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N velas 
MALHAÇÃO ID
SEGUNDA - Bernardo fala com Beto que 
teme acabar com a felicidade de seu pai se 
contar que não quer ser engenheiro civil. Os 
meninos pensam em promover um concur-
so entre as meninas para se vingarem delas. 
Maria Cláudia vê Reco fazer anotações quan-
do Bia e Tati passam por ele e fi ca intrigada. 

TERÇA - Cissa vai conversar com o fi lho 
e ele lhe conta que não está gostando 
do estágio na PR3. Paulo Roberto ouve e 
fi ca chateado. Victor avisa Cristiana que 
o Campeonato Municipal de Patinação 
Artística foi transferido para o Rocket e 
ela fi ca ainda mais nervosa. 

QUARTA - Luis Carlos briga com Bernardo 
e liga para Paulo Roberto para avisar do 
prejuízo. Fernandinho se sente culpado por 
ter beijado Rita e vai embora. Paulo Roberto 
repreende Bernardo e fi ca furioso com os 
comentários feitos pelo fi lho. Juju explode a 
panela de pressão e Zuleide tira pontos dela.

QUINTA - Cristiana culpa Bernardo pela de-
missão do pai. Cissa apoia Paulo Roberto por 
ter demitido Antônio. Bernardo fi ca pasmo 
ao descobrir que seu pai mandou seu pro-
fessor de violão embora e faz uma proposta 
a ele. Juju e Rita fi cam preocupadas com as 
novas ideias de Zuleide para organizar a casa. 

SEXTA - Bernardo entra no banheiro, encon-
tra Cristiana caída com a perna sangrando e 
a pega no colo. Livramento e Tânia descon-
fi am que foi Bernardo que colocou a bomba 
no banheiro. Cristiana reclama de sua perna 
e Victor tenta acalmá-la. Livramento ame-
aça expulsar o responsável pelo atentado e 
Bia e Beto fi cam preocupados.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Rose liga para Ferdinando e 
Julieta, assim que Gustavo sai com a viatu-
ra. Ferdinando e Julieta avisam Verônica, 
que fi nge estar inconformada ao ouvir a 
notícia. Mari diz a Alcino que eles preci-
sam falar com o advogado o quanto antes. 

TERÇA - O delegado Salviano não diz 
a Alcino quem fez a denúncia, mas fala 
sobre as provas que tem contra ele. Ro-
berto avisa a imprensa da prisão de Alci-
no. Gustavo diz a Verônica que quer que 
Davi assuma a presidência da Aromas. 

QUARTA - Gustavo conta para Verônica que 
vai fazer uma festa e Rose fi ca incomodada. 
Dr. Fonseca avisa Mari e Débora que Alcino 
terá que fi car internado no CTI. Waldemar 
fi ca inconformado e Loló desconfi a da rea-
ção de Roberto, que manda o avô embora. 

QUINTA - Gustavo afi rma que seu antigo 
sócio vai aparecer na festa. Mari acredita que 
Verônica está atraindo Alcino para uma ar-
madilha e fi ca preocupada. Davi, Rose, Ferdi-
nando e Julieta desconfi am que Alcino possa 
não ser o culpado de todos os crimes. 

SEXTA - Glória fi ca aborrecida por Rose 
dar uma bronca nela. Genoveva chega 
com Taís, Juca e Sólon e a dona da pensão 
cumprimenta Verônica, que reage muito 
mal. Taís procura Bené na festa. Verônica 
pergunta por Mari para Severo. 

SÁBADO - Gustavo conta para os convi-
dados tudo o que aconteceu com ele e 
faz uma declaração de amor para Rose. 
Verônica abandona a festa na frente de 
todos. Nuno se irrita com Roberto por 
ciúmes de Glória. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Dafne e Gabriel demonstram 
confiança na recuperação do filho. Anita intui 
que João corre perigo. Edgar promete a Judith 
acabar com o namoro de Amarilys e pegar o 
bebê de Anita. Simone deixa o filho com Daf-
ne e Denis vê nele um sinal igual ao seu. 

TERÇA - Anselmo decide chamar a po-
lícia para procurar seu fi lho, enquanto 
Beth e Edgar escapam com João. Nicho-
las surge na galeria e Judith diz que quer 
fazer as pazes. Lucas comenta com Ama-
rilys que o bebê de Anita foi sequestrado. 

QUARTA - Josefa estranha o comporta-
mento de Ada depois de ver o pai. Judi-
th diz para Edgar que não vai devolver 
o bebê para Anita. Denis aceita fazer o 
teste de DNA e Simone o leva ao labora-
tório. Bianca comenta sua suspeita. 

QUINTA - Simone e Denis vão contar a Ed-
gar que Picassinho não é seu fi lho. Aluísio 
promete a Judith compensar os prejuízos 
que causou. Jandir é desmascarado e expul-
so do bar. Bianca faz uma proposta a Jandir 
para que ele volte a trabalhar com Gabriel. 

SEXTA - Miriam encontra Galeno na rua e 
os dois conversam. Milena demonstra cari-
nho por Nicholas e ele tenta beijá-la. Paulina 
agrada ao levar sanduíches para a ceia de 
Ano Novo de Zoraide. André recebe o apoio 
de Th iago após desabafar com o fi lho. 

SÁBADO - Felipe descobre que a ex-mansão 
de Jacques virou um cassino clandestino. 
Gabriel decide chamar Denis para ajudá-lo 
a encontrar os quadros. Simone confessa a 
Denis que se sente atraída por ele. Gabriel 
denuncia o cassino para Pandolfi . 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Hortência e Luzia tentam 
animar Vera, que continua angustiada. 
Ricardo e Verônica são cercados pela 
imprensa na saída do tribunal. Ela acaba 
com a imagem de Vera. Rodrigo fi ca ar-
rasado ao saber que a mãe está em situa-
ção complicada. 

TERÇA - Haroldo e Elvira estão incon-
formados com o fechamento do boteco. 
Ícaro tem a ideia de fazer uma rifa para 
que Clemente consiga atender às exigên-
cias da vigilância sanitária. O juiz declara 
Vera inocente. Ela e Rodrigo se abraçam 
emocionados.

QUARTA - Vera defende Bela, mas Van-
da não consegue acreditar. Luddy muda 
de ideia e diz ter um novo plano. Ela 
pretende convencer a mãe a oferecer 
um jantar para Max.Juliana aparecerá 
durante o evento chorando e dizendo 
que foi traída. 

QUINTA - Verônica ordena  que Bela 
peça desculpas por conta de sua feiúra 
toda vez que entrar na sala. Ela manda 
comprar equipamentos caríssimos e 
desnecessários,deixando Bela espan-
tada. Verônica não perde a chance de 
humilhar Bela.

SEXTA - Verônica pressiona Ricardo 
a tal ponto, que ele acaba cedendo e 
diz que vai pedir o divórcio. Ariosto 
diz que vai se separar de Vanda e Mag-
dalena comemora. Juliana, soluçando, 
conta que foi traída por Matheus. To-
dos a consolam. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Bruno diz a Sérgio que vai recu-
perar tudo, mas antes precisa tirar de Tony 
todas as informações sobre os negócios 
com as FARC. Téo manda Rudi ligar para 
Laila. Ele pede para Laila passar o telefone 
para Khalid e pergunta ao paquistanês se 
ele está disposto a impedir que Tony morra. 

TERÇA - Bruno acerta um carro. Outro 
carro para e milicianos que estão nele 
atiram contra Bruno. Tony respira ofe-
gante, passando mal. Possesso, Bruno 
grita com Sérgio e afi rma que vai ma-
tar Tony. Teresa liga para Lígia e diz que 
Tony precisa de cuidados. 

QUARTA - Dulce fala consigo mesma, 
um tanto confusa. Ela treme e chora. 
Neide liga para Maura e pede para ela 
ir até a agência. Maura se abala com o 
telefonema de Neide. Assim que chega à 
agência, Maura vê policiais examinando 
o corpo da irmã. 

QUINTA - Gigi diz a Tony que vão pres-
sioná-lo para contar a verdade sobre o 
assassinato do Jorge. Ela afi rma que acha 
que o pai não está agindo bem. Bruno 
diz a Renato que acha que Tony tem pra-
zer em matar.  Um técnico e  um agente 
examinam o restaurante do hotel. 

SEXTA - A mando de Bruno, Baruel 
procura Laila no hotel. Ele a encon-
tra. Fernanda fala para Tony que 
morre de ciúmes de Lígia. Baruel leva 
Laila para o bunker e ela é atendida 
por um médico, que diz que o tiro 
foi de raspão. 

SÁBADO - Não há exibição.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA
SEGUNDA - Fabrício pede perdão a 
Daniel por ter escondido a verdade 
durante tanto tempo. E comenta com 
o fi lho que Eunice não pode saber. Eu-
nice e Homero conversam sobre uma 
possível fuga. 

TERÇA - Rubens fi ca arrasado com a 
morte do amigo. Eliana e Rita choram, 
desesperadas, a morte de Fabrício. Irani 
tenta tranquilizá-las. Eunice manda Cló-
vis arrumar suas malas, pois ela planeja 
fuga com Homero. 

QUARTA - Flávio chama Felipe de mole-
que e diz que se Manuela foi contaminada 
acabará com a vida dele. Rafael conta a 
Téo que foi à clínica e viu Jackie ser arras-
tada por enfermeiros. Marize cobra aten-
ção de Gustavo e o expulsa do quarto. 

QUINTA - Eunice xinga Renata, que mantém 
a serenidade. Renata diz que está apaixonada 
por Rubens e ninguém pode culpá-la por isso. 
Eunice dá um tapa na cara de Renata, que 
revida. Ao ler a homenagem para Fabrício, 
Daniel não consegue controlar seu choro. 

SEXTA - Clóvis comunica Eunice que suas 
malas estão prontas, pois a hora que ela 
quiser partir ele está pronto. Eunice o cha-
ma de defi ciente. Audacioso, o mordomo 
reclama seus direitos. Rubens pede para 
Homero acompanhar o auditor. 

SÁBADO - Cris pede para Ney preparar 
um sanduíche para Lucas, o garoto de 
rua. Homero vai à casa de Rita e Eliana. 
O advogado se passa por amigo da fa-
mília. Daniel chega em casa. Homero 
fi ca espantado com a revolta do rapaz. 

*As tirinhas possuem um caráter exclusivamente lúdico e não fazem referência a pessoas, lugares e situações reais. Qualquer semelhança é mera coincidência.
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    A noite em que

  Kubrick cumprimentou
Beethoven – parte 2 Anderson

Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“Cadê a minha banda?”. Timo 
Tolkki, ex-Stratovarius e atual 

Revolution Renaissance, recebeu as 
palmas pelo seminário e logo pedia pe-

los companheiros de palco enquanto ajus-
tava botões no cubo de guitarra. A pequena 

plateia, de umas cinquenta pessoas, no Centro 
de Convenções da Vila Pioneiro, em Toledo, Paraná, 

ensaiou alguma empolgação, bateu mais palmas e, sen-
tada, ouviu o show começar.

Gus Monsanto, carioca, vocalista do RR, provoca: “Vamos lá, 
Toledo, vamos fazer barulho!”. A pequena turma o responde com 

gritos modestos, típicos à timidez. A banda se põe a postos e o próprio 
Gus faz as honras, enquanto Tolkki palheta alguns acordes para certifi car-

se da afi nação. “Na bateria, Marcelo Moreira... no baixo, aqui mesmo de Tole-
do, Jonas Henrique... e nos teclados, Ian, de Cascavel”. Foram agraciados e, no 
embalo, Timo puxou o riff  ultra rápido já velho conhecido dos presentes: Speed 
Of Light abriu o pocket show, ainda a esquentar. 

Na tradicional paradinha quase no fi nal da música, a banda foi aplaudida, o que 
Tolkki estranhou. “Em toda minha carreira, nunca recebi palmas nesse momento”. 
E a galera delirou com o elogio. A partir daí, clássicos e canções do novo projeto 
de Tolkki. Hunting High and Low, seguida de Last Day On Earth e Age Of Aquarius.

Aos poucos todos foram dominados. Os braços já se erguiam mais, e se movimen-
tavam mais, levando o punho fechado para trás e para frente numa saudação metáli-
ca. Nos intervalos das músicas já se via uma pequena multidão gritando e assobiando. 
Veio Heroes e Icarus, se não me engano, e então a galera levantou e foi para a beira do 

palco. Black Diamond foi cantada em uníssono e celebrada como um hino. 

A voz aguda então recua e some; o baixo se encerra junto aos teclados; a bateria dá as últi-
mas voltas, e a guitarra ressoa os últimos acordes. A festa não termina, apenas se completa.

Entrevista
Enquanto mais de uma dezena de musicados voltava-se ao fundo do auditório em 

busca de CDs e camisetas, eu e outra jornalista cascavelense, Bruna Hissae, segui-
mos para trás do palco. Cumprimentei os músicos, que logo se retiraram. Para a 
conversa ficaram apenas Gus e Timo Tolkki. 

Sentei-me ao lado de Gus. Ele me ajudaria no inglês, já que o guitarrista faz questão de 
que eu fale com ele em português. “Ele é de um jornal de uma cidade vizinha, de uma ses-
são cultural, e veio cobrir o show”, apresentou-me o vocalista. Comentei o grande número 

de entrevistas dele que li e que não era minha pretensão refazê-las, e que 
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TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Ótima saúde e bastante capacidade 
criativa neste dia. Pode fazer negócios, 
e colocar em prática suas novas idéias e 
solicitar favores. Nesta fase, você corre 
perigo de romper com algum amigo.

Sua personalidade estará ressaltada 
neste dia de hoje, o que o torna mais 
atraente e simpático. Grande sucesso à 
vista, especialmente se souber dedicar 
seu tempo nas coisas que você gosta.

Dia indicado para desenvolver-se social, 
profi ssional e mentalmente. Mas, deve-
rá tomar muito cuidado com sua saúde, 
pois poderá provocar o seu sistema ner-
voso. Procure superar sua emotividade. 

Um aspecto astral muito poderoso está 
contribuindo para uma ampliação de 
seus poderes intelectuais e de sua ca-
pacidade de progredir fi nanceiramente. 
Tome novas decisões. Acredite em si.

Vizinhos ou parentes próximos procura-
rão ter questões com você neste dia, não 
dê, portanto, motivos para isso. A infl u-
ência também não é propícia ao amor. 
Excelente, contudo para os negócios. 

Dia dos mais felizes  para as coisas que 
estão ligadas ao seu coração. Bons lu-
cros devido aos bons contatos com o 
sexo oposto, e elevação social, através 
da infl uência do planeta Mercúrio. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que poderá obter lucros, no co-
mércio de produtos químicos e líquidos, de 
um modo geral. Poderá tratar de assuntos 
relacionados com sua melhoria fi nanceira e 
pedir favores. Felicidade conjugal.

Uma notícia agradável sobre negócio ou 
encontro amoroso vai lhe trazer satisfa-
ção. Excelentes oportunidades de se reali-
zar fi nanceira e profi ssionalmente. Não as-
suma compromissos ou responsabilidade.

Evite desavenças, questões e desarmonias 
na vida doméstica. Por outro lado, terá su-
cesso nos negócios relacionados com cons-
trução e com metais de um modo geral e 
será bem sucedido profi ssionalmente. 

Dia um tanto quanto agitado para você. 
Mas, para que tudo saia a contento, de-
verá tomar uma atitude otimista e inteli-
gente e evitar o nervosismo que de nada 
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. 

Será bem sucedido hoje se adotar uma 
atitude otimista. Dia excelente para es-
tudos, testes, amor e contatos pessoais. 
Melhor ainda para contratar servidores, 
contar com favores, endosso, fi anças, etc.

Dia em que poderá fazer ou pedir emprés-
timos e assinar documentos ou mesmo 
pedir aumento de vencimentos, que será 
muito bem sucedidos. A saúde estará boa 
e há chances de êxito amoroso e social.

CASCAVEL

Avatar

Aventura, 12 anos / legendado - dur. 
2h46. Cine JL 1: Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 
Qua. 14h20, 1740 e 20h50. Qui 14h20. 
Cine West Side 2: Sex. Dom. Seg. Ter. 
Qua. 14h15, 17h40, 21h. Sáb. 13 h, 16 h, 
19h10, 22h10. Qui. 15 h.

Atividade Paranormal

Suspense, 12 anos / legendado - dur. 
1h25. Cine JL 2: Diariamente 14 h, 
15h50, 17h40, 19h30 e 21h20.

2012

Ação, 14 anos / legendado - dur. 2h41. 
Cine JL 3: Diariamente 15 h, 18 h e 21 h. 
Cine West Side 1: Sex. Sab. Dom. Seg. 
Ter. e Qua. 16h20, 21h30. Qui. 16h40.

Lua Nova

Drama, 10 anos / legendado - dur. 2h10. 
Cine JL 4: Diariamente 14 h, 16h30, 19 
h e 21h30. Cine West Side 1: Sex. Sab. 
Dom. Seg. Ter. e Qua. 14 h e 19h05. Qui. 
14h15.

FOZ DO IGUAÇU

Código de Conduta

Ação, 16 anos / legendado - dur. 1h43. 
Boulevard 1: Diariamente 20h e 22h30.

Os Fantasmas de Scrooge

Animação/Drama/Fantasia, livre - du-
blado - dur. 1h37. Boulevard 2: 17h50 

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror, 12 anos / 

dublado - dur. 2h15.  Boulevard 3: seg. 
a sex. 19h30 e 22h15. Sab. e Dom. 17 h, 
19h30 e 22h15.

2012

Ficção, 12 anos / legendado - dur: 2h40 
Boulevard 4: Seg. a sex. 19 h e 22 h. Sab. 
e Dom. 16 h, 19 h e 22 h.

TOLEDO

Avatar

Aventura, 12 anos / legendado - dur. 
2h46. Cine Panambi 1: Qui a Qua. (dias 
17-23) 15h, 18h40 e 21h30. Qui. (dia 24) 
16h10

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror, 12 anos / 
dublado - dur. 2h15. Cine Panambi 2: 
Diariamente 19 h. Qui (dia 24) 14 h.

2012

Ação, 14 anos / legendado - dur. 2h41. 
Cine Panambi 2: Qui. a Qua; (dias 17-
23) 21h15 Qui. (dia 24) 15h30.

Tá Chovendo Hambuguer

Animação, livre / dublado. Cine Pa-
nambi 2: Qui. a Qua. (dias 17 a 23) 
15h40. Qui. (dia 24) 16h10

algumas de minhas perguntas foram respondidas durante o seminário. Me restava mesclar algumas perguntas 
bastante específi cas, coisas de fã, com outras sobre música e assuntos gerais. “All right”.

Você busca trabalhar com linguagens diferentes nos seus trabalhos solos, como no Clas-
sical Variations And Th emes, Hymn To Life e Saana: Warrios Of Th e Light – 
Part 1. Teria alguma sonoridade que quer ainda explorar e, se tiver, 
há alguma coisa brasileira? Na verdade, eu não planejo 
nada nesse sentido. Eu trabalho para que seja dife-
rente dos projetos com banda, mas não me limito a 
sonoridades específi cas. Musicalmente falando, eu 
realmente não sei, é como se eu estivesse pulando 
sempre rumo ao desconhecido, e deixo acontecer.

