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Certa vez comentei neste espaço que nunca 
fi cássemos afl itos com problemas que possam 
ocorrer com as máquinas mágicas que guar-
dam vidas inteiras, comumente chamadas de 
computador, pois haveria sempre um bondoso 
nerd nos aguardando com respostas repletas 
de amor, carinho e detalhes em fóruns diversos 
que pudessem aplacar nossa angústia de des-
conhecimento. Os nerds, mais especifi camente 
chamados de geeks quando o assunto é tecno-
logia e computadores, deixaram de ser aqueles 
seres estereotipados das décadas de oitenta e 
noventa com óculos fundo de garrafa, roupas 
fora de moda e comportamento antissocial. A 
rede os transformou em mestres. E todos que-
rem receber dicas preciosas de como transfor-
mar o computador em uma máquina da Nasa 
ou simplesmente de como fazer aquele editor 
de texto funcionar corretamente.

Como não poderia deixar de 
ser, os sites desses mentores 
computacionais espalham-se 
na rede na velocidade com 
que as informações aumen-
tam e as dúvidas encrespam-
se. Semelhantes, em maioria, 

a fóruns, em que 
dividem opini-
ões, divulgam 
descobertas 
e solucio-

nam ques-
tões, são 

AbcDicas (abcdicas.com.br) –

Eles se consideram um marco da Internet 
brasileira por estarem no ar desde 1999 e por 
terem sido formados por dois outros sites já 
ativos em 1997. Experiência é importante, 
mas a vontade deles de ajudar conta mais: 
“Nosso objetivo é dar a todos os internautas 
que precisam conhecer mais sobre o uso dos 
softwares mais utilizados em domicílios, pe-
quenas, médias e grandes empresas, as condi-
ções para descobrir e aprender grandes dicas 
e truques, de tal sorte a garantir maior eficá-
cia na utilização dessa ferramenta moderna 
de trabalho: o microcomputador”. Para cum-
prir esse nobre objetivo, eles disponibilizam 
várias ferramentas. As listas de discussão são 
aprimoradas, com possibilidade de grupos 
grandes ou pequenos; gradativamente, os Su-

perfóruns as substituem, com siste-
ma de segurança que garante total 
confidencialidade dos participan-
tes e evita SPAMs; quem precisa de 
atendimento personalizado pode 
participar do Clube do Help Desk, 
em que os associados recebem di-
cas individuais e têm acesso à área 
de tutoriais e cursos especiais.

saídas úteis para quem quer aprofundar conhe-
cimentos ou ao menos melhorá-los. Não espere 
belíssimos layouts, mas alguma organização é 
bem possível encontrar.

Clube do Hardware (clubedohardware.com.br)

O Clube do Hardware autodenomina-se o 
“maior site independente de informações téc-
nicas sobre informática da América Latina”. 
De fato, foi lançado em 1996, tempo sufi ciente 
para ter muita informação sobre aquilo que se 
propõe. Empolga também o currículo do fun-
dador e editor-chefe do site, Gabriel Torres, for-
mado em eletrônica e jornalista, que, “segundo 
a mídia especializada” é “um dos maiores espe-
cialistas em hardware, manutenção e confi gu-
ração de micros do Brasil, com 18 livros publica-

dos”. Ele tem 34 anos. 
Além dele, mais 12 
pessoas trabalham 
para que todas as 
informações que 

você precisa estejam lá. Leiga que sou, gostei da 
organização do conteúdo, apesar da aparência 
de dados empilhados; afi nal, é o que todos são. 
Destaque para duas proezas no site: o dicioná-
rio de siglas e um tutorial para que você descu-
bra a marca daquela peça “sem nome”.

Baboo (baboo.com.br) –

Na mesma linha do anterior, tudo o que você 
precisa (e não precisa) saber sobre hardware (a 
parte física do computador) e software (a parte 
virtual da máquina). Um espaço menos poluído 
e com, aparentemente, as mesmas vantagens 
do outro. Espaço interessante é dedicado aos 
tutoriais, com informação bem organizada para 
os que precisam mais de uma mãozinha para 
ajeitar coisas complexas do que de um caminho 
difícil dentro de um site 
que pretendia o contrá-
rio. Gostamos muito de 
quem lista coisas em 
ordem alfabética ou de 
importância. E ponto.

Engrenagens
       sutis

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Felizmente, o ALT está tendo semanas mais agitadas do 
que o normal. Tanto que selecionar o que preenche 

as páginas desta semana foi tarefa das difíceis. 
Mas vamos lá porque há muito o que ler.

Nas páginas centrais, há uma entrevis-
ta exclusiva com o reitor da Universidade 

Bolivariana da Venezuela, Luis Damiani 
Bustillos, que esteve em Cascavel para 
palestrar no 4º Seminário Nacional de 
Políticas Sociais da Unioeste. Ele visitou 
a Gazeta acompanhado do professor 
Paulo Porto e foi praticamente saba-
tinado pelo professor Silvio Demé-
trio e pelo jornalista altiano Oniodi 
Gregolin. A entrevista na íntegra 
pode ser publicada no livro do 
evento do ano que vem.

Na página oito, temos a se-
gunda parte da matéria do 
Oniodi, que conta a história da 
menina de 15 anos que esfaqueou 
outra em confusão por causa de 
ciúmes, no bairro Tarumã, algumas 
semanas atrás. O objetivo da repor-
tagem é tentar lançar alguma luz sobre 
esse episódio que tem, infelizmente, se 
tornado bastante comum.

Tivemos de deixar para a próxima semana 
um artigo impecável do artista plástico casca-
velense Rony Bellinho, sobre a obra de John Mi-
tchell e Cy Towbly, cuja página, aliás, já estava até 
pronta. Também fi cou para as próximas edições 
um completo texto do professor Sandro Adriano da 
Silva, sobre a obra Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar.

O jornalista e ex-cascavelense Jacidio Junior tam-
bém colaborou com um texto exclusivo para o ALT. 

Ele acompanhou a rotina de treinamento dos bailari-
nos e bailarinas do Bolshoi, em Joinville, e narra como 

encontrou uma cascavelense por lá. Além disso, te-
mos ainda alguns artigos de filosofia política de José 

Ames, da Unioeste de Toledo; contos de Jaime Fabro, 
aqui mesmo de Cascavel; poesias de Solivan Brugna-

ra, de Quedas do Iguaçu... enquanto que a equipe 
está correndo com algumas pautas especiais que 

logo adiantaremos por aqui. Aguardem!

***
A parceria entre Sesc e JL Shopping 
traz a Cascavel a exposição Resistência 

da Memória, do chileno Elier Revillar, 
com a curadoria do artista plástico 

Andrés Castillo Vildósola. Todas as 
pinturas são a óleo em telas de 180 por 

120 centímetros e, segundo o artista, 
emergem da “pintura por pintura”, 

privilegiando o que há de mais pessoal 
expressado em cores, manchas, com-

posições e gestualidade. O ALT deve 
preparar material especial sobre a ex-

posição, até lá não deixe a visitar até 10 
de outubro no piso L1 do Shopping.

***
Começou ontem o 4º Festival 

de Cinema de Cascavel, no Centro 
Cultural Gilberto Mayer. Apesar da 

abertura extensa, burocrática e sem 
grandes atrativos, a programação pro-

mete ser interessante. Confira no site da 
secretaria de cultura as datas e horários 

das exibições, das oficinas e palestras que 
ocorrem até dia 27 deste mês.

Para começar, atente para o que rola hoje no Gilberto Mayer. 
Das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas tem a Oficina de Direção 

de Fotografia, com o fotógrafo César Pillati. Paralelamente, 
das 14 às 18 horas, tem Mostra Aberta de Filmes; às 19 ho-

ras, Mostra RPC-PR com os curtas do quadro Casos e 
Causos; e às 20 horas, a exibição do longa Que Mor-

domo é Esse?, de Acir Kochmanski.

Lembrando que em função do adiamento 
do 20° Festival de Dança de Cascavel, 

permanecem abertas as inscrições 
até 25 de setembro.

***
Luis Carlos Brugnera é o representante cascave-

lense na 5ª Bienal VentoSul, grande mostra de arte 
contemporânea que é realizada em Curitiba até 
dia 11 de outubro. Com a obra Fonte, o artista 
estará na terça-feira, às 19 horas, ao lado do di-
namarquês Jens Birkemose e do norueguês Dag 
Alveng na inauguração de respectivas peças 
no Museu Alfredo Andersen.

O lugar de prestígio de Brugnera, de fato e 
infelizmente, deve pouco a Cascavel e mais 
ao reconhecimento internacional. Atual-
mente, ele possui obras no acervo do Mu-
seu D’ art Moderne de La Ville (Paris), na 
Národni Galerie – National Gallery (Pra-
ga), no Museu Nacional de Belas Artes de 

Buenos Aires, no Camden Arts Centre 
(Londres), no Museu de Arte de Bra-

sília e no Museu Nacional de Belas 
Artes (Rio de Janeiro).

Ao lado dele, estará Birkemo-
se, formado em artes plásticas 

na Academia de Belas Artes de 
Paris, em composição e teoria 

musical em Copenhague, e tor-
nado famoso mundialmente 

Jornalismo, cultura, arte e ecologia
***

Hoje o rumo é a Praça 
Parigot de Souza, aquela do 

Country com a antiga concha 
acústica. Será lá o 5º Encontro 
da Cultura Ecológica, evento de 

arte, ciência e espiritualidade que 
quer “expandir a consciência cole-
tiva, ampliando percepções a cerca 
de nossa realidade planetária e esti-

mulando reflexões sobre os rumos do 
modelo atual de desenvolvimento”.

Na programação estão palestras, práti-
cas terapêuticas gratuitas, exposições, 

apresentações teatrais, musicais e diá-
logos temáticos sobre agricultura eco-

lógica e consumo responsável, além de 
atividades práticas de permacultura e 

sustentabilidade cotidiana. O evento 
contará ainda com a participação de 

terapeutas, agricultores ecológicos, 
feirantes, ambientalistas, estudantes, 

cientistas, artistas e artesões.

com obras que buscam refl etir a vida e a mor-
te; além de Dag Alveng, outro renomado artis-
ta que já expôs individualmente em Nova York, 
Alemanha, Noruega, Dinamarca e Polônia.

Quem perder a solenidade deve fi car atento ao 
horário de visitação do Museu: é de terça a sexta-
feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados e domingos, 

das 10 às 16 horas.

A 5ª Bienal VentoSul reúne obras de artistas de 30 
países dos cinco continentes com a participação de 
mais de 100 convidados. Está organizada sob a cura-
doria dos críticos Ticio Escobar e Leonor Amarante. 
Além das exposições, o evento conta com interven-

ções urbanas, programações educacionais, mostra de 
vídeos e ações performáticas. Mais informações no site 
ofi cial do evento www.bienalventosul.com.br. 

episódio 75

Onde estarão

Hengel e

Tomika Jones?

Paulo Martins,
jornalista revolucionário protagonista do filme
Terra em Transe (1967), do cineasta
brasileiro Glauber Rocha.

“Mais forte
é o poder
do povo”

CMYK
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Espetáculo de entrada franc
a!

Adriano
Piekas*
FLORIANÓPOLIS | SC

Dava pra ver de longe que algo havia 
ocorrido. Eram 8h05 de uma segunda-fei-
ra de céu cinza e ar abafado. Antônio ia a 
pé ao trabalho quando se deparou com 
a cena do acidente. No meio a outras 
centenas de curiosos que se aglome-
raram para assistir ao espetáculo de 
entrada franca, Antônio também 
parou e se posicionou em um dos cantos do circo a céu 
aberto e vigiava cada movimento do público presente que 
se deliciava com a agonia da tragédia.

Naquela manhã acordara cedo com o intuito de evitar 
o desaforo de pegar o ônibus lotado logo no primei-
ro dia de trabalho da semana. Aquilo o sufocava. O ar 
rarefeito dentro do veículo, o empurra-empurra e o 
balanço descompassado o deixavam de mau humor. 
Resolveu então sair antes, passou na padaria perto 
de casa, tomou um café amargo e comeu um pas-
tel que pingava o óleo da fritura. Caminhava com 
certa pressa. Seu ponto de entrada era às 8h15. 
Porém, o acontecimento era grandioso e o mis-
to de curiosidade e emoção o deteve.

Ao seu lado se encontrava uma senho-
ra com uma criança ao colo, na frente um 
rapaz bem vestido, e atrás um conhecido 
do condomínio onde Antônio trabalha-
va. “Que acidente incrível, né, Toni? Olha 
como fi caram as crianças”, comentou 
com entusiasmo o cara cercado por 
pessoas das mais diferentes descri-
ções, todas hipnotizadas pelo fato. 
“É tão emocionante um acidente 
de verdade. Estão todos satisfeitos 
com o sucesso do desastre**”, pen-
sou em voz alta sem perceber. 
Nisso, um senhor de idade avan-
çada, logo à frente, o olhou de 
cara feia como se o reprimisse.

A cada visão panorâmica 
Antônio percebia que a 

multidão aumentava, o que difi-
cultava o trânsito no local e fazia 
com que a polícia construísse um 
cordão de isolamento. Certa-
mente o fato seria o comentário 
da semana na cidade, e disso ele 
teve certeza quando notou a 
chegada da imprensa. Vinham 

como abutres ao avistar o alimento em pu-
trefação. Tomaram conta do ambiente, eram 
soberanos. Aquilo causou inveja na maioria 
das pessoas afastadas pelo policiamento e 
que passaram a observar tudo à distância, 
incluindo Antônio.

O homem então começou a prestar aten-
ção nos repórteres que se debatiam pelo 
melhor ângulo, pelo melhor depoimento. 
Fotógrafos e cinegrafi stas se deliciavam 
registrando cada passo do resgate, os 
danos do acidente, o saldo de feridos 
e mortos. A repórter da TV tomava o 
relato da mãe de uma das vítimas que 
acabara de chegar ao local. Aos pran-
tos ela falava e chorava em frente à 
câmara, bombardeada por pergun-
tas. “Será um prato cheio para a 
hora do almoço”, pensou ele se 
referindo aos telejornais que do-
minavam o horário do meio-dia. 
Sentiu náuseas. Virou as costas 
e seguiu de maneira atrasada 
ao emprego. Era forte o chei-
ro do sangue fresco e amargo 
que continuava escorrendo 
sobre o asfalto quente da-
quele início de semana trá-
gico e divertido.

*Jornalista
**Metrópole – Legião Urbana

Crave os dentes

Se a tendência é ir a favor da maré, lan-
ço-me, também, nesta empreitada quase 
paranormal de buscar na literatura algum 
alento à falta de fantasia. Não que me fal-
te imaginação, mas há certos becos dessa 
arte infantil que se apagaram de minha 
memória criativa. Há algumas semanas tive 
contato com o fi lme Crepúsculo e, a partir 
desta encenação do livro homônimo, des-
pertou-se em mim uma vontade constante 
de mergulhar nesta leitura. Sem julgamen-
tos nenhum a minha pessoa, pois quem 
ainda não se aventurou em literatura de di-
versão que me atire as pedras. Nenhuma? 
Sou defensor desse tipo de literatura, antes 
esta a nada. Na procura por este tipo de 
literatura que atrai fãs em todo o mundo, 
já sabia onde garimpar. Pois bem, vamos 
às indicações vampíricas que andam po-
voando minha mente e que são facilmente 

encontradas em qualquer livraria ou sebo, 
com destaque nesta semana para o Sebo 
Arca (Rua Castro Alves, 1.908). Lá encon-
trei várias possibilidades de leitura, da 
clássica Anne Rice à jovem estreante de 
sucesso, Stephenie Meyer.   

Sangue e Ouro – As crônicas vam-
pirescas (Rocco, 482 p., R$ 35)

Este livro conta a história de dois dos 
personagens mais fascinantes e enig-
máticos da autora Anne Rice, Marius 
e Thorne, poderosos filhos das trevas. 
O primeiro deseja vingança contra um 
antigo inimigo, enquanto o segundo 
anseia pelo reencontro com sua cria-
dora. Revelando o sombrio mundo 
dos seres imortais, o livro aborda os 
sofrimentos intrínsecos à vida eterna.

Lua Nova (Intrínseca, 416 p., R$ 34)

Em Lua Nova, a autora Stephenie 
Meyer dá continuidade à saga de 

Crepúsculo que ganhou milhões de 
fãs pelo mundo com a ajuda do cine-
ma. Nesta obra ela traz novamente a 
combinação de romance e suspense 
com um toque sobrenatural. Cheia 
de reviravoltas, essa saga de amor de 
Bella e Edward segue rumo à imorta-
lidade literária. O thriller continua a 
dar emoção aos que ficaram aficiona-
dos pela série.

Eclipse (Intrínseca, 464 p., R$ 
32,90)

Novamente Stephenie Meyer pre-
senteia uma continuidade eletrizan-
te. Seattle é assolada por uma se-
quência de assassinatos misteriosos 
e uma vampira maligna continua a 
busca por vingança. Bella está cer-
cada de muitos outros perigos. Em 
meio a esse caos, ela é forçada a 
escolher entre o amor por Edward 
ou a amizade de Jacob? Uma opção 
que tem o potencial para reacender 
o conflito perene entre vampiros e 

lobisomens. Com a proximidade da 
formatura, Bella vive mais um dilema: 
vida ou morte. 

Violino (Rocco, 1988, 288 p., R$ 
23,90)

Neste obra, Anne Rice cruza algumas 
histórias distintas com o sobrenatu-
ral. Uma viúva que sonha em ser uma 
grande artista, um jovem e atormen-
tado violinista com estranhos pode-
res, e a presença virtual de Beetho-
ven compõem a atmosfera para uma 
história narrada em varias épocas em 
que o humano e o sobrenatural con-
vergem a todo instante.

Emanuel
de Campos
CASCAVEL | PR
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A demo
é na Ve

Oniodi 
Silvio D
CASCAVEL |

A Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oes-
te do Paraná) ofereceu 

à comunidade acadêmica de Casca-
vel uma palestra com uma das fi guras 
mais importantes do governo chavista 
da Venezuela, o reitor da Universidad 
Bolivariana de Venezuela: Luiz Damian 
Bustillos. Advogado, sociólogo gradua-
do em Paris, especializado em história 
do movimento operário europeu, mes-
tre em sociologia política e professor do 
departamento de metodologia da mes-
ma universidade que dirige. A Universi-

dad Bolivariana de Venezuela passa, atualmente, por um momento de mu-
nicipalização, presente em mais de 1,8 mil cidades, sediadas em nove centros 
nacionais e proporcionando educação a mais de 270 mil alunos. Na pauta da 
palestra que proferiu na cidade, O Socialismo do Século 21. Em entrevista 
exclusiva ao Gazeta ALT, Bustillos conta um pouco do processo de transfor-

mação da Venezuela e das questões polêmicas que envolvem o 
governo central daquele país. 

ALT – Quando o senhor falou de revolução, se referiu ao episódio de 2002?

Luiz Damian Bustillos – Quando falo em revolução, estou falando do período preparatório 
para a Revolução. Então, estamos falando da tomada do governo por setores progressistas e a 
posterior tomada do governo em 1998. É correta sua pergunta sobre 2002, porque os setores 
reacionários tradicionais lançam um golpe de estado em 2002. A partir desse ano sente-se uma 
nova etapa na Revolução, ela se aprofunda, porque no confl ito social que vinha se desenvol-
vendo na sociedade venezuelana uma das manifestações e acontecimentos fundamentais foi a 
greve petroleira, que se compreende pelo desemprego petroleiro, o resultado dessa greve e do 

desemprego é que nós pudemos limpar a indústria petroleira. Até esse momento a 
nossa indústria de petróleo estava nas mãos na Tecnocracia, com uma política muito 
neoliberal de conceber a política energética do país. Com o desnudamento dessa tecnocracia, o petróleo passou 
para as mãos do governo; não estamos falando de maneira jurídica e nem política, mas, sim, de maneira do poder 
real e nesse momento o governo do presidente Chávez toma o poder da indústria petroleira e começa a ter um 
papel fundamental na energia e no petróleo para construir as novas relações econômicas e sociais. Repito, ao 
tomar o poder da empresa pelo estado, nos permitiu avançar fundamentalmente e duas linhas fundamentais: a 
primeira é pagar a dívida social, é dizer que com os ingressos internacionais de petróleo começamos a construir 
e a satisfazer as necessidades fundamentais do povo por meio das Missões. Missões educativas, de saúde, de ali-

mentação, de cultura, de identidade, enfi m, a construir uma nova instituição para que a renda 
petroleira fosse para pagar essa dívida com a sociedade acumulada em tantos anos. Em segun-
do, para construir novas formas de produção social, o que denominamos a nova economia 
social na construção de empresas de produção social. Resumindo tudo isso e voltando a sua 
pergunta. É em 2002 que se aprofunda a Revolução na Venezuela.

ALT – Esta nova institucionalidade, que é a base disso que se chama de Socialismo 
do Século 21 na Venezuela, é a construção de um estado voltado para o social?

L.D.B. – Sim, é o que chamamos na Venezuela de Socialismo Bolivariano ou Socialismo do Sé-
culo 21. Tem como base dois pressupostos: o primeiro que o problema do desenvolvimento ou 
do crescimento econômico em nosso país, não pode acontecer dentro do modelo de desenvolvi-
mento capitalista, dependente das frentes petroleiras como modelo que guia e orienta as novas 
relações sociais. Sabemos pela prática, que não nos permitia sair desse desenvolvimento, o porquê 
dessa ordem cíclica. É muito simples: as causas, a origem, a gênese dos males socioantropológi-
cos e dos males que têm a ver com a vida e com a natureza estão inseridas nesse modelo social 
capitalista. Não podemos solucionar estes problemas dentro do modelo, pois o próprio modelo 
é a causa e a origem dos problemas. A outra tese é que nós não podemos reproduzir as falhas e 
as difi culdades do socialismo real. Então, essas teses nos permitem prefi gurar o que se vem a co-

nhecer como o Socialismo do Século 21. Pois bem, e o 
que é o socialismo do século 21? É uma maneira de or-
ganizar a sociedade. É um modelo frente às relações e 
interações econômicas, baseadas fundamentalmente 
na exploração do trabalho, na especulação fi nanceira. 
O que queremos é construir uma nova relação social 
dentro das unidades produtivas. Nesse sentido, o pe-
tróleo nos permite ir fi nanciando a construção desta 
nova economia social. 

ALT – Em outros setores...

L.D.B. – Claro, o que se passa é que estamos em 
um momento 
de transição. 
Por hora estão 
c o i n c i d i n d o 
três modelos 
de produção: 
coexiste a em-

presa privada, coexiste a propriedade públi-
ca – não é possível, por exemplo, socializar 
a empresa de petróleo, a PDVSA [estatal ve-
nezuelana correspondente à Petrobrás] – e 
estão nascendo os primeiros germes da eco-
nomia social: a empresa de produção social, 
e aqui está o petróleo, como eu dizia, tendo 
um papel fundamental. Mas o que signifi -
ca a empresa de produção social? Primeiro, 
que os trabalhadores podem participar da formulação de 
políticas da própria empresa e, segundo, que o excedente se 
reparta entre todos conforme o trabalho que desenvolvem. 
Pois bem, o Socialismo do Século 21 não trabalha apenas a 
dimensão econômica e, sim, com uma característica jurídica 
e política que é a construção da nova forma-Estado. 

ALT – É uma redefi nição de Estado, então?

L.D.B. – Sim, a nova forma-Estado que temos no processo 
de transição se dá na criação de uma lei, e acontece na existên-
cia dos Conselhos de Comunidade. Os Conselhos são espaços 
de participação que podem variar de 200 a 400 famílias. São 
espaço de participação e exercício da democracia, porque per-
mitem que a comunidade se reúna e resolva os próprios pro-
blemas. Claro, a formulação de políticas se dá na Assembleia e 
esta tem órgãos executivos que são as mesas técnicas. As me-
sas técnicas existem conforme os problemas: se é problema de 

água, uma mesa técnica sobre água; 
se é problema ecológico, mesa téc-
nica de ecologia, e assim por diante. 
O que é importante é perceber que 
é dessas mesas que vêm os recursos 
para resolver os problemas e as ne-
cessidades imediatas.

ALT – Então é uma concepção 
de democracia direta?

L.D.B. – Correto. É sobre a pas-
sagem da democracia liberal bur-
guesa representativa, o que nós 
chamamos de construção de uma 
democracia participativa, de uma 
democracia direta e protagonista, 
com responsabilidades na formu-
lação de políticas públicas. 

ALT – O que pensa o povo de 
tudo isso e da falta de alternân-
cia de governo em seu país? Per-
guntamos isso devido à imagem 
que a mídia internacional passa 
sobre a Venezuela, numa visão 
de quem não está lá para ver.

L.D.B. – Veja, isso é uma grande 
mentira dos meios de comunicação. 
O que acontece é que a Venezuela é 
o país mais democrático da Améri-
ca Latina. Em dez anos de governo e 
da Revolução vocês sabem quantas 
consultas populares foram feitas ao 
povo? Quinze. O povo é consultado 
porque é um de nossos princípios 
na construção da soberania popular. 
Isso tudo porque a decisão não está 
em Chávez, e sim no povo. Bem, se o 
povo decide por meio de um proces-
so eleitoral e quer que seu presidente 
seja Chávez, esta decisão não cabe ao 
Presidente, mas sim ao povo. Tenha 
certeza que se na próxima eleição o 
povo disser não ao Presidente Chá-
vez, ele entregará o governo. Chávez 
pode se reeleger diversas vezes e onde 
está sempre a de-
cisão? No povo. 
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Quero colocar um exemplo: o que acontece 
se os brasileiros quiserem reeleger ao presi-
dente Lula? Não o podem, há um obstáculo. 
Ah! Mas o capitalismo fala de alternância. Veja 
que estamos em um processo revolucionário, 
Chávez é um líder e desempenha um papel 
fundamental, estamos lutando contra o Im-
pério e o Império não brinca. O presidente 
Chávez fi cará no poder até que o povo, por 

meio de processos eleitorais, queira que ele fi que. 

ALT – E se Chávez deixasse o poder na próxima elei-
ção, a Revolução continuaria?

L.D.B. – Eu creio que a Revolução é feita de uma conscienti-
zação coletiva, e nos últimos dez anos se construiu na Venezue-
la uma sucessão revolucionária. Eu não vejo, no futuro, um mo-
mento em que retornemos ao modelo oligárquico e neoliberal 
e que o povo colabore para tal. Na história recente de meu país, 
o ex-presidente Carlos Peres quis impor o modelo neoliberal, 
um pacote de mudanças estruturais que seriam pagas pelos 
setores populares da Venezuela. O que aconteceu em Cara-
cas nesse período? O povo pobre se lançou numa subversão 
social que não pudemos converter em uma subversão política 
naquele momento. O neoliberalismo não é apenas uma ma-
neira de organizar as relações internacionais na globalização e 
na acumulação de capital, como fazem os países do Norte, mas 
é, também, uma maneira de reor-
ganizar a sociedade e as relações 
econômicas dentro do país. Imagi-
na o que se passaria na Venezuela 
se ganhasse o projeto neoliberal 
uma reeleição? Quem pagaria se-
riam os pobres e os campesinos e 
a Revolução não seria democrática 
e pacífi ca, entraríamos em outra 
forma de luta. Quero terminar essa 
afi rmação: na Venezuela, como se 
sabe, se construiu um devir histó-
rico e social, e esse devir em toda a 
sociedade é confl itante. Mas a for-
ça se liberou e o movimento dos 
trabalhadores ganhou forma. 

ALT – Falando de integração, 
há um interesse do governo Chá-
vez de ser incluído no Mercosul, 
como isso é visto lá dentro?

L.D.B. – O que acontece é que 
a política real nasce de condições 
reais. Assim como a Venezuela 
em seu processo de integração 
e cooperação se liga ao Caribe e 
alguns países da América Latina 
por meio da Alba, que é a alter-
nativa bolivariana para a ALCA 
[Acordo de Livre Comércio das 
Américas], que apenas trata dos 
interesses dos Estados Unidos 
para esta aliança e nós sabemos 
que isso não nos favorece. Por 
isso propomos uma alternativa 
que nos permita desenvolvimen-
to, que nos torne independentes 
e soberanos e que possa nos safar 
da política colonial norte-ameri-
cana que tem sido imposta nos 
últimos anos. Temos a vontade 
política de ser uma nação, de 
construir um país onde as desi-
gualdades sociais desapareçam. 
Do ponto de vista de nossa po-
lítica internacional, partimos de 
um princípio, que é o equilíbrio 
internacional. Sabe que depois 
da Guerra Fria se construiu uma 
relação de poder mundial unipo-
lar, que os Estados Unidos vêm 
protagonizando. O que estamos 
desenvolvendo é uma nova po-
lítica internacional que forme 
novos blocos de poder e o novo 
poder que estamos criando é da 
América Latina e Caribe. Mas o 
que tudo isso tem a ver com o 
Mercosul? O que passamos a fa-
zer é criar relações mais estreitas 
com os países do bloco. Estamos 
presentes em diversos projetos 
no continente, como a Petrosul, 
gasodutos, refi narias, exploração 
de petróleo, etc. Isso signifi ca que 

estamos removendo aquele poder unipolar. 
Estamos nos fortalecendo como uma comu-
nidade do Sul. 

ALT – Essas sucessivas ofertas de petróleo 
do governo Chávez a diversos países de nossa 
região seriam uma forma de estender a infl u-
ência venezuelana por todo o continente em 
vez de ser apenas uma generosidade?

L.D.B. – Veja, há aqui duas coisas. Não é in-
fl uência porque nós não somos uma potência 
e nem aspiramos. Não faz parte de nossa políti-
ca internacional. Nós estamos construindo um 
eixo com a Ásia, é um novo eixo com uma po-
lítica de equilíbrio. Nós não temos a concepção 
de acumulação de capital e nesse sentido temos 
uma política de ajuda energética a outros paí-
ses, não entendemos o petróleo como arma po-
lítica. Nós buscamos apoio, porque frente ao Império e às 
oligarquias dentro de nosso país que conspiram com o Im-
pério e, ainda, o governo da Colômbia com bases militares, 
precisamos buscar apoio não apenas aqui no hemisfério, 
mas internacionalmente. Mas você tem razão, é claro que 
o petróleo tem um papel político, mas há também genero-
sidade e solidariedade com os povos irmãos. 

ALT – A maneira como a Venezuela fi gura nos 
noticiários aqui e de fora me lembra um projeto 
de pesquisa que desenvolvi em uma universidade. 
Analisamos três meios de comunicação diferentes 
naquela ocasião de 2002 e constatamos que exis-
tiam três processos históricos, totalmente diferen-
tes em cada um deles. A ideia que se vende é que 
Chávez é contra a imprensa. Como são as políticas 
de comunicação hoje dentro da Venezuela?

L.D.B. – Antes de mais nada, preciso assinalar que esses 
meios de comunicação participaram de maneira descara-
da do golpe de Estado contra Chávez. Isso é comprovado. 
Ele foi planejado pelos meios de comunicação. Saíram à caça de Mirafl ores. No outro dia, após o 
golpe, com o ditador Carmona, estavam todos os donos de veículos de comunicação que par-

ticiparam do golpe. A realidade que se constrói não é a verdadeira. Quando o neoliberalismo entrou na Venezuela, atacando 
o Estado, ele debilitou o Estado e o Governo. Nisso entram os meios de comunicação ocupando um papel hegemônico de 
direção da sociedade. Isto pudemos ver: os donos de TV se converteram em dirigentes políticos. Quando chega Chávez ao 
poder, encontra os partidos políticos enfraquecidos, mas canais televisivos muito fortes. Um poder que não tem a ver somen-
te com a informação, mas com a política e a economia. Sabemos muito bem que o sentido geral é a internacionalização, e a 
mídia tem uma relação forte com o poder econômico. O Império e os meios que representam o Impé-
rio não podem permitir um governo como o de Chávez. Por isso o atacam. Temos um grande confl ito 
internamente, porque estamos desenvolvendo um modelo de organização social e ele se choca com 
os interesses econômicos dos meios de comunicação. Sabe-se muito bem que a mídia pode criar uma 
imagem que não concerne à realidade, mas que é do interesse dela. Sabe-se, também, que a radiodifusão 
pertence ao governo, isso em diversos países, e o governo permite que empresas explorem este espaço 
por determinado tempo. Na Venezuela, existem mais de 700 rádios comerciais, o governo quis por em 
ordem tudo isso e encontrou 200 rádios que não cumpriam a lei. Não se adequaram e perderam o direito 
da concessão. Mas não se falou isso, apenas se disse que o governo estava cerceando a liberdade de ex-
pressão. Agora há um confl ito com a Rádio Caracas Televisão, que estava envolvida no golpe, e que teve o 
tempo do contrato vencido. Continuou atacando o presidente e perdeu o direito da concessão, porque 
era um enfrentamento sistemático. Agora estamos num processo de desenvolvimento da cultura, que 
deverá ter um pensamento crítico. Que sentido há um meio de comunicação aliado ao pensamento 
capitalista, que por anos deformou o povo, nesse processo de construção? 

ALT – Antes o senhor falava de política externa, e sabemos da recente compra de material béli-
co da Rússia e do alinhamento político com países como Cuba, Irã e Síria, além do desligamento 
diplomático com Israel. Isso não seria de certo modo um agravante para esse confl ito que há 
com os Estados Unidos? Não seria melhor para seu país manter-se quieto, já que não tem pre-
tensões de ser uma potência, e 
apenas se preocupar com esse 
projeto de melhorar a qualida-
de de vida de seu povo?

L.D.B. – Veja bem, esse de-
senvolvimento social não pode 
acontecer se não enfrentarmos os 
Estados Unidos. É verdade, temos 
relações com estes países, mas isso 
faz parte de nossa política de rela-
ções exteriores para a construção 
de um eixo multipolar. Dentro da 
política internacional há um prin-
cípio, que é a construção da von-
tade política e essa vontade está 
acontecendo com países como o 
Irã, Cuba, Rússia, Bielorrússia, Vie-
tnam, Síria. Podemos nos desen-
volver de forma independente do 
capital dos grandes.

 Tradução de Oniodi Gregolin
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Úrsula diz à Marina que 
processará sua família por seu vídeo 
com Osvaldo ter sido exibido na inter-
net. Yasmin faz sucesso no festival com 
sua nova composição. Caio explica para 
Úrsula que Marina não foi a culpada pela 
exibição do vídeo, mas ela insiste em se 
posicionar contra a moça. 

TERÇA - Iracema se surpreende com a 
atitude de Úrsula e Marina diz que ela 
é a mãe de Caio. Rejane pede tempo à 
Paloma para pensar em sua proposta. 
Caio quase confronta Alex por causa de 
sua soberba e um paparazzo fotografa a 
cena, a pedido de Veridiana. 

QUARTA - Osvaldo pede a Caio que não 
revele à Marina que ela é sua fi lha. Alex 
propõe a Bruno e Diego que Veridiana 
substitua Peralta na função de empresá-
rio da Quadribanda. Mauro fi ca satisfeito 
com o namoro de Alex e Veridiana. 

QUINTA - Úrsula admite a Caio que só 
decidiu pagar o advogado de Osvaldo 
por temer que seu nome fosse envolvido 
em uma de suas armações com o ex-na-
morado. Domingas e Felipa apresentam 
Bogumil e Marcelo como seus namora-
dos à Maria João e ela simpatiza com o 
gringo, mas não com Marcelo.

SEXTA - Sozinho no palco, Alex se lança 
como cantor solo e agrada o público. 
Norma Jean toma satisfações com Fer-
nandinho por ele se preocupar com a 
possibilidade de Domingas se casar com 
Bogumil. Úrsula diz a Caio que para ele 

ganhar a confi ança da namo-
rada deverá revelar a 

ela que Osvaldo 
é seu pai. 

PARAÍSO
SEGUNDA - Eleutério ameaça tomar as 
terras que deu a Tobi se ele não mostrar 
onde o diabinho da garrafa está enter-
rado. Durante a comemoração de sua 
volta, Modesto faz comentários que dei-
xam o delegado intrigado. Zeca sugere 
que Otávio fi que com Maria Rita. 

TERÇA - Maria Rita fi ca insegura com a insis-
tência de Otávio. Tobi diz a Das Dores que se 
livrou do diabinho e pede que ela não conte 
a ninguém na fazenda. Modesto desconfi a 
de que seu acidente foi premeditado. 

QUARTA - Bertoni pede para Zuleika se 
casar com Nono. Otávio se preocupa em 
como vai sustentar Maria Rita depois do ca-
samento. Norberto fi ca indignado por acha-
rem que ele mandou matar Aurora. Aninha 
volta para a pensão e garante a dona Ida que 
vai fi car lá até seu fi lho nascer. Tobi acredita 
que vai enriquecer. Tobi conta para Zeca que 
Maria Rita está noiva de Otávio.  

QUINTA - Zuleika, ao descobrir que Ber-
toni gosta dela, se declara para o dono 
do bar. Os dois se beijam e se surpreen-
dem com a chegada de Nono. Pedro do 
Posto, Capita e Zé do Correio defendem 
Norberto e Vadinho das acusações feitas 
pelo delegado. Edith fala com Aninha 
que só vai contar para Marcos que está 
grávida quando for conhecer seus sogros. 

SEXTA - Modesto escreve um artigo de-
nunciando o ato ilícito feito pelos políticos 
da cidade. Candinha fi ca indignada por 
Mariana não deixar Maria Rita e Otávio se 
conhecerem melhor. Zeca ajuda Terêncio 
a se arrumar para o casamento. Rosinha 
também se apronta para a cerimônia no 
civil. Eleutério admira a beleza de Rosinha 
ao vê-la vestida para o casamento. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, O CAPÍ-
TULO DE SÁBADO DE “PARAÍSO” AINDA NÃO 
HAVIA SIDO EDITADO.

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Judith nega ter um caso com 
Edgar, mas Pelópidas desconfi a. Dafne 
procura Ernani e descobre que não está 
grávida. Anita sente enjoos e Socorro se 
espanta. Hannah abre seu coração para 
Vicente, que retribui. Benjamin diz a Isa-
ac que se pudesse abandonaria Tatiana. 

TERÇA - Todos se alegram com a gravi-
dez de Anita, menos Dafne. Cássio avisa 
que vai revelar tudo sobre os quadros 
falsifi cados e Denis se apavora. Benjamin 
tenta se aproximar de Hannah, mas ela 
o rejeita. Léa fi ca preocupada com sua 
situação e Cássio a tranquiliza. 

QUARTA - Gabriel cede ao pedido da 
mãe e decide fazer os exames. Zoraide 
tenta impedir que Laís se case, mas é 
rebatida pela fi lha. Lucas afi rma que o 
depoimento de Cássio será fundamental 
para incriminar Judith. 

QUINTA - Socorro comenta com Frede-
rico que Dafne está tendo difi culdades 
para engravidar. Frederico suspeita que o 
namorado de Piedade seja Jacques. Denis 
diz a Amarilys que contou para Lili e Es-
peto sobre as falsifi cações. Nicholas diz a 
Vicente que fi cará do lado de Judith no 
processo contra a mãe. 

SEXTA - Dafne se anima com os prepara-
tivos do evento, enquanto Judith planeja 
surpreender a rival. Mercedes surge no labo-
ratório onde Gabriel fez seu exame. Nicholas 
inventa uma desculpa para ter virado trata-
dor. Léa fi ca revoltada ao saber que será ava-
liada por um psiquiatra e procura Vicente.

SÁBADO - Pelópidas confessa que contou a 
ideia de Dafne para Judith. Dafne afi rma que 
Gabriel é um pintor genial e vai ganhar muito 
dinheiro com ele. André fi nge ser namorado 
de Milena para provocar ciúmes em Nicho-
las.  Marcelo insiste para Magaly convencer 
Caco a ser modelo e os dois se beijam. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Tereza provoca Helena mo-
mentos antes do casamento. Helena entra 
na igreja. Benê consegue entrar na igreja e 
encontrar Sandrinha. Ele diz que está em 
liberdade provisória e exige que ela lhe ar-
rume comida e lugar na pousada de Edite. 

TERÇA - Marcos e Helena chegam a 
Paris. Marcos sugere a Helena que ela 
engravide na lua-de-mel. Sandrinha dá 
dinheiro para Benê ir à casa do primo, 
em Cabo Frio. Helena desconfi a de que 
existe algum segredo na adoção de Mia. 

QUARTA - Mia liga para Marcos e lem-
bra o pai do aniversário de Luciana. Edite 
questiona Sandrinha sobre o anel que 
achou em sua gaveta. Gustavo destrata 
Bernardo e é repreendido por Betina. 
Luciana escapa de um acidente de carro. 

QUINTA - Sandrinha tenta disfarçar a 
emoção ao descobrir que espera um 
menino. Jorge entra no quarto e não 
acredita quando vê Miguel e Luciana em 
sua cama.  Betina acompanha Tereza na 
visita a uma cobertura no Leblon que 
está à venda. Gustavo convida Malu para 
passar um dia em Búzios e ela pede um 
tempo para pensar.  

SEXTA - Luciana percebe que é Miguel. Isa-
bel ouve atentamente a conversa entre os 
dois. Betina conta a Marcos sobre a reação 
de Luciana ao receber o presente e ele se 
emociona. Paixão entra na Projecta e en-
contra Jorge, embriagado e deitado no chão.  
Suzana vê a cena e Paixão tenta se explicar.

SÁBADO - Sandrinha leva cerveja para 
Benê, que promete sair da pousada no 
dia seguinte. Tereza comunica a Gustavo 
que o proprietário do apartamento em 
que ela está interessada quer o paga-
mento à vista. Malu recebe uma ligação 
de trabalho e é obrigada a cancelar sua 
viagem a Búzios com Gustavo. 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Adriano fi ca incrédulo e 
furioso ao ver sua mãe e o pai de Bela 
juntos. Basílio e Flechinha se preparam 
para assaltar o motel onde Samantha e 
Armando estão. Flechinha e Basílio ren-
dem o segurança e entram no motel. O 
casal está na maior clima, quando são 
surpreendidos pelos bandidos. 

TERÇA - Adriano pressiona Clemente 
para terminar com Bárbara. Ele não en-
tende o motivo e Adriano revela que é 
fi lho de Bárbara. Clemente fi ca surpre-
so. Adriano humilha Clemente, que fi ca 
arrasado. Bela fi ca nervosa diante de Ro-
drigo, que tenta seduzí-la novamente. 

QUARTA - Bela pede desculpas a Harol-
do pela grosseira de Verônica. Ele tenta 
falar com Bela, mas Clemente pede para 
o irmão deixar a conversa para outro 
dia. Haroldo vai embora decepcionado. 
Nelson começa a chorar e Dinho, ner-
voso, o manda fi car quieto. Samantha 
resolve visitar Epitácio e Armando, acu-
ado, não sabe o que fazer. 

QUINTA - Adriano responde agressiva-
mente à Bela, que continua fi rme em sua 
postura. Nelson fi ca incrédulo quando 
Ataulfo insiste em chamá-lo de Rodrigo. 
Bela e Adriano se encaram. Verônica, 
Mariana, Dinorá, Guto e Sheyla chegam 
para ver a discussão. 

SEXTA - Bárbara fi ca surpresa ao saber 
que Bela é fi lha de Clemente. Arman-
do agradece Nelson por devolver sua 
carteira.  Ele dá algum dinheiro como 
recompensa, mas Nelson não aceita. 
Clemente fi ca preocupado com Bela, 
que não chega. Bela tenta convencer 
Bárbara a fi car, mas ela faz jogo duro e 
diz que não quer mais se decepcionar. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Tony e Laila encaram-se. 
Tony pergunta à Laila o que ela está fa-
zendo na chácara. Todos se espantam. 
Tony avisa que Laila vai pagar pelo que 
fez. Laila fi nge que não está entenden-
do. Rudi defende Laila e parte para cima 
de Tony. Caló impede que os dois bri-
guem. 

TERÇA - Tony  fi ca furioso diante de 
Armando. Tony afi rma a Armando que 
Bruno não tem o direito de matar os 
homens que trabalham para ele. Bruno 
explica para Tucci e Lucas que eles vão 
ser soltos num campo e terão que atirar 
um contra o outro. 

QUARTA - Bruno está sangrando. Fer-
nanda está tonta. Ela afi rma a Bruno 
que está se separando dele porque não 
o ama mais. Bruno diz que não acredita. 
Ele vai até o palco e avisa ao elenco da 
peça que não vai haver espetáculo, pois 
Fernanda está descontrolada. 

QUINTA - Fernanda confessa a Tony 
que tem medo. Tony conta que Téo vai 
lutar ao lado dele. Fernanda pergunta a 
Tony se ele é da DEA. Para desconversar, 
ele a beija. Bruno reafi rma a Rudi que vai 
matar Tony para não morrer. Ele revela 
que Tony é agente da Agência America-
na Andidrogas. 

SEXTA - Rudi não sabe se vai aceitar a 
proposta de Bruno. Bruno  fi ca impa-
ciente e diz a Rudi que eles vão se unir 
para encurralar Tony. Quando ele esti-
ver no chão, Rudi poderá decidir se o ir-
mão vai fi car vivo ou vai morrer. A man-
do de Téo, Felício vai até a suíte de Paulo 
a fi m de descobrir quem é o Guri. Rudi 
aceita a proposta de Bruno. Paulo liga 
para Bruno e diz que quer encontrá-lo. 

