


Alguns livros são vendidos por indicação. Outros 
são comprados por afi nidade com o autor, com o 
tema ou por necessidade de obtê-lo. Muitas vezes 
somos atraídos simplesmente pela capa. É o título, 
entretanto, que pode ser o ponto decisivo entre le-

var e não levar o livro. A insustentável leveza do ser 
(Nova Fronteira, 1985, 314 p.), de Milan Kundera, é 

um desses que, só pelo paradoxo que enlaça, merece 
um tantinho da atenção daqueles que deixam passear 

os olhos por uma abarrotada prateleira de tantas opções.

Por R$ 9, no Sebo do Paulinho, é possível levar esse livro 
que se tornou certo nas listas de leitores cult por aí. Não sem 
razão, é claro. O romance histórico-fi losófi co de Kundera, es-

crito em 1984 e situado em Praga no ano de 1968, é feito 
com elementos particulares a vários públicos. Ao que procura por 
romance romântico, não fi cará decepcionado com as relações de 
Tomas e Tereza ou Sabina e Franz. Àquele que busca contexto e 
referencialidade, a invasão russa à Tchecoslováquia e o clima que 
antecedeu a Primavera de Praga são o palco do romance. Por últi-
mo, ao interessado no caráter fi losófi co, Nietzsche e Parmênides 
passeiam pela obra. Um título interessante, com a tradução de 
Tereza B. Carvalho da Fonseca, que já foi adaptado para o cinema 
pelo diretor Philip Kaufman. A tempo: Milan Kundera nasceu em 
1929 na antiga Tcheco-Eslováquia. O primeiro livro do autor, A 
brincadeira (1967), foi um dos marcos iniciais do movimento de 
libertação que culminou na Primavera de Praga. Depois da inva-
são russa de 1968 os livros de Kundera foram proibidos.

Dizem que Stephen W. Hawking é o sucessor de Galileu, 
Newton e Einstein. Não é uma das afi rmações mais fáceis. É, 
de fato, um dos mais importantes e consagrados físicos teóri-
cos de que o mundo tem notícia – não é a toa que hoje ocupa o 
posto de Isaac Newton na Universidade de Cambridge. Dizem 
que cada um de seus livros representa um passo signifi cativo 
na compressão do cosmos, algo que há décadas não se tinha 
efetivamente. O Universo numa Casca de Noz, de 2001, é um 
dos mais conhecidos e intrigantes, porém, não é o de mais fá-
cil compreensão pelos leigos. Nesse caso, recomenda-se Uma 
Breve História do Tempo (Ed. Rocco, 1988, R$ 15), no qual em 
uma linguagem acessível apresenta algumas de suas teorias 
sobre o universo e o conhecimento científi co.

Saindo da busca pelo entendimento do universo para a prática 
do ensino de língua estrangeira, o livro indicado é o do professor 
de Literaturas de Língua Inglesa da Unioeste de Cascavel, Valdo-
miro Polidório. The Use of Literature in the English Teaching (Ed. 
Coluna do Saber, 2004), como o próprio nome deixa claro, apre-
senta algumas das formas possíveis de a literatura inglesa ser uti-
lizada no estudo e no ensino. O livro está em bom estado e custa 

apenas R$ 15 no Sebo do Paulinho 
(rua Jarlindo João Grando, 

32, Centro).

Se você foi ou é univer-
sitário é provável que já 
tenha sido ou é um de-
les. Talvez você esteja len-
do este jornal agora só 
porque a empresa na 
qual trabalha tem a 
assinatura – afi nal 
tirocinantes não cos-
tumam ter dinheiro 
nem para o jornal nos-
so de cada dia –. Sim, 
um tirocinante. É claro 
que seria tirocinar para 
estagiar se você estivesse 
em Portugal, mas com essa 
moda infame – opinião interna – 
de golpe reforma ortográfi ca da língua 
portuguesa, quem sabe não começamos a introduzir alguns 
vocábulos da língua mãe gentil que nos colonizou?

Historietas a parte, queremos indicar o espaço dos esta-
giários de publicidade e propaganda da agência Espalhe 
(espalhe.inf.br), de Curitiba, que resolveram criar um blog 
sobre a curiosa – para não dizer outra coisa – vida de dois 
tirocinantes que sobrevivem durante o almoço na região do 
Brooklin. O ‘sobrevivem’ é justifi cado por conta de os mo-
çoilos se virarem com “9 conto de vale por dia”. LG e Rafa 
são os peregrinos da Berrini, em busca de “novas iguarias, 
novos sabores, novas cozinhas, novos aromas. No entanto, 
acabamos sempre escorregando e caindo em nossos ve-
lhos e queridos restaurantes, PFs, lanchonetes, botecos, 
barraquinhas de hot dog e nos fartando com a comida do 
underground alimentício da região”. Um blog imperdível. 
Divertido e útil, já que também presta serviços sobre a lo-
calização e o preço dos mais diversos restaurantes e afi ns 
da região. vale9conto.com.br.

Do alimento que possibilita a saciedade das insufl ações fi -
siológicas àquele que sublima os traços etéreos de viver, nos-
sa segunda indicação é o Portal Cultural Hilda Hilst – O Ver-
melho da Vida. O site foi lançado no dia 21 de abril de 2008, 
dia em que a poeta completaria 78 anos de idade. O projeto 
é também uma nova fase do Instituto Hilda Hilst – Centro de 
Estudos Casa do Sol, que divulga a obra da notável intelectu-
al. No www.hildahilst.com.br, portanto, é possível conhecer 
um pouco da biografi a de Hilst, além de encontrar o melhor 
da produção da autora e artigos sobre assuntos culturais di-
versos que compõem o universo de interesse de Hilda.

Apesar de não muito conhecida, a poeta, escrito-
ra e dramaturga Hilda Hilst “é reconhecida, quase 
pela unