam-se mais de 105 mil medrosos.

Vicente Junqueira Moragas, o flamenguista, 
conta que foi ao banheiro de uma rede de fast 
food certo dia e logo ao entrar no ambiente va-
zio teve a impressão de ter visto alguns vultos no 
espelho. “A porta estava quase se fechando atrás 
de mim quando vi a plaquinha com o alerta: ‘O 
banheiro é público, não jogue papel nem outros objetos NO MESMO’. 
Foi aí que percebi que não estava sozinho e logo saí correndo, pois o 
Mesmo é perigoso”. Esse indício de crueldade é reafirmado por Silvia, 
que garante ter ouvido no programa Linha Direta, da Rede Globo, o re-
pórter dizer que “o mesmo encontra-se foragido” (!?). O que aconteceria 
a alguém que o negasse? “Não mesmo!”. MEDO.

O paulista Filipe Belmont é quem tem um dos relatos mais intrigantes. 
“Muito estranho. No hall de entrada do meu prédio, certo dia, notei algo 
muito diferente. Me deparo com uma placa na parede dizendo ‘Este am-
biente está sendo filmado, e todas as imagens do MESMO estão protegidas nos termos da 

Lei....’. Será que realmente conseguiram filmar ele?”. Acho difícil. Creio que seja, como diz Renato Russo, 
mais conversa fiada, sempre “mais do mesmo”.

Ora, quem diria, é o próprio Renato Russo apontando como profeta no assunto. Arilla Bella, por exemplo, 
vê nas canções do falecido toda uma justifi cativa para um comportamento agressivo: “Renato Russo disse 
que ‘mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado...’. O problema do mesmo é solidão, carência, etc., isso 
tudo resultou numa personalidade agressiva e vingativa. Talvez, se começarmos a dizer Obrigado, Mesmo ao 
sair do elevador, nós acalmamos a fera e assim fi ca mais fácil detê-lo!”.

O fato é que muita gente acredita que a situação não é tão simples assim. Cassio Ruggeri Cons, de Por-
to Alegre, contribui com a análise da referida canção. “Vamos tentar captar a mensagem que Renato 
tentou nos passar por meio desta música (...), esta mensagem de desespero: Mais do Mesmo – no título 
da música já podemos perceber um certo cansaço por parte de Renato Russo pela insistência do Mes-
mo. Ei menino branco o que é que você faz aqui – o menino branco representa a parte da sociedade que 
tem condições de morar em um prédio, com elevador. Subindo o morro pra tentar se divertir – a refe-
rência a 'subir' simboliza o uso do elevador e 'para se divertir' significa que não há motivo concreto para 

se usar o elevador, a não ser 
pura preguiça do 'menino 
branco'. Mas já disse que não 
tem. E você ainda quer mais, 
Por que você não me deixa 
em paz? – se refere a quando 
o elevador estraga (não tem) 
e as pessoas reclamam para 
que seja consertado logo 
(quer mais), insistentemente 
(não me deixa em paz)”.

Leo Borges prossegue com 
a análise: “Em vez de luz tem 
tiroteio no fi m do túnel – esse 
verso revela a forma macabra 
com que o Mesmo mata as 

suas vítimas, não especifi camente com tiros, isso é apenas 
uma metáfora. O ponto chave está em ‘no fi m do túnel’, 
perceba que Renato queria dizer – e disse nas entrelinhas 
–, ‘no fi m do poço’. O Mesmo atira as pessoas no poço do 
elevador. Sempre mais do mesmo – está evidente que o can-
tor se refere ao Mesmo. Não era isso que você queria ouvir? 
–, Renato Russo nos ironiza, prevendo que não o escutarí-
amos. Nos iludimos em relação à existência do Mesmo. E 
ainda tem gente que diz que o Mesmo é o elevador!”.

Para os que pensam como Cazuza, que isso é muito “exagerado, jogado aos 
seus pés, eu sou mesmo exagerado...", há ainda uma explicação filosófica. Mar-
cos Reis fala sobre a presença 
do Mesmo nesses escritos. “Na 
história do pensamento ociden-
tal o Mesmo é uma figura muito 
recorrente. Em realidade, Platão 
escreveu no seu diálogo Timeu 
que o próprio universo é regido 
por duas potências primordiais: 
o MESMO e o OUTRO (em gre-
go: to auton, to heteron). O Deus 
de Platão, que ele chama de De-
miurgo (carpinteiro, arquiteto), 
pegou uma grande taça e mistu-
rou as duas potências do Mesmo 
e do Outro e fez dois grandes 
círculos: o círculo do equador 
celeste, (o mesmo) e o círculo da 
eclíptica (o Outro). Realmente, 
Platão estava começando uma 
discussão muito importante na 
história do pensamento, sobre 
a implicação e co-dependência 

dos conceitos de identidade e diferença. Afinal, uma coi-
sa só pode ser a Mesma na medida em que ela é Outra 
de todas as outras coisas. Em verdade, se se procura o 
Mesmo, também seria justo procurar o Outro. Temer o 
Mesmo é também temer o Outro, já que um não pode 
ser pensado sem relação ao seu complemento”. Meu?

Muito complexo tudo isso. Talvez nosso incógnito amigo ou 
inimigo simplesmente tenha mudado, afi nal, muitos dizem que 
faz tempo que ele não é mais o mesmo (!). De qualquer forma 

não há como fi car intrigado 
quando alguém o oferece: “Te-
nha um bom-dia”, “O mesmo 
para você”. Pois é, não se pode 
mais confi ar em ninguém.

Mas foi aqui mesmo na redação que tudo fez algum sentido. É sempre 
verdade que o suspeito se entrega não pelas perguntas mais ferozes, e sim 
nas mais banais. E ainda aquelas que saem quase retóricas. “Fulano, foi 
você?”. Instantaneamente veio a resposta a altura. “Fui eu mesmo”. 

Um minuto de silêncio 
até para os olhares se cru-
zarem e o veredicto então 
vir de um murmúrio. Outra 
frase, tão mais corroída e 
sórdida, acabara de ganhar 
uma nova razão e um po-
der nunca antes imaginado. 
O segredo veio à tona como 
clichê, afinal, nos faltou 
desde o início seguir o mais 
clássico princípio, agora le-
vado ao status metafísico: 
seja sempre você mesmo.

Anderson
A. Costa
CASCAVEL | PR
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Suzana perde o bebê e Os-
valdo fi ca sinceramente abalado, surpre-
endendo a todos com sua reação. Mar-
celo abre mão do concurso ao escrever 
uma nova história da Fenômena e faz as 
pazes com Felipa. 

TERÇA - A Quadribanda faz ensaio para 
as crianças e Bruno sugere ao grupo que 
Yasmin faça uma participação no show. 
Filó diz que Kátia deve continuar deci-
frando as mensagens de seus sonhos. 

QUARTA - Caio diz a Marina que está 
confuso com o fato de Úrsula se casar 
novamente e conta que a mãe prome-
teu vir ao Brasil para assistir ao show da 
Quadribanda. Yasmin sofre com a dieta 
rígida imposta por Marcos e acaba co-
mendo o que não deve. 

QUINTA - Yasmin surge no show da 
Quadribanda. Alex anuncia a entrada de 
Yasmin e faz propaganda do trabalho de 
Marcos, conforme havia combinado com 
Peralta. Yasmin canta, mas acaba fazendo 
posições cômicas devido às dores que sen-
te. Peralta repreende Yasmin por ela ter in-
sistido em cantar sem ter condições físicas. 

SEXTA - Kátia revela a Norma Jean que 
fará um teste em Hollywood e pede para 
a fi lha acompanhá-la na viagem. João diz 
a Iracema que está decidido a ir embora e 
revelar a verdade para todos. Mauro fi ca 
triste com a possibilidade de se afastar 
de Kátia e Alex o incentiva a lutar para 
fi car perto da esposa. Peralta teme não 
conseguir assumir os prejuízos sofridos 

por Marcos.

SÁBADO - Não 
há exibição.

PARAÍSO
SEGUNDA - Antero exige que Mariana 
pare de contar o sonho que teve com 
Maria Rita e Otávio. Padre Bento e Otá-
vio distribuem o jornal pela cidade. Al-
fredo Modesto contempla o Jornal do 
Paraíso. Otávio, animado, entrega seu 
jornal para um menino na rua. 

TERÇA - Nina, Cleusinha e Jacira fofo-
cam sobre Aurora e Modesto e fi cam 
atentas ao verem Maria Rita e Otávio 
caminhando juntos. Maria Rita diz que 
vai ajudar Otávio a arrumar anunciantes 
para o jornal. 

QUARTA - Norberto fala com Padre Ben-
to que Aurora está tendo um caso com 
Alfredo Modesto. Aurora diz a Alfredo 
Modesto para manterem a aparência 
enquanto não resolver sua vida com Nor-
berto. Maria Rita decide ajudar Otávio a 
vender anúncios para o jornal. 

QUINTA - Terêncio comenta que quer se 
casar. Jacira faz as pazes com Edith. Zefa 
sai escondida do quarto de Eleutério. Pa-
dre Bento invade a rádio para levar Mar-
cos à Igreja. Aurora e Alfredo Modesto 
chegam à Igreja para a cerimônia. Dona 
Ida faz um bolo para comemorar o casa-
mento de Edith e Marcos. 

SEXTA - Zeca comenta com Das Do-
res que gostou da arrumação que ela 
e Tobi fi zeram na casa que ganharam. 
Marcos tenta convencer Norberto a 
construir um aeroclube na cidade. Ja-
cira dá um ultimato em Isidoro para 
que continuem namorando. 

SÁBADO - Zeca descobre que Otávio 
almoçou com Maria Rita. Das Dores 
pede para Tobi não comentar que Zefa 
e Eleutério estão dormindo juntos. Zefa 
fala para Eleutério que está grávida. 
Marcos e Norberto acertam detalhes da 
construção do aeroclube. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Dafne diz a Ernani que não 
consegue engravidar e pede ajuda ao 
médico para descobrir qual é o seu pro-
blema. Anita e Anselmo deixam o hotel. 
Cássio fi ca revoltado ao ser demitido por 
Judith e reage. Laís conta para Cássio 
que estranhou quando Judith dispensou 
todo mundo mais cedo do trabalho.

TERÇA - Bianca descobre que Xico é 
quem pinta os quadros de Denis. Cás-
sio e Léa fazem com que Leo confi rme o 
golpe. Edgar sugere que Judith se separe 
de Pelópidas para fi car com ele. Léa se re-
concilia com Cássio. Bianca chama Denis 
de farsante e ele reage. 

QUARTA - Léa deixa Judith fi car, mas 
avisa que ela terá que aceitar a presença 
de Cássio. Piedade conta para Dafne que 
seu amigo a pediu em namoro. Socorro 
agradece a Anselmo o que está fazendo 
por Gabriel. Nicholas volta para casa hu-
milhado. Zoraide diz a Ernani que tem 
um plano para separar Caco e Laís. 

QUINTA - Dafne dá dinheiro a Bianca 
para ajudá-la a montar seu negócio, mas 
impõe condições. Galeno diz a Judith 
que aceita o caso e ela comemora. Cássio 
dá dicas para Léa mudar o visual. Jacques 
e Piedade trocam declarações de amor. 

SEXTA - Gabriel fi ca surpreso com a histó-
ria do fi lho e Dafne exige que ele esclareça 
tudo. Fabiano segue Adenor e Ivonete até 
uma escola e conclui que eles estão estu-
dando. Ernani alerta Zoraide de que Laís fará 
um escândalo se descobrir sua armação. 

SÁBADO - Ernani revela que Zoraide in-
ventou a história para separar Laís de Caco. 
Denis reage à chantagem de Bianca e Felipe 
fi ca contra a amiga. André pede para sar-
gento Lucas procurar Cássio e saber mais 
sobre o leilão. Milena provoca Nicholas e 
ele aceita dividir o táxi com Nélson. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - O delegado encontra um do-
cumento em nome de Humberto Cunha 
no quarto de Gopal e Ramiro conclui que 
ele e o mordomo indiano que contratou 
são a mesma pessoa. Júlia revela toda a 
sua mágoa e raiva para Ramiro, sem saber 
que está diante do próprio pai. 

TERÇA - Yvone arranca o telefone da 
mão de Silvia e tenta se explicar, mas ela 
não acredita na vilã. Murilo reage com 
perplexidade ao ver o DVD. Beca expulsa 
Júlia do cativeiro e ameaça matar Raul 
caso a polícia apareça no local. Silvia e 
Murilo assistem Yvone ser presa.  

QUARTA - Júlia nega qualquer envolvi-
mento com Beca em depoimento. Silvia 
e Tônia insistem para que Júlia conte 
a verdade sobre o sequestro, mas ela 
afi rma que desconhece o assunto. Beca 
pede uma quantia alta pelo resgate de 
Raul a Ramiro, que não dá atenção ao 
rapaz, pensando ser trote. 

QUINTA - A polícia prende Júlia e Beca 
e leva Raul para a delegacia. Silvia fi ca 
surpresa quando a mãe de Yvone revela 
o que a fi lha fez com a família. Castanho 
comenta com Marcelo sobre o interesse 
de Leinha pelo rapaz. Cidinha conta para 
Aída que Yvone foi cúmplice na chanta-
gem contra Nanda. 

SEXTA - Cadore abraça Raul emocionado 
e cobra do fi lho razões por ter abando-
nado a família. Silvia fi ca atordoada ao 
ver Raul na delegacia e reage com agres-
sividade ao constatar que foi enganada 
pelo ex-marido e por Yvone. 

SÁBADO - Pandit e Amithab tentam 
convencer Opash a questionar os resul-
tados das eleições, mas o comerciante 
prefere não entrar em confronto. Raj diz 
para Maya que não suportaria conviver 
com um intocável. 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Verônica confi rma que con-
tou tudo para Adriano. Rodrigo fi ca im-
paciente. Nelson também incentiva Luzia 
a participar do concurso. Verônica fi ca 
inconformada quando Rodrigo diz que 
vai dormir. Adriano consola Bárbara, que 
só lembra de ter sido feliz no passado. 

TERÇA - Fabiano fi ca chocado ao ver o 
balancete adulterado, mas diz que não 
pode fazer nada, já que pagou boa parte 
do evento. Além disso, afi rma ter vários 
clientes interessados em participar do 
evento. Adriano sai furioso. Bela conti-
nua chateada com Luzia. 

QUARTA - Diogo e Diego comentam o 
mau gosto de Bela. Clemente e Elvira 
fi cam encantados com o evento. Bela 
apresenta sua família para Rodrigo. 
Cíntia mostra para Vanda quem é Bela. 
Vanda não vê possibilidade de Rodrigo 
gostar de Bela. 

QUINTA - Vera chora e Adriano a pres-
siona para que ela fale a verdade. Vera 
pede para Adriano não contar nada 
para Ricardo. Adriano fi ca pasmo ao 
saber que Ricardo sabe sobre o para-
deiro de Vera. Haroldo anuncia a pri-
meira candidata do concurso. Elvira e 
Magdalena vaiam. 

SEXTA - Ricardo ameaça Adriano di-
zendo que o sobrinho matou o próprio 
pai. Adriano e Ricardo se enfrentam. 
Adriano diz que agiu em legítima defe-
sa. Ricardo não se importa e Adriano diz 
que não vai revelar mais nada. Rodrigo 
pergunta para Verônica se ela sabe o 
que está acontecendo com Adriano. Ela 
nega e Rodrigo a humilha, porque acha 
que ela está mentindo. Regina comemo-
ra a venda dos salgados.

SÁBADO - Não há exibição. 

VENDE-SE UM VÉU
DE NOIVA
SEGUNDA - Fabrício liga para o celular 
de Daniel, mas o rapaz joga o telefone 
fora. Cris vai pegar seu carro na ofi cina. 
Priscila conta a Ney sobre a visita que 
fez a Marujo na cadeia. Eunice fi nge 
aceitar o namoro de Gustavo e Eliana. 