SÁBADO - Não há exibição.

Entende-se por Marxismo o 
conjunto das ideias, dos con-

ceitos, das teses, das teorias, 
das propostas de metodologia 

científi ca e de estratégia polí-
tica e, em geral, a concepção 

do mundo, da vida social e 
política, consideradas como 

um corpo homogêneo de 
proposições até constituir 

uma verdadeira e autêntica 
"doutrina", que se podem 

deduzir das obras de Karl 
Marx e de Friedrich En-

gels. A tendência, muitas 
vezes manifestada, de dis-

tinguir o pensamento de Marx 
do de Engels surge dentro do 

próprio Marxismo, ou seja, ela própria 
se constitui numa forma de Marxismo. 

Identifi cam-se diversas formas de Marxis-
mo, quer com base nas diferentes interpre-

tações do pensamento dos dois fundadores 
quer com base nos juízos de valor com que se 

pretende distinguir o Marxismo que se aceita 
do Marxismo que se rejeita: por exemplo, o 

Marxismo da Segunda e da Terceira Internacio-
nal, o Marxismo revisionista e ortodoxo, vulgar, 

duro, dogmático, etc.

***

A cisão do movimento socialista internacional 
que se seguiu à revolução soviética, à medida que 
o novo Estado ia adquirindo, nas décadas de 20 e 

30, a sua confi guração jurídica, política e econô-
mica defi nitivas, foi cristalizando o Socialismo e 

o comunismo em duas culturas políticas pro-
fundamente diferentes e muitas vezes hostis, 

mesmo que ao período de choque frontal, 
em que os socialistas foram tratados pe-

las lideranças leninistas como "social-
traidores" e "social-fascistas", se tenha 

seguido uma fase de aliança e de co-
laboração durante a luta antifascista 

e a resistência. Não faltaram as formas 
intermediárias e as tentativas de su-

perar o cisma que se verifi cou no movi-
mento operário, mas, na realidade, foram 

elaboradas, a partir da década de 1930 e 
especialmente depois da Segunda Guerra 

Mundial, dois modelos completamente dife-
rentes de Socialismo, ambos muito distantes 

das formas previstas pelo Socialismo do século 
passado e da formulação utópica do Manifesto 

de Marx e Engels ("No lugar da velha sociedade 
burguesa, com suas classes e seus antagonismos 

de classe, entra uma associação na qual o livre 
desenvolvimento de cada um é a con-
dição para o livre desenvolvimento 
de todos"). No Ocidente, os Governos 
regidos pelas social-democracias, na 

Alemanha, na Ingla-

terra, na Bélgica 
e nos países escandina-
vos, promoveram algumas nacio-
nalizações e a instauração de uma economia 
mista no quadro de um "capitalismo organizado", 
com redistribuição de renda e formas de segurança 
social para as classes trabalhadoras que o "Estado 
assistencial" (Welfare State) tornou possíveis. Ao con-
trário da socialdemocracia clássica, as social-demo-
cracias contemporâneas são partidos populares que 
abandonaram a idéia da divisão da sociedade em 
classes contrapostas e o Socialismo como abolição da 
propriedade privada (as declarações mais explícitas 
foram as da social-democracia alemã no programa de 
Bad Godesberg, 1959). (V. também REFORMISMO; SO-
CIALDEMOCRÁTICOS, GOVERNOS). Na União Soviética 
e nos países em que se instaurou a ditadura do partido 
"marxista-leninista" (identifi cada ideologicamente com 
a "ditadura do proletariado"), o Socialismo, de fase de 
transição, se transformou em formação social autôno-
ma, caracterizada pelo esvaziamento das formas origi-
nárias da democracia de base, pela concentração autori-
tária dos poderes por parte do aparelho burocrático do 
Estado e do partido, e pelo reproduzir-se de profundas 
desigualdades e agudos confl itos sociais, não obs-
tante a "desestalinização" e as tentativas de libera-
lização, substancialmente fracassadas, de sistemas 
político-econômico.

In Dicionário de Política, de Nor-
berto Bobbio, Nicola 
Matteucci e Gian-
franco Pasquino. Edi-
tora da UnB, 1998.

4º Vivo arte.mov
Foi prorrogado o prazo para inscrições 

na categoria Mídias Locativas do 4º Vivo arte.mov (Fes-
tival Internacional de Arte em Mídias Móveis). Agora os candidatos têm 
até o dia 25 deste mês para inscrever conteúdos digitais criados por meio 
de recursos tecnológicos disponíveis em aparelhos portáteis como celu-
lares, palm tops, GPS e afi ns. O material deve conter alguma experiência 
artística audiovisual ou propiciar acesso à informação e à comunicação. 
O prêmio, em dinheiro, é de R$ 13 mil para a produção e realização da 
obra selecionada. Mais informações no endereço artemov.net.

Experimentação e pesquisa
Estão abertas até 13 de outubro as inscrições do programa 

Laboratórios de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias 
Audiovisuais. O edital, disponível no site do Ministério da 
Cultura, permite a inscrição de projetos de cinema e ví-
deo experimental, jogos digitais, consoles de videogame, 
dinâmicas de web, aplicativos para TV digital, celulares e 
televisão com protocolo de Internet, e smart phones de 
qualquer gênero e temática. Podem se candidatar en-
tidades e instituições jurídicas públicas e privadas que 
atuam no setor de desenvolvimento de trabalhos em 
plataformas digitais e tecnologias audiovisuais.

Serão selecionados quatro projetos de excelência. Rela-
cionados a cada um, devem ser apresentadas ainda pro-
postas de doze projetos consorciados, que serão módulos a 
serem desenvolvidos obrigatoriamente por pessoas jurídicas 
ou físicas consorciadas ao proponente principal do projeto.

Com um ano de prazo para a execução, cada projeto contem-
plado receberá R$ 850 mil, sendo que R$ 450 mil serão investidos 
no desenvolvimento do projeto e R$ 400 mil nos módulos relacio-
nados. A iniciativa é uma parceria da Secretaria do Audiovisual 
do MinC e a Secretaria de Políticas Culturais. Mais informações 
pelo telefone (11) 5081-7370. 

Seleção ALT
Bruno (2009), Larry Charles - 

O novo documentário falso protagonizado pelo 
britânico Sacha Baron Cohen é mais infame que 
o primeiro Borat. Se antes a ideia era satirizar 
o american way of life, agora é ridicularizar 
a busca insana pela fama e 
ainda escancarar o pre-
conceito em relação 
aos gays nos EUA. Se 
por um lado há um 
tanto mais de fi c-
ção e roteiro, por 
outro o pouco 
que tem de inu-
sitado é mais 
chocante e 
proporcio-
n a l m e n t e  
mais en-
graçado.

ANDERSON
ANTIKIEVICZ COSTA
CASCAVEL | PR
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Possibilidade de tornar o ambiente em 
que você vive em algo mais de acordo 
com o seu gosto e necessidade. Flores-
cimento das relações familiares e maior 
contato com suas origens e emoções.

Você estará inclinado a mostrar projetos 
ousados em seu ambiente de trabalho. O 
relacionamento com os companheiros de 
serviço é favorecido. A sua disposição será 
considerável para acertos fi nanceiros.

Os negócios que tem em vista, poderão 
ser realizados com vantajosos lucros. De-
pois do dia as transações estarão em evi-
dência. Agora evite receios infundados 
ou preocupações negativas. 

Notícias e novidades com maior interesse po-
dem surgir no final deste dia. Ao tratar de ne-
gócios com outras pessoas, saiba avaliar suas 
possibilidades e as dos outros. Até depois de 
amanhã, algo poderá dar muito lucro.

Fase propícia com oportunidades de apri-
moramento mental. Suas idéias serão anali-
sadas por pessoas amigas e alcançarão êxito. 
Alguém poderá procurar se aconselhar com 
você. Cuidado com as suas atitudes críticas.

Seu êxito será total principalmente no 
trabalho e na vida social. Dia feliz ao casa-
mento e ao noivado e para tratar de seus 
interesses fi nanceiros. Aproveite as suas 
idéias de recreação.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES 

Favorável aos assuntos profi ssionais. Exis-
te a possibilidade de você ganhar uma 
quantia razoável de dinheiro em um 
negócio bem feito. Porém, você terá que 
economizar. 

Empreenda uma coisa de cada vez. Não 
tente fazer tudo ao mesmo tempo, pois 
muito poderá ser prejudicado. Cuide da 
saúde, evite acidentes e a precipitação e 
não discuta com pessoas estranhas. 

Muito boa infl uência para você. Aprovei-
te o bom fl uxo para tratar dos assuntos 
familiares pendentes, para obter melho-
res resultados profi ssionais possíveis, e 
para tratar com pessoas nascidas amigas. 

Hoje poderá receber correspondência do 
seu interesse. Saiba incentivar o seu otimis-
mo. Aja de maneira mais prática. Pratique 
algum esporte, mantenha-se em movi-
mento. Isto ajuda a revitalizar suas forças.

 Melhoria da situação fi nanceira, trazen-
do tranqüilidade e favorecendo as boas 
aquisições. Pequenas mudanças no seu 
cotidiano. Necessidade de momentos de 
descanso na privacidade do lar. 