Por trás de Saana há uma história que você escre-
veu e que soma umas 200 páginas. Não tem inte-
resse em publicá-la em livro? Talvez, eu penso nisso 
sim. Escrevi, até agora, a primeira parte. Essa primei-
ra parte me veio em cinco dias. É uma história muito 
complexa. E eu a escrevi em um momento em que 
estava acontecendo muita coisa na minha vida. Toda 
a minha filosofia de vida está nessa história e nesse 
disco. Assim que puder quero concluí-la.

Em outras entrevistas você mencionou que este álbum 
viria com um vídeo. O que houve com ele? Eu sou um 
cara que tem mania de controlar tudo. Eu gostaria de 
controlar todos os elementos possíveis da produção. Eu 
filmei 30 horas de imagens para o Saana, mas não eram 
boas o suficiente, então, preferi não usar. Você conhece 
aquele musical Jesus Christ Superstar? Basicamente, são 
vários garotos que vão de ônibus para o deserto e nada 
acontece, na verdade, é muito musical, a parte eviden-
ciada é musical. A história de Saana é muito complicada. 
Espero que alguém maior explore esse material, porque 
eu acredito que Saana tem muito a oferecer.

Muitas bandas buscam transformar livros em música, como 
a brasileira Sepultura, que já ‘traduziu’ em som a Divina Co-
média, de Dante, e Laranja Mecânica, do Antony Burgess. Teria 
algum livro que gostaria de adaptar? Não saberei te dizer. Eu 
leio muitos livros, e tudo de alguma forma me afeta. Porém, 
por enquanto, não tenho em mente nenhum em especial, mas 
quem sabe o que o futuro nos reserva? Eu adoro Laranja Mecâ-
nica também, eu amo o fi lme e eu amo Stanley Kubrick.

Legal você dizer isso. Sou um grande 
fã de Kubrick também. E já que men-

cionou, o que há na sua música de 
Stanley Kubrick? Legal, bom, tem 

muita coisa que eu trouxe da 
forma do Kubrick de fazer 

fi lmes para a minha ma-
neira de fazer música. 

Como o Kubrick às 
vezes eu não sei o 
que eu quero, mas 
eu sei muito bem 
o que eu não 

quero. Hoje, quando chamei os canto-
res para o palco, eu estava preparando eles 

para cantar. No estúdio, os cantores chegam e me 
perguntam: ‘o que você quer que eu faça?’, e, na verdade, é 

ao contrário. Eu peço para os cantores me darem alguma coisa. E 
aí eu posso dizer se eu gosto ou não.

Algum fi lme de Kubrick que gostaria em transformar em música? Im-
possível. O que ele fez é único.

O que é possível fazer com o RR que não foi possível com o Stra-
tovarius? É uma boa pergunta, mas não sei. São bandas diferentes, 
músicos diferentes e as músicas que fizemos, os discos que a gen-
te fez, não foram planejados, simplesmente acontece, então... Da 
mesma forma que não posso te dizer como será o próximo disco 
do RR. Vou saber só quando eu estiver fazendo.

Se pudesse mudar alguma coisa na sua carreira, teria algo que faria 
diferente? Eu não acredito nisso, eu acredito na vida, não acredito em 
coincidências. Acho que no meu percurso, tudo que atravessou meu 
percurso, foram coisas, situações, que eu tinha de atravessar. Tudo está 
lá por um motivo, é nisso que eu acredito.

Quais são os planos para o RR? Estamos começando a banda, come-
çamos do zero. Então, queremos a princípio gravar mais um álbum.

Com o Stratovarius você sempre tocou nas grandes cidades e para pú-
blicos maiores. Como é essa experiência em cidades do interior, qual é a 
resposta do público? Para mim não faz diferença o número de pessoas 
na plateia. Eu trato a todos igualmente. Elas merecem isso. As pessoas 
reagem à energia e à atitude que você passa para elas. Você recebe exa-
tamente o que você dá. Teve um dia que tínhamos na sala sete pessoas, 
e nós transformamos aquilo numa festa. Tudo, a essência de tudo, é 
a sua atitude. Eu nunca pensei, nunca me preocupei com o que as 
pessoas pensam a respeito da minha música. Eu faço a minha música 
como eu quero, para mim. É meu modo de me expressar. Se os meus 
fãs gostam ou não, eu não posso controlar isso, é minha música.

Como funciona seu processo de composição? Compor é algo muito 
pessoal. Pra mim é uma coisa quase mística, porque eu não sei de 
onde vem. Na maioria das vezes, eu começo com o título. Vamos 
dizer que eu esteja compondo as músicas para o Visions. Então 
escrevo uns 30 títulos num quadro e tem um lá que é Black Dia-
mond. Eu sento no meu teclado e acho esse som de cravo, e assim 
surge esse riff  que vocês conhecem, e de repente sinto uma coisa 
preta chegar perto do meu pé e começar a me lamber. É meu 
cachorro. Black Diamond escrevi para o meu cachorro.