TERÇA - Téo pressiona Cris e pergunta 
com quem ela que fi car: com ele ou Ra-
fael. Fabrício vai à ofi cina procurar Da-
niel, que não foi trabalhar. O corretor de 
imóveis procura Rubens para falar sobre 
a venda do apartamento em Roma, soli-
citada por Eunice. 

QUARTA - Cris faz visita a Eliana. Euni-
ce tenta virar o jogo contra Rubens. Tia 
Cora e Montanha fl agram a briga do 
casal. Yasmin conta a Irani que Ulisses 
foi preso. Na delegacia, Irani encontra 
Klauss, que pagou sua fi ança e foi solto. 
Irani vai à cela de Ulisses. 

QUINTA - Daniel acusa Fabrício de tê-
lo torturado ao esconder verdade. Re-
voltado, Daniel diz que vai pegar suas 
roupas e sumir. O artista plástico diz 
para o pai procurá-lo somente quando 
tiver a coragem de contar quem são 
seus pais verdadeiros. 

SEXTA - Transtornada com o sumiço de 
Eliana, Rita liga para Gustavo, que não 
atende o telefone. Rubens culpa as ma-
zelas de Eunice pelo desaparecimento 
de Gustavo. Cauã, Zé Moreia e Irani es-
tão no meio de uma discussão. Intrigas 
do passado vêm à tona. 

SÁBADO - Yasmin pede para Ulisses vol-
tar para casa. Manuela e Bruna conver-
sam sobre o beijo que deram em Felipe e 
Ricardo. Isabel faz uma visita a Marujo na 
cadeia. Téo pergunta a Jackie quem é o 
homem que a procurou na ofi cina. 

“ D i f i c i l m e n t e 
se poderia cha-

mar felicidade 
a um ideal ad-

quirido e do-
minado. Como 

disse o poeta, ‘Não 
existe felicidade no 

mundo, mas existem a 
paz e a vontade’. Basta-

nos examinar atentamente 
as obras-primas, e penetrar-

lhes a força revigorante — e 
misteriosa — para que seu 

significado, ao mesmo tem-
po ambivalente e sagrado, se 

torne claro. Elas se erguem no 
caminho do homem como mis-

teriosos prenúncios de catástro-
fe, anunciando: "Perigo! Passa-

gem proibida!" As obras-primas 
alinham-se nos locais de possíveis 

ou iminentes cataclismos históri-
cos, como sinais de perigo à beira 
de precipícios e pântanos. Elas de-
finem, intensificam e transformam 
o embrião dialético do perigo que 
ameaça a sociedade, e quase 
sempre se tornam o prenúncio 
de um choque entre o velho e 
o novo. Nobre, mas triste des-
tino! Os poetas dão-se con-
ta dessa barreira de perigo 
antes de seus contemporâ-
neos, e quanto mais cedo 

o fazem, mais próximos es-
tão da genialidade. E assim, 

como é comum acontecer, 
permanecem incompreensí-

veis enquanto o conflito he-
geliano amadurece no seio da 

história. Quando finalmente so-
brevém o conflito, seus contem-

porâneos, conturbados e como-
vidos, erguem um monumento ao 

homem que deu expressão, quan-
do ela ainda era nova, vital e cheia 

de esperanças, a essa força que 
provocou o conflito, e que 
agora se tornou o símbolo 
claro e inequívoco de um 
triunfante avanço. O ar-

tista e pen-

sador torna-se, 
então, o ideólogo e 
apologista do seu tempo, o 
catalisador de transformações prede-
terminadas. A grandeza e a ambigüidade da 
arte consistem no fato de que ela não pro-
va, não explica e não responde às perguntas, 
mesmo quando emite sinais de advertência 
como "Cuidado! Radiação! Perigo!" Sua in-
fluência tem a ver com a sublevação ética e 
moral. E aqueles que permanecem indiferen-
tes à sua argumentação emotiva, incapazes de 
acreditar nela, correm o risco de contaminação 
radioativa... Pouco a pouco... Inadvertidamen-
te... Com um sorriso estúpido no rosto largo e 
imperturbável do homem convencido de que o 
mundo é tão plano quanto uma panqueca e se 
apóia sobre três baleias. As obras-primas, nem 
sempre distintas ou perceptíveis entre todas as 
obras com pretensão à genialidade, estão dis-
persas pelo mundo como sinais de advertência 
num campo minado. E só por muita sorte não vo-
amos pelos ares! Esta boa sorte, porém, gera uma 
descrença no perigo e permite o desenvolvimen-
to de um pseudo-otimismo tolo e presunçoso. 
Quando esse tipo de visão de mundo otimista 
se encontra na ordem do dia, a arte se torna 
um fator de irritação, como o alquimista 
ou charlatão medieval. Ela parece peri-
gosa, pois é perturbadora. ...”

Esculpir o Tempo,
de Andrei Tarkovski

Festival de 
Cascavel

Conforme adiantado pelo ALT na edição de 31 de maio, o 4º Festival de Cinema 
de Cascavel começa no dia 18 de setembro, entretanto, segue até o dia 27, 5 dias 
a mais do que o previsto. O alongamento se deve, provavelmente, ao festival 
não fazer mais parte do cronograma do extinto Fica (Festival Internacional 
de Cascavel), dentro do qual no ano passado o cinema fi cou com três dias a 
menos, entre 27 de julho e dois de agosto. 