Dia negativo, principalmente com a 
pessoa amada e os assuntos domésti-
cos. Procure compreender as pessoas 
de mente elevada e se aprimore. Período 
dos mais difíceis, que acabará superando. 

Cascavel

Veronika Decide Morrer
Drama – 103 minutos, Legendado – 
14 anos. West Side 1: Sexta/ Sábado e 
Quarta às 15h40 e 21h00. Domingo às 
21h00. Segunda/ Terça e Quinta às
20h50.

Os Normais 2
Comédia – 75 minutos - 16 anos. 
West Side 1: Sexta/ Sábado e Quarta 
às 14h10, 17h50 e 19h15. Domingo  às 
14h40,  16h30, 18h00 e 19h30. Segun-
da/ Terça e Quinta às 15h15, 16h40 
e 19h20. Cine JL 2: Sex. Seg. Ter. Qui.  
18h30, 20h00 e 21h30. Sáb. Dom. Qua. 
17h00, 18h30, 20h00 e 21h30.

Up – Altas Aventuras
Animação – 96 minutos, dublado – Li-
vre. West Side 2: Sexta/ Sábado e Quar-
ta 14h00, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20. 
Domingo 14h30, 16h20, 19h15 e 21h15. 
Segunda/ Terça e Quinta às 15h00, 
16h50,  19h10 e 21h00. Cine JL1: Sex. 
Seg. Ter.Qui. 17h00, 19h00 e  21h00. 
Sab. Dom. Qua. 15h00, 17h00, 19h00 
e 21h00.

Força G
Aventura. Dublado. Classifi cação indi-
cativa: livre. Cine JL 3: Sáb. Dom. Qua. 
14h00 e 15h50.

Tinha Que Ser Você
Romance. Legendado / 12 anos – du-
ração 01h30 . Cine JL 3: Sáb. Dom. Qua.  
17h40, 19h30, 21h20. Sex. Seg. Ter. Qui. 
19h30 e 21h20.

Bruno
Comedia, 18anos/ Legendado – dura-
ção 01h30. Cine JL 4: Sex. Seg. Ter.Qui. 
19h10, 21h00. Sáb. Dom. Qua. 14h00, 
15h50, 17h40, 19h30 e  21h20.

FOZ  DO IGUAÇU

Juízo Final

Ação- 14 anos- Legendado- Duraçao: 
1h49. Boulevard 2: Diariamente: 19h45 
e 22h00. 

Os Normais 2
Comédia - 14 anos- Nacional - Dura-
ção: 1:15min. Boulevard 3: Segunda a 
Sexta: 20h15 e 22h15. Sábado e Domin-
go: 18h15, 20h15 e 22h15.

Se Beber Não Case
Comédia- 14 anos- Legendado- Dura-
çao: 1h40. Boulevard 4: Segunda a Sex-
ta: 19h30h e 21h50. Sábado e Domingo: 
17h30, 19h30 e 21h50.

Toledo

Os Normais 2
Comédia. Nacional. Classifi cação indi-
cativa: 14 anos. Panambi 1: Diariamen-
te: 19h40 e 21h20. Sábado, Domingo e 
Quarta: 16h00, 19h40 e 21h20.
 
Força G
Aventura. Dublado. Classifi cação indi-
cativa: livre. Panambi 2: Diariamente: 
19h30.  Sábado, Domingo e Quarta: 
15h00 e 19h30. 
 
Mulher Invisível
Comédia. Nacional. Classifi cação indi-
cativa: 12 anos. Panambi 2: Diariamen-
te: 21h10 
Sábado, Domingo e Quarta: 16h30  e 
21h10.

JullianeBritaCASCAVEL | PR

Bruna

Hissae
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.

Os fãs enlouquecidos da banda bri-
tânica de rock alternativo Muse que me 
perdoem, mas o último álbum deles, Th e 
Resistance, não tem o mesmo sabor que os 
antigos discos da banda. O trabalho deixou 
um pouco a desejar na tentativa de inovar e 
o resultado foi o descontentamento entre os 
críticos e a reprovação de alguns fi éis seguidores.

Mas não pense que o álbum é um trabalho perdi-
do. A primeira faixa, Uprising, é esplendida. A bati-
da é contagiante, e dizer que a música é empolgante 
chega a ser pouco tamanha a grandiosidade. Os rifes 
das guitarras estão em perfeita sintonia com o som do 
teclado, o que torna tudo mais que agradável. 

Unnatural Selection também não fi ca atrás. A música tem ve-
locidade e tem uma ‘pegada das boas’.  I Belong to You é uma das 
melhores baladas do álbum. Musiquinha boa para qualquer situação. 
Há três mudanças de ritmos, citações em francês e um arranjo de piano 
maravilhoso do começo ao fi m da música.  

Já sobre a trilogia da música Exogenesis Symphony o resultado é 2x1, ou seja, das três 
músicas duas são boas e a outra é só ‘mais uma’. Em Exogenesis Symphony: [Parte 1] Over-
ture, a música seria a oitava maravilha do mundo se o vocalista, Matthew Bellamy, resol-
vesse começar a cantar e não abrisse a boca para deixar que os sons saíssem livremente.
Na continuação, Exogenesis Symphony: [Parte 2] Cross Polination e Exogenesis Sym-
phony: [Parte 3] Redemption, as canções funcionam porque a melodia vai abrindo 
brechas para que o cantor possa deixar o som sair.

E a faixa que não lembra nem um pouco algum trabalho da banda, mas res-
salto que é boa, é Mk Ultra. A música lembra a trilha de um jogo de helicópte-
ros que eu costumava jogar quando criança. O som é totalmente uma mistura 
dos batidões dos anos oitenta, tentando se encontrar com alguns traços do 
Love metal, e em seguida se volta para o lado alternativo. Os rif fs não são ruins, 
mas nada que se destaque dentro do álbum. 

Em suma, o álbum é bom. Não é um dos melhores trabalhos depois que você escuta 
a discografi a completa em uma única manhã. Mas vale a pena conferir e 

apreciar mais um trabalho do Muse.

Pode não parecer, mas sou um tanto or-
todoxa num sentido que provavelmente 
só eu entenderia e saberia explicar. Com 

relação à música é que às vezes essa orto-
doxia tardia e redundantemente intolerante 

me abate e não quer largar. É ela que faz com 
que em alguns dias eu ouça a mesma música 

415 vezes, relembre 21 vezes por semana os ál-
buns prediletos e mantenha a playlist do MP3 
intacta por meses a fi o. E olha que sou eclética 

como bem sabem as raízes que me sustém.

Os elementos musicais mais diversos são colhidos por 
minha capacidade de ter um estilo eclético, mas tam-

bém eles são responsáveis por eu ter um pouco de medo 
de me aventurar em caminhos desconhecidos. Já gosto de 

tanta coisa diferente que talvez não precise de outra, dizem meus 
sentidos amedrontados. Pois mudanças, mesmo as mais indolores e 

insignifi cantes, são a face mais amedrontadora do meu pior bicho-papão.

Esse provavelmente tenha sido meu primeiro – e único – problema com o Muse, a 
banda britânica formada em 1994, mas que eu só conheci há uns dois ou três anos pelas 

audições de um amigo superafoito da cena alternativa, paralela, intensa e diversifi cada da 
música, o muito conhecido Jacidio Kbelo Junior. Foi ele também que esteve ao meu lado na 

apresentação do Muse no último e polêmico VMA 2009 (Video Music Awards) e me fez relem-
brar o gosto sutil pelas músicas de um rock não tão rock ao que estamos acostumados em outros 

roqueiros. A parte polêmica não foi deles no evento que premia a cena pop de peso dos últimos 
12 meses, mas eles foram uma agradável surpresa num espetáculo bem fechado e maduro.

A música escolhida foi Umprising, primeira do álbum Th e Resistance (2009) e também novo 
single do grupo. Forte e calculadamente viciadora, a canção encheu meus ouvidos de vontades. 
As 10 músicas que a acompanham no CD foram tão satisfatórias quanto, uma audição agrada-
bilíssima que eu recomendo a todos. Toques delicados de música clássica em meio às guitarras 
afi adas e um vocal que não apela a extremos – o que muito, muito me agrada em um rock 
moderado – completam as faixas de músicas que certamente retornarão a minha playlist. E 
olha que ela muda de longo em longo tempo.

Respeitável Na medidaSimpático Passa a minha almaLegal Jaime, queromais!

THE RESISTANCE

MUSE

2009 • W
arner • 1

1 faixas

Alternative Rock • R
$ 19,38 (amazon.com)

Indicado por:

Jeferson Richetti
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Ela apenas brincava
É sábado e já se apropriando dos benefícios de algum poeta: tudo ocorre 

porque é sábado. O sexto dia da criação não traz desalento, pelo contrário, 
estima-se que é o dia da semana mais esperado. Há os que o guardam, há os 
que o aproveitam. Aproximando nossas lentes, ajustando para o foco não pe-
recer, observamos. Bem próxima ao portão, brincando com o sobrinho, está 
nossa personagem. Tem 15 anos, cabelos pretos longos, pele morena e pos-
tura de uma mulher. Apesar da tenra idade, se distingue entre as da mesma 
idade com mais desenvoltura e enleio. À esquerda dela, é possível perceber 
o canil e dentro uma cadela feroz que afasta qualquer intruso. Ela brinca, e 
na varanda onde se protegem do sol, uma porção de roupas secam depois 
da lavagem. Ela não chupava laranjas, como em outra versão deste episó-
dio aqui já contada, ela brincava com o sobrinho. Desses encantos que as 
crianças trazem consigo, é possível perceber externamente o envolvimen-
to da adolescente. Está cativa e nem percebe que se aproximam outros.