Perguntaram-lhe no seminário, e agora repito a pergunta, 
o que poderia nos dizer sobre a flor-de-lis, 

símbolo do Stratovarius? “A flor-de-

lis foi ideia minha. Ela apareceu no meu disco solo antes, 
Classical Variations and Themes. É um símbolo muito im-
portante para mim. E sei que muitos gostariam de saber 
o que significa, mas, infelizmente, eu não posso explicar, 
porque é uma coisa muito pessoal.

Ouviu o disco Polaris, novo do Stratovarius? É a melhor 
banda cover do Stratovarius do mundo [risos].

Bom, é isso. Obrigado pela entrevista. Espero que vol-
tem para mais shows. “Nós que agradecemos. Prazer em 
conhecê-los e Feliz Natal”. 

Gus: “Vocês são da onde mesmo?”.

ALT: “De Cascavel, cidade vizinha aqui”. 

Gus: “Cara, nós viemos de Cascavel. Viajamos com um 
taxista louco, deu uns 150, 160 por hora na estrada”.

Tolkki: “Crazy taxi driver”

Gus: ‘Ele estava dirigindo a uns 60, 70, era um Uno 
muito velho”.

ALT: “[risos] Onde vocês pegaram esse taxi?”.

Gus: “Lá na rodoviária. Daí a gente começou a falar: 
‘ele está andando muito devagar’, e começamos aper-
tar os botões do carro dele”.

Tolkki: “Qual é o limite de velocidade?”

Gus: “Isso, daí eu comecei a perguntar para ele: ‘Pô, 
mas e aí’? Então ele dobrou, tava em 70, foi para 140, 
150. Coitadinho do carro [risos]”. 

Tolkki: “E nós estávamos no banco de trás sem 
cinto de segurança”.

Gus: “Quando ele chegou a 150 a gente ficou 
realmente meio bolado: ‘será que esse carro tem 
estabilidade?’”.

Tolkki: “Ele soltava o volante, o carro atraves-
sava a pista”.

ALT: “[risos] Tudo bem, os motoristas de Cas-
cavel são considerados os piores do Brasil. A ci-
dade tem um dos maiores índices de acidentes 
de trânsito do País”.

Tolkki e Gus: “[risos] Really? [mais risos] Eu 
acredito nisso”.

Fotos | Bruna Hissae
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Ajeito-me incomodamente no sofá. 
Não há realmente uma posição confortá-
vel. Equilibro de mau jeito o computador 
sobre as almofadas, que sucumbem, com 
as pernas, no calor que emana do equipa-
mento e é mesclado com os tons podero-
sos do sol que não cessa até minutos que 
avançam no tempo da noite. Olho para a 
porta necessariamente aberta na esperança 
de cativar uma brisa só com o olhar, é uma 
tentativa vã; esse mesmo sol faz com que as 
plantas lá fora amoleçam trôpegas, e eu imagino 
que tenho a mesma aparência ressequida. Aque-
cimento global, a Terra muitos graus mais quente 
e Copenhague acabou em nada. Ninguém fará mais 
nada em 2009 para que sejamos melhores; é preciso 
traçar metas, objetivos, e quase todo mundo não quer 
fazer mais nada mesmo. O ano que vem melhora.

Outro movimento e a madeira do sofá pressiona do-
lorosamente a região da pancada. Perdoem-me se divido 
com vocês essas coisas, mas é preciso traçar certos panora-
mas específicos para explicar a condição do todo. O que me 
afogou no molho entediante da ausência de ar-condicionado e 
me impede de estar no trabalho nas tais horas da tarde em que 
escrevo este texto foi um tombo na escada. Na semana em que 
perguntava a leitores deste caderno por que o ano deveria acabar 
logo, escorreguei degraus como a areia da ampulheta nervosa, como 
os segundos correm também na superfície escorregadia do relógio. 
Era minha metáfora sendo empiricamente construída. O ano de 2009 
foi uma queda da escada: um grande tombo que deixa inevitavelmente 
algum tipo de lesão, marca por um tempo considerável, mas que, no fim das 
contas, se você sobreviveu para contá-lo, quer dizer que poderia ter sido pior.

Para muitos, o que já é normal, foi um ano de término. Alguns finalizaram 
projetos; outros terminaram a vida. O Rei do Pop é, provavelmente, o exemplo 
mais impactante. O ano para Michael Jackson foi paradoxal: o ostracismo vivido na 
última década virou o jogo, mas o astro não pode aproveitar o retorno que, por coin-
cidência, havia sido planejado. Algumas pessoas também perderam planos e 
estabilidade. A chuva e o vento levaram vidas e o suporte para mantê-
las. Num dia havia casa, no outro não havia colchão para dormir. 
Isso depois de que um espirro parou o mundo. A gripe que rou-
bou a figura do porco para ser nomeada foi febre porque foi 
morte. Uma sombra mórbida cobrirá 2009 para sempre 
e tornou higiênicas pessoas que nem tinham intenções 
nesse sentido. Aliás, você já usou álcool gel hoje?