Antes dessa data em setembro, também se cogitou sete dias entre 
30 de julho e cinco de agosto, conforme chegou a ser divulgado pelo 
Guia Kinoforum de Festivais de Cinema e Vídeo. Também se falou 
em debates e mostras de temática específica, no caso, problemas 
sociais, o que ainda não se confirmou.

O que é certo é que este ano “o evento será realizado no Centro 
Cultural Gilberto Mayer, mas alguns fi lmes serão exibidos nos bair-
ros da cidade. ‘É importante que haja essa descentralização do 
Festival para levarmos cultura a um maior número de pessoas’, 
explica a secretária de Cultura, Judet Bilibio Haschich. Ela ainda 
conta que a Casa de Cultura Zona Norte é um dos espaços 
onde será montada uma sala de cinema para exibição de fi l-
mes, entre outros locais a serem decididos”. 

Ampliar o festival e descentralizá-lo é uma grande ideia 
se houver estrutura para isso, o que, até o que se sabe, Cas-
cavel não possui. Assim, tudo parece se encaminhar para 
o que foi a edição do ano passado em que as oficinas e as 
exibições ficaram vazias e a descentralização não funcionou. 
Espera-se então uma carta na manga.

Guizo de Ouro
Os interessados em participar do Festival com fi lmes, tanto para 

a mostra aberta como para as categorias competitivas, têm até 
o dia 9 de setembro para se inscrever observando os seguintes 
critérios: este ano a mostra competitiva premiará três catego-
rias: fi cção, animação e documentário. Para cada categoria 
serão selecionados cinco fi lmes de curta e cinco de longa-
metragem. A diferença está nos formatos aceitos. Longas 
e curtas de fi cção podem ser em 35 mm., 16 mm., e HD, 
enquanto que as animações e documentários devem 
ser entregues em DVD. Os trabalhos que não forem 
selecionados para a mostra competitiva serão exi-
bidos na mostra aberta.

Todos os fi lmes inscritos na competição 
devem ter sido produzidos no Brasil a par-
tir de 2005. O regulamento completo 
deve ser disponibilizado nos próximos 
dias no endereço cascavel.pr.gov.br/
cultura, que até o momento está 
fora do ar. Mais informações: (45) 
3902-1370 ou (45) 3902-1368.

Obs.: O vencedor de cate-
goria leva para casa o troféu 
Guizo de Ouro. Uma ajudi-
nha fi nanceira ou mes-
mo instrumental de 
incentivo à produ-
ção... nem pensar.

Anderson
Antikievicz Costa
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Alguma prudência será bastante aconse-
lhável, uma vez que afastará a possibilida-
de de se perder em pequenos negócios. 
Infl uências benéfi cas. Pode tratar de as-
suntos importantes. 

Momento favorável para reencontrar os 
amigos de trabalho, com os familiares e 
com a pessoa amada. O sucesso profi s-
sional, bem como as novas empresas e 
empreendimentos será evidente.

Evite o pessimismo e seja mais confi ante 
e empreendedor, hábil e ambicioso, que 
terá muito sucesso em tudo que fi zer hoje 
e nas próximas horas. Aumento de vitali-
dade. Faça planos para a próxima semana.

A maior parte do seu interesse continu-
ará voltada para o mundo das idéias, dos 
conceitos fi losófi cos e da busca de ele-
vação e ampliação dos horizontes. O sol 
indica a necessidade de ter de se adaptar.

Hoje, você corre perigo de romper com al-
guma pessoa de sua amizade. Evite a pres-
sa, ao realizar negócios, e não se precipite 
em seu campo profi ssional. Êxito amoroso 
e sentimental. Aumento da inteligência. 

Momento em que sua inteligência se 
elevará devido ao bom fl uxo de Marte. 
Contudo procure compreender melhor 
seus colegas de trabalho bem como os 
familiares e a pessoa querida. 

LIBRA 

ESCORPIÃ O

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Momento benéfi co. Favorável em tudo o 
que pretenda realizar ou conceber. Faça 
deste dia, um marco de realizações e oti-
mismo. Procure vivê-lo intensamente. 
Ideal para o amor.

Dia em que exigirá o máximo de sua inte-
ligência para que possa conseguir realizar 
seus anseio e desejos. O fl uxo astral é dos 
melhores para a sua saúde, para tratar com 
pessoas religiosas e para solicitar favores.

Dificuldade na vida doméstica. Você ainda 
não conseguiu atingir sua meta e colocar 
em ordem sua vida. Talvez seja hora de parar 
tudo, colocar a cabeça no lugar e depois vol-
tar com força total suas atividades normais.

Faça de tudo hoje, para melhorar suas 
condições sociais, profi ssionais e fi nan-
ceiras. Mas tudo dentro de um sentido 
honesto e inteligente. Estão favorecidos 
os contatos pessoais. Boas Notícias.

Boa infl uência astral. Para união, noiva-
do, namoro, as novas associações e para 
lucrar em negócios junto ao sexo oposto. 
Todavia, tome cuidado com rivalidades e 
inimigos declarados.

Período dos mais felizes para as coisas 
que estão ligadas ao seu coração. Bons 
lucros devido aos bons contatos com o 
sexo oposto e elevação social através da 
infl uência de pessoas conhecidas. 

CASCAVEL

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado)
Cine JL 4: Sex - Seg - Ter - Qui às  21h10 
e Sab - Dom - Qua às 14h30 e 16h40

Marido Por Acaso  
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado). 
Cine JL 4: Sex - Seg - Ter - Qui às 19h10 
e  Sab - Dom - Qua às 19h00 e 21h00.