Ela continua brincando, e apesar de ser indecorosa a visita que pede 
licença ela as recebe. Nas mãos tem apenas brinquedos, nada que possa 
causar algum dano a outrem. Não larga a parafernália e apenas ouve o 
convite feito por uma das recém-chegadas. Deve ter concordado, pois 
acena com a cabeça movendo no ar os cabelos longos e pretos. As 
duas se retiram e ela deixa o sobrinho para que haja concordância da 
mãe para o que pretende fazer. Se fala a verdade, é bem improvável. 
São sempre os pais os últimos a saberem o que realmente se passa na 
mente dos jovens. As tramas por dentro urdidas nem sempre têm a 
capacidade de lograr êxito, mas é viável e sem medir consequências 
se lançam à sorte. Provar fortuna pode ter resultados drásticos, mas, 
vejamos, ela deixa a casa e sai à rua, não leva nada consigo a não ser 
ideias de reconciliação. A mãe não sabe, acha que vai combinar algo 
para fazer à tarde. Vai calada, descendo a mesma rua que agora 
subo na direção da casa em que reside. Não podemos nem nos 
encontrar neste caminho, neste momento ela não caminha: é en-
ferma e no hospital repousa até o retorno. Quando subo, a com-
paração é inevitável: e se não tivesse passado aqui? Subo a rua 
num passo que não procura êxito. Não é calçada, terra amolecida 
pela chuva vai afundando meus pés. Chego a casa da persona-
gem dessa história, esta que observamos no início e que brinca-
va com o sobrinho. Já não prezo pelos discursos benevolentes e 

nem pelos comentários ácidos que inflamam a massa à pro-
cura por respostas óbvias e já encontradas. Nem me lamento 
por questões que muitas vezes não passam de desnecessá-
rias para a continuidade do cotidiano. O mundo ainda gira e 
longe de qualquer comodidade e aproveitamento cretino me 
anuncio à história. Agora também faço parte dela.

Probabilidade
É Lúcia quem me recebe. Insulta a cachorra para que não 

lata para mim e me convida para passar aos fundos da 
casa onde há outra construção, na qual mora com a filha 
e o caçula de 11 anos. 

– Você não repare a simplicidade e a bagunça, é que nos 
últimos dias não tenho muita cabeça para outras coisas.

Sentamos-nos entre as paredes das duas casas e um café 
me é servido. Degustamos em goles que não querem se 
acabar. A conversa não faz muito sentido e antes mesmo 
que possamos começar a entender esse fato, dando nova 
versão à história, perguntas óbvias não podem ser faltosas.

– Agora ela está bem, graças a Deus. O pior já passou. 
Ela está se recuperando, já saiu da UTI e conversa normal-
mente. Foi um susto muito grande. – Responde a minha 
pergunta olhando para o vazio, aquelas expressões que estou 
acostumado a perceber na dor de estranhos. 

Já se via o fundo do copo manchado pela tonalidade negra 
do café e antes que pudéssemos dar velocidade ao assunto a 
chuva novamente me atropela, obrigando-nos a nos abrigar na 
mesma varanda em que a filha de Lúcia brincava com o sobrinho. 
Peço que me conte a história.

– Olha, o que posso lhe dizer pode não ser a verdade, pois é o que 
eu fiquei sabendo. Você sabe que nessas coisas de ‘diz que’ sempre 
acaba mudando alguma coisa.

– Mas, por que a sua filha foi até a casa da agressora?

– Ela veio chamar minha filha aqui. 

– O que sei da história é que sua filha foi até lá e começou a agredir 
a outra menina, que como estava chupando laranjas usou o mesmo 
canivete para se defender.

– Nunca, minha filha não foi lá provocar a outra. Ela me pediu para 
sair, disse que iria até a casa de uma amiga para combinarem de ir ao 
Calçadão do Floresta à tarde para passear. Eu disse que sim, mas que 
voltasse logo para cuidar do meu neto, sobrinho dela. Quando vi vie-
ram me chamar aqui e me dizer o que havia acontecido.

O olhar vazio cheio de dor começa a se umedecer. No can-
to dos olhos de Lúcia se acumulam as primeiras lá-
grimas. Com a voz embargada, ela começa 
a falar e chorar ao mesmo tempo.

– Quando cheguei lá 
e vi a minha filha no 
chão, lavada de 
sangue, foi a 

coisa mais terrível da minha vida. Nunca imagi-
nei que passaria por isso. Somos gente simples, 
nunca nossa família passou por algo assim. Vê-
la entrando na ambulância entre a vida e a mor-
te foi uma coisa em que não quero pensar nunca 
mais. A gente cria os filhos e não espera que nada 
de mal aconteça com eles, a gente não quer que 
se metam em problemas, mas é inevitável, eles 
escolhem os caminhos que querem e nós, os pais, 
apenas ficamos sabendo quando é tarde demais.

Eu e Lúcia continuávamos nossa conversa. Parti da 
casa da anfitriã sob mais uma torrencial chuva. Com 
promessas de que voltaria na outra semana, cumpro o 
tratado quase que tirando os moradores daquela casa 
da cama. Voltei no início daquela semana e a filha de 
dona Lúcia, já recuperada, estava em casa deitada so-
bre a cama. Lúcia me convida para entrar e entro pela 
primeira vez a casa da vítima. Com poucos cômodos, 
pequena, de uma simplicidade modesta, com a cama da 
filha adolescente na mesma sala que me recebe, me ofe-
rece um café para dar ânimo a mais uma manhã chuvosa 
que entedia o cotidiano de qualquer. A adolescente come-
ça a me contar a outra versão da história.

– Eu estava aqui na frente da casa do meu irmão, brin-
cando com o meu sobrinho, quando essa minha amiga 
chegou aqui com ela. – Ela, a quem minha personagem 
se refere, é a agressora que desferiu diversas facadas nela. 

– Ela me disse que queria conversar comigo e que eu 
fosse até a casa dela. Eu menti para a minha mãe que iria 
até a casa da minha amiga. Quando cheguei lá e fomos 
conversar ela já começou a me xingar e partiu pra cima 
de mim com o canivete. Se eu estivesse armada pode-
ria me defender, seria mais justo. Mas não. Eu tentei 
correr, escapar dela, mas ela me segurou.

– E quando começou esta desavença entre vocês?

– Faz uns três meses, logo depois que ela veio mo-
rar aqui no bairro.

– É por causa de um rapaz?

– Sim, eu namorava com ele. Depois que termi-
namos e ficamos amigos ela acabou ficando com 
ele. Um dia ela nos viu juntos conversando e aí 
começou a me ameaçar.

– Ela me disse que era você quem a ameaçava 
e passava em frente a casa dela para insultá-la.

– É mentira, ela sabe muito bem que era 
ela quem me provocava, mas eu nunca dei 
importância.

– Outra coisa que ela me falou foi sobre o 
incidente. Em nenhum momento ela me disse 
que veio te chamar, disse apenas que estava 
chupando laranjas e que você chegou brigan-
do e ela apenas se defendeu.

Nesse momento é dona Lúcia quem responde.

– Tem testemunhas que viram ela vir aqui 
chamar a minha filha. E se estava chupando 
laranjas por que não havia cascas lá? Não ti-
nha nenhum sinal de que ela estava chupando 

laranjas. Ela pensou tudo isso. Uma menina de 
15 anos que tem coragem de usar uma faca...

– Quem foi que chamou a polícia?

– Foi a mãe da outra menina. Pelo menos isso ela fez, ela 
honrou o nome de mãe. Eu não gosto nem de pensar na-

quele dia, eu ainda estou traumatizada. Ver a minha filhinha 
quase morta dentro da ambulância, cheia de sangue foi demais 

para o meu coração de mãe...

Um silêncio se faz entre nós. A adolescente ergue a roupa para me 
mostrar as cicatrizes. A descrição que usei no início para desenhar na 

imaginação minha personagem principal agora ganha mais alguns deta-
lhes: um corte avermelhado se ergue da base do umbigo até a metade do 

peito. A linha é longa e toda cortada por pequenas linhas que formavam os 
pontos que a mantiveram fechada até cicatrizar. Do coração, passando por 

baixo do braço até a metade das costas há mais uma.

– Você já tirou da sua cabeça a ideia de matá-la quando melhorar e a ver novamente?

Com um pouco de dúvida a resposta:

– Sim. Não quero mais.

– E como continua a vida agora? – Pergunto à mãe que já se recompunha 
da tristeza imediata que a tomou.

– Nem sei. Não consigo imaginar mais nada. Vai ser um dia por vez.

– Tem medo?

Sem usar palavras, apenas responde balançando a cabeça com os olhos 
cheios de lágrimas. 

– Tenho medo que ela saia na rua, medo que se encontre com essa menina.

Ela respira profundamente, olha para fora e coloca no cinzeiro o cigarro que 
lhe dava alento.

– Ao menos minha filha está viva!
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