Se você começou a lembrar coisas que nem mais 
ocupavam sua memória temporária e se surpre-
endeu por terem sido tão importantes em outra 
época do ano, não se preocupe. A jornalista Ana 
Paula Braga resumiu a sensação quando pergun-
tada por que este ano deveria terminar: “Ninguém 
mais consegue se concentrar”. Pedimos, então, 
mais um suspiro de concentração. Se o seu ano 
também foi estranho – o carro quebrou várias 
vezes, você ficou na estrada, gastou uma grande 
quantia de dinheiro de forma inesperada, perdeu 
o emprego, isso só para citar o que aconteceu 
muito perto de nós –, veja o que outros passaram 
e responda: por que 2009 tem que acabar logo?

O inevitável lembrou-nos o doutor em letras 
Alexandre Ferrari: “2009 tem que acabar por-

que é natural que o fim do ano chegue para que 
a gente possa fazer as promessas do ano novo”. 

Para ele, também não foi um bom ano, e não há 
“nada como um período de recesso para descansar 

e repor as energias”, afinal “sempre é bom ter a esperan-
ça de que no próximo ano tudo será melhor”. Se será 

melhor, não sei, mas a técnica cultural Graciele 
Weiler fez um trocadilho cabível. “Tem 

que acabar logo antes que ele aca-
be com a gente”.

O editor-chefe 
desta Gazeta, Paulo 

Alexandre, desenvolveu 
teoria plausível: “Foi um ‘ano 

quebrado’. Diferente de 2000, 
2005 e o bem-vindo 2010, que iniciam, 

dividem e findam a década, 2009 soa ‘in-
completo’”. Ele bem lembrou o que ocupou pá-

ginas sem número de jornais; temporal, quebradei-
ras, ainda a crise financeira. E voltou os pés no chão 
daqueles que esperam o primeiro dia do ano para 
mudar de vida: “Evidentemente, nada mágico acon-
tecerá de 31 de dezembro para primeiro de janeiro, 
porém, águas passadas, que não movem moinhos, 
necessariamente ficam para trás”.

Em tecla parecida bateu Alceu Sperança. Ficamos na 
ilusão de que 2010 possa, finalmente, parecer algo novo, já 
que, segundo ele, este ano nem chegou a existir, apenas repe-
tiu 2008. Justo, cada qual com as experiências que os 365 dias lhe 
renderam. O recém-formado biólogo Norbert Heinz, por exemplo, men-
cionou a quase lenda de que em 2012 o mundo acabará para que seja acelerado o processo de fim deste ano: ele 
não vê a hora de presenciar o que chama de evento tamanho e de ser o primeiro a tuitar a sensação do fim. De 
últimas instâncias também foi a justificativa da colunista social Cidinha Marcon: “Para que 2010 chegue e acabe 
rápido também... Porque quanto mais rápido o tempo passar, vai chegando mais perto o tempo de a ‘gente sair 
deste planeta’. Há risos na frase, mas há verdade também.

Por outro lado, não há humor no que diz Andre C. Ácido em medida razoável, não se importa que 2009 acabe 
agora ou em 2017. “Todos e tudo seguem uma ordem cronológica. Não aceitando iria influenciar em algo? A virgem 
iria transar? Aquele que morreu não estaria mais enterrado? O desempregado estaria empregado? O jagunço não 

iria mais matar?”. A jornalista Adeline Garcia é menos questionadora e joga com uma superstição: "Porque é ano 
ímpar, não por ser diferente e não por elogio obviamente, mas por não ser par mesmo!".

O presidente da Academia Cascavelense de Letras e autodenominado cidadão brasileiro Antonio de Jesus fez 
jus à posição ocupada e discorreu em longos argumentos pelo fim de 2009 em decorrência de alguns motivos 

trágicos que infelicitam o País e o Paraná: a violência e a incompetência dos gestores públicos em combatê-la; 
a ineficiência do sistema de saúde voltado ao funcionalismo estadual; a forma nada democrática do Chefe de 

Governo do Paraná no trato com os adversários e especialmente com a imprensa do Estado. Há ainda a corrup-
ção, a falta de perspectivas de reação do Poder Judiciário e do Ministério Público e a passividade da maioria da 
população brasileira. A perspectiva para a chegada do ano eleitoral de 2010 também não agrada, e talvez esse 

seja um dos motivos pelos quais Antonio de Jesus tenha sido um dos únicos a desejar que 2009 não acabe 
logo, mas ele justifica de outra maneira: “Uma infinidade de bons motivos, especialmente pela capacidade de 
resistência do povo brasileiro diante das adversidades de múltiplas naturezas”.

O estudante Dionatan Rafael vê por outra perspectiva. Melhor que acabar mais rapidamente seria 
se em 2009 tivesse havido “menos hipocrisia dos políticos, não tivesse ocorrido o caos devido à gripe 
suína e o tempo houvesse colaborado com menos tempestades”. Se é o caso de acabar, então, que 
sejam levados na memória de cada um os “momentos épicos”. Para o jornalista Tiago Aramayo, por 
exemplo, 2009 foi um ano bom, de conquistas bem-vindas. De qualquer forma, ele quer que termine 

para que cheguem as férias, as eleições, o show da megadiva Beyoncé e para que 
o trocadilho “bradesquino” de “2000 inove” não seja mais usado. 