Os Normais 2 
Comédia nacional. 14 Anos.
Cine JL 1: Sex - Sab - Dom - Qua - Qui 
às 14h00, 15h30, 17h00, 18h30, 20h00, 
21h30 e Seg - Ter às 17h00, 18h30,  
20h00 e 21h30.
Cine West Side 2: Sexta/ Sábado e 
Quarta às 14h10, 15h50, 17h45, 19h30 
e 21h15. Domingo 14h40, 16h30, 19h30 
e 21h15. Segunda/ Terça e Quinta 
15h15, 17h40, 19h20 e  20h50.

Força G
Ação/Aventura – Livre, Dublado – 89 
minutos.
Cine JL 2: Sex - Sab - Dom - Qua - Qui 
às 14h00, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20 
e Seg - Ter às 17h40, 19h30 e 21h20.
Cine West Side 1: Sexta/ Sábado e 
Quarta às 14h00, 15h40, 17h20, 19h15, 
e 21h00. Domingo às 14h30, 16h15, 
19h15 e 21h00. Segunda/ Terça e Quin-
ta às 15h00, 16h40,  19h00 e 20h40.

Arrasta-me Para o Inferno
Terror, 16 anos.
Cine JL 3: Sab. Dom.  Qua. às 15h15, 
17h15, 19h15 e 21h10. Seg. Ter. Qui. às 
19h15 e 21h10.

TOLEDO

G.I. Joe: A Origem do Cobra
Ação: 12 anos (legendado).
Panambi 1: Sábado, Domingo e Quar-

ta: 15h30, 19h00 e 21h20. Segunda, 
Terça e Quinta: 20h00.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado).
Panambi 2: Diariamente: 19h30.

A Mulher Invisível 
Comédia nacional: 12 anos.
Panambi 2: Diariamente: 21h40; 
Sábado, Domingo e Quarta : 16h00 e 
21h40.

FOZ

Mostra de Cinema Francês
29 e 30 de Agosto.
Boulevard 1: 20h00.

Marido Por Acaso  
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado).
Boulevard 2:Segunda a Sexta: 19h45 
e 22h00; Sábado e Domingo: 17h30, 
19h45 e 22h00. 

Os Normais 2 
Comédia nacional. 14 Anos.
Boulevard 3: Segunda a Sexta: 18h15, 
20h15 e 22h15; Sábado e Domingo: 
16h30, 18h15, 20h15 e 22h15.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado). 
Boulevard 4: Segunda a Sexta: 20h00 
e 22h30; Sábado e Domingo: 17h45, 
20h00 e 22h30.

OniodiGregolin
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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.

É mais fácil conhecer Burt Bacharach 
pelas vozes que o interpretaram: Carpen-
ters, Aretha Franklin, Tom Jones são alguns 
do que fi zeram sucesso com as músicas do 
pianista, compositor e maestro de Marlene 
Dietrich, lá nos idos de 1950 e 1960. Poucos 
sabem que hoje, esse senhor de 81 anos que 
correu por fora da febre beatleniana, é uma len-
da viva que nunca parou de trabalhar, seja como 
músico, compositor ou arranjador.

Na missão de revisitar os grandes sucessos dele numa 
roupagem Bossa Nova se lançaram dois brasileiros. De 
um lado, o veterano Roberto Menescal, um dos músicos 
fundadores do ritmo tupiniquim dos anos 1950, consagrado 
por composições como O Barquinho e sempre lembrado ao lado 
de Vinicius, Tom, Nara e de toda essa leva de inspiradores do impro-
viso. Por outro, a novata Patty Ascher, professora de Literatura pela USP, 
cuja música veio de herança familiar – o pai fora integrante dos Os Incríveis da 
Jovem Guarda, e o tio é famoso maestro de artistas populares –; e agora é apontada 
como uma das mais interessantes vozes da nova MPB.

Uma troca de e-mails entre eles em 2006 gerou o projeto que agora divulga o pri-
meiro fruto: Bacharach Bossa Club. O que se ouve do álbum é mescla dos arranjos 
mais arraigados à tradição MPB-Bossa que Menescal pode criar com a voz suave, 
levemente soul e bem pop de Ascher. Em parte pela consistência que o trabalho 
soma, em outra pela atual reviravolta da música popular brasileira, soltando aos 
ventos novos nomes, a proposta tem também um lugar ao sol. 

Porém, o fato é que faixa a faixa o trabalho soa datado, muito ligado à velha e 
conhecida bossa. Não de todo ruim, até porque Menescal não precisa provar mais 
nada a ninguém; e Ascher tem maturidade vocal – faltando talvez alguns tons a serem 
controlados e certa marcação melódica –, mas a mera tradução do pop ao mundo 
dissonante soa apenas moderna, não criativa, não original e não estimulante. Uma expe-

riência ensaística despretensiosa já na segunda audição desnecessária.

Sem prejuízo à qualidade de um tra-
balho significante da música brasileira, 
mas Roberto Menescal é o Rei Midas da 

Bossa Nova: tudo em que põe as mãos 
vira Bossa. Assim, o compositor esta-

dunidense Burt Bacharach tomou ares 
cariocas e, na voz aveludada de Patty As-

cher com arranjos do próprio Roberto, as 
imortais canções do compositor se “bossa-
novalizaram”. Não sou nenhum algoz desse 

ritmo maravilhoso, pelo contrário, o idealizo 
também. Não sou músico nem nada, mas se 
me comparassem ao Roberto Menescal a di-

ferença estaria no meu respeito pela imensidão 
de música que se produz mundo afora. Tudo para 

Menescal pode ser transformado em Bossa, como se 
o ritmo dos anos 1950 fosse o melhor, único e superior 

a todos os outros. A impressão que se tem ao se deparar 
com um trabalho assim é que para ser refinado tem que ser Bossa.