Fora isso, Tiago é cético: “Não acredito nessa mundanalidade 
de que algo aconteça por causa de o ano ser ruim”.

Outro otimista – porque esta matéria quer terminar me-
lhor do que começou – é o também jornalista Jacidio 

Junior, que quer que o ano termine para que o pró-
ximo comece logo. “Este ano pra mim não foi ruim, 

mas eu espero muito mais do ano que vem. É o ano 
que eu digo desde criança que será o melhor da 
minha vida. Quando 2010 chegar eu quero estar 
preparado para agarrá-lo com todas as minhas 
forças e fazer dele o melhor ano de todos os 
que vivi neste um quarto de século”.

Houve, afinal, quem não compartilhasse 
da zica – palavra inexistente no dicionário, 
mas bem fácil de ser definida; é aquela onda 
do que alguns chamam de mau agouro, ou-
tros de falta de sorte ou simplesmente de 
azar – que parece ter acompanhado muita 
gente nos últimos 12 meses. Nunca é igual 

para todos. Por mais otimismo que tenha-
mos para o ano que chega, cuja novidade 

está mesmo em favorecer que acreditemos 
em mudanças, evoluções, em melhora mes-

mo daquilo que já está bom, é sempre bom 
mencionar que nem todos terão os mesmos ven-

tos, e as escolhas ainda são em grande parte decisi-
vas. Escolhamos um novo ano, pois. 

Mais uma vez, me ajeito no sofá para uma última referência. Colabora-
dor assíduo deste caderno, o mestre em Literatura Contemporânea Brasileira Sandro Adriano da Silva 
resenha com toques de brilhantismo o que tudo isso quer dizer. “Em relação ao ano de 2009, prefiro 

ficar com a frase antológica de Guimarães Rosa: ‘O tempo é o mágico de todas as traições’. 2009 foi 
um ano de muito trabalho e de muitos desafios. Que termine em gozo, transformação ou revelação, 

o que importa é manter lúcida a certeza que somos todos, inescapavelmente, uma edição – ou, para 
usar o jargão dos colegas jornalistas – uma ‘pauta’ inconclusa. Abraço a todos e a todas e um 2010 
repleto de muito trabalho, como diria Drummond, de muita ‘porosidade e comunicação’”.

Por fim, talvez a dor já esteja passando.

1981-
2009 precisa acabar logo porque os dias pas-

sam ligeiro. Demorar para chegar seria colocar este 
ano no final do parênteses que segue ao meu nome. Pre-

tendo manter apenas o hífen - já presente no meu prenome. 
Um (1981-2009) seria a última escolha que eu faria nessa altura 

do ano. Pretendo continuar escrevendo, sem vocação para ser um 
Brás Cubas. O tempo chuvoso até tenta me empurrar uma moléstia 
para grudar nos pulmões, feito um pacote bem embrulhado entregue 
por um desconhecido. E por gostar tanto de palavras, peço a 2009 para 
acabar logo, de uma vez, antes que decretem pela milésima vez o fim 
dos livros, o crepúsculo dos jornais e de toda palavra impressa sobre 
a celulose. Quero ser contemporâneo seu, caro correspondente ALT, 
pela textura grossa e pela tintura gráfica dessas páginas. Meu gran-
de desejo é curtir esse tempo de imprensa como se estivéssemos 

tomando um café expresso enquanto um terceiro lesse, em voz 
alta, a nossa seção de cartas. 

Ben-Hur Demeneck

Sobre quanto de 
ou como quando

 

Não acho que o tempo, essa performance ainda indefinida para um completo 
entendimento do que seja exatamente o tempo, mereça o esmero de ser contado, 

exceto para a nossa humana e compreensível necessidade de, ao contá-lo, o enten-
dermos um pouco mais.

Passa ele, o tempo, como passa a vida, por vezes quase imperceptível, tão calma-
mente na nossa pressa de que passe ou na nossa agonia de que demore  um pouco 
mais – caprichos demasiado humanos e inevitáveis. Se somos ainda primitivos, egoís-
tas ou sábios, a ponto de esperar que nossas memoráveis quimeras mereçam aferições 
mais próximas do tempo, não sei, alguém sabe?

Serei suficiente para sentir as horas sem esperar, e já sabendo que as tenho de espe-
rar ou apressar, útil ou inutilmente, consciente de que a existência é infinitamente 

mais equânime e mais ponderável nos adventos que dispõe? Talvez o melhor, 
sem ser mais cômodo, seja esquecer e aguardar cada dia como uma abenço-

ada oportunidade de viver tudo o que é possível, preferencialmente, com 
a calma e a curiosidade que passa, inevitavelmente, pela sabedoria. 

Tere Tavares
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