Como já disse, em nenhum momento critico a qualidade do projeto: é sensa-
cional escutar essas canções que resistiram ao tempo na voz de uma brasileira de 

timbre forte e marcante. Ao acionar o play, mesmo quem não conheça Bacharach 
vai estalar os dedos e tentar cantar I say a little prayer. É quase inconcebível que 

alguém nunca tenha ouvido esta canção em algum filme estadunidense. E depois da 
mais imortal surgem outros sucessos como I'll never fall in love again, A house is not 

a home e Walk on by. O ponto forte deste disco é realmente a voz de Patty sem ne-
nhum outro mérito à tentativa frustrada de Menescal de tornar Bacharach em Bossa. 
É desnecessário, pois qualquer tentativa que tente mudar o que já é perfeito acaba 
maculando. Nenhuma das regravações traz algo inovador: a Bossa já conhecida, as 
composições também. A única novidade é Patty Ascher, ainda desconhecida pelo 
público brasileiro, por motivos que a própria cantora é culpada: focalizou a carrei-
ra para o público estrangeiro. Vale a pena ser escutado esse belíssimo trabalho, 
mas repito: Menescal poderia tentar ser menos pedante.

Passou batido
Acachapado

Faltou alguma
 coisa DiscutívelDesnecessário Pedante

BACHARACH
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O transitório
e o precário 
de César
Ferreira

Anderson
Antikievicz Costa
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As retas apenas ligam os vistosos círcu-
los, e o que soa de feio em guidão ressoa 
prateado e belo. Salta o farol ainda à frente 
cuja luz está também só no que possui de me-
tal reluzente. Aliás, não há ali de outro tipo e que 
mesmo velho como matéria-prima é agora novo na 
criação. A motocicleta estática e sensibilizada na arte 
do cascavelense César Ferreira é um convite aos olhos e 
uma sugestão aos apaixonados pela velocidade, que na obra 
apenas reside no movimento dos olhos.

A peça está no hall de entrada desta Gazeta, e releituras dela e 
outras bicicletas fulgurantes ‘circulam’ por aí em locais públicos, ca-

sas e empresas, desfilando o que tornou o artista conhecido em todo o 
Estado. Em uma nova conversa, César Ferreira nos fala sobre a recém-aberta 

exposição, que, de fato, pouco tem a ver com a estética do Sobre Rodas, que era 
refletida a poucos metros de nós. A convite do Sesc (Serviço Social do Comércio), o 

ex-ciclista competitivo e motociclista sai da linha que o consagrou em Salões de Arte e se 
arrisca em outras formas e sentidos. 

Em Seres: estáticos e cinéticos, que ocupa o Sesc até o fi nal de setembro, o meio ambiente, a reprodu-
ção e a capacidade de mutação da natureza surgem como tema em peças de metal sucateadas trabalha-

das ao estilo do artista. O resultado “é o precário sendo revisado” dentro do que ele compreende como 
sendo a Nova Arte Contemporânea. “Há algum tempo, em uma ofi cina no Sesc, me perguntaram se eu 

conseguiria criar obras com esses materiais que fugissem a minha estética do Sobre Rodas. Foi esse desafi o 
que me motivou e não tive difi culdade alguma na produção”.

A pequena Júlia e a mãe, Joana dos Santos Raquel, se impressionam ao passar sob a monstruosa estru-
tura posta logo à entrada da instituição. “É uma aranha”, diz a menina erguendo os olhos para impedir 

que a surpresa a deixasse. “É um escorpião, eu acho”, comenta a mãe. “É um trabalho muito interes-
sante, perceber beleza em materiais grosseiros e rústicos e trazer isso a nossa vista de forma vívida”. 

César Ferreira busca sempre nas obras propiciar um diálogo com o espectador e se diverte 
com a identificação de cada um. “As pessoas associam essa obra com um escorpião ou 
uma lagosta e, na verdade, pode não ser nenhum dos dois. Busco em todos os meus 
trabalhos esse diálogo. O espectador gosta disso. É por isso também que as 
peças, tanto dessa exposição quanto a da série Sobre Rodas, podem e 
devem ser tocadas, ser sentidas. Algumas obras, inclusive, somente 
ganham vida e sentido com o movimento gerado pelo vento 
ou pelo toque. E essa ligação com o público faz com que ele 
reflita, no caso, sobre o meio ambiente, sobre a reutilização 
de materiais, a reciclagem... essa é a idéia”.

O empresário Jonas Ribeiro de Castro, também frequen-
tador do Sesc pelo menos uma vez por semana, vê na 
obra de César Ferreira a capacidade de “deixar o mundo 
nos responder. São materiais descartados que ganham 
vida nessas novas formas. É mais uma forma de expres-
são da natureza”. 

Apesar da notável peça de abertura, são os peixes e 
pássaros estilizados pelo artista as obras inéditas que 
chamam a atenção. De um lado está a opaca lumino-
sidade natural dos animais aquáticos metalizados de 
onde o movimento se insinua nas linhas curvas das 
peças sob o universo branco da parede. Do outro, o 
colorido fosco das aves, cujo voo limita-se no espaço e 
no tempo pelo fio de nylon que as prende ao teto. Uma 
natureza mecânica que fala ao cidadão ecologicamen-
te consciente dos bons frutos da relação respeitosa de 
troca entre o humano e o meio ambiente, e incita no 
indivíduo distante das responsabilidades com mundo 
em que vive a lembrança e a perspectiva de que daqui 
algum tempo essas serão as únicas formas que tomarão 
algumas espécies da fauna e flora. 

Esse distanciamento do mundo das rodas, porém, não sig-
nifi ca um novo rumo para a carreira dele. “Olha, para ser bem 
sincero, eu volto sempre para o meu objeto artístico, que é a 
estética do Sobre Rodas. Quando penso em uma obra para um 
Salão de Arte automaticamente eu crio uma que de alguma 
forma dialogo com a estética do Sobre Rodas. É meu universo”.

César buscou inspiração na natureza para falar sobre ela e 
a cultura. “Tem muito material no meio ambiente fruto do 
descarte indevido que pode ser reaproveitado em oficinas 
de artes visuais, o que, infelizmente, aqui em Cascavel, não 
tem. Acho que deveria haver um local que arrecadasse esses 
materiais e possibilitasse, por exemplo, crianças a 
aprender a fazer esculturas ou outros traba-
lhos artísticos com esse material”.

A preocupação do artista com os mate-
riais que são jogados indevidamente no 
meio ambiente se estende sobre as pró-
prias obras, o que acaba por servir de 
estudo. “Gosto de pesquisar sobre arte, 

para a criação da obra e mes-
mo sobre a interferência 

do tempo sobre ela. Tem 
uma obra minha aqui 

no Lago Municipal 
que está começan-

do a se deterio-

rar e esse é o objetivo, ver 
quanto tempo vai demorar e como 
isso vai ocorrer, entende?”.

- A Nova Arte Contemporânea, segundo Cé-
sar Ferreira, emerge justamente da crise do sujeito 
e do objeto decorrente da implantação do processo de 
produção industrial. Essa transformação, que não se res-
tringiu aos processos artesanais, que necessariamente re-
presentavam o elo entre o criador e a obra, acarreta em sua 
totalidade a perda completa de sentido e sensibilidade estéti-
ca, consequentemente, artística. A reação dos artistas perante 
esse contexto esvaziado é a busca por novas possibilidades de 

expressão em novos suportes e espaços.

“Essa transição visual, essa alternativa, tem propiciado a utilização 
de objetos novos ou sucateados. Muitos artistas brasileiros com que 

me deparei na minha pesquisa estão trabalhando a partir de objetos 
encontrados na rua ou até mesmo no lixo, com desgaste mínimo. Esses 

produtos de pouco uso são descartados pelo típico consumidor do mundo 
globalizado e os artistas que estão em direção oposta à tecnologia utilizam es-

ses materiais na escultura, na pintura, na performance, nas instalações, ampliando 
as possibilidades de criação e fazendo com que estas peças voltem ao mercado como 
obras de arte. Essa é a minha visão da Nova Arte Contemporânea”.

Arte a ferro e fogo
A jornalista Bruna Hissae retomou a história de César Ferreira no caderno BISS 

desta Gazeta na edição do dia 25 de abril deste ano.

César nasceu em Pitanga, no Paraná, e viveu 
no sítio da família boa parte da adolescên-
cia. Na juventude, mudou-se para a cidade, 
onde se tornou ciclista competitivo. “Sem-
pre gostei muito de bicicletas e a minha 
inspiração vem disso”. Mas apesar de cer-
to talento para a carreira, questões em 
especiais financeiras, fizeram com que 
largasse a vida esportiva. Após um tem-
po trabalhando como office boy, César 
começou a trabalhar como metalúrgico. 
“Quando comecei a trabalhar com os 

metais foi que percebi o poder de enver-
gadura que o material suportava. Então, com 

o tempo que sobrava do serviço, pegava restos de 
materiais e criava obras para a família”. 

Também conseguiu algum dinheiro vendendo pe-
quenas motos de sucata em feiras na cidade. “Eu vendia 
bem os meus artesanatos. Quando havia encontro de 
motociclistas, as pessoas sempre se interessavam pe-
las peças”. Esse interesse o levou a tentar os Salões de 
Arte, porém, não conseguia classifi car as peças. “Des-
cobri que o artesanato que eu produzia eram peças 
de decoração que não serviam para salões. Então, fui 
aconselhado a fazer uma releitura das obras. Eu de-
moro mais na criação, dependendo do trabalho, faço 
ele micro para saber como vou fazer, que materiais 
vou usar e como fabricar. Em alguns casos, de algu-
mas obras públicas, construo em maquete para só 
então construí-la em tamanho maior, e aí quando 
começo a fabricação, vou até o fi m”.  

A mudança de rumo deu certo. Só em 2005, Fer-
reira foi premiado no 6º Prêmio João Turin, em 
Curitiba, e na 16ª Mostra Cascavelense de Artes 
Plásticas, no Centro Cultural Mansana de la Ri-
vera em Assunção (PY). Em 2007 foi premiado 
na 17ª Mostra Cascavelense de Artes Plásti-
cas e participou de inúmeras exposições, 

entre elas a Cite Universite-Maison Du 
Bresil (Sourbone), em Paris.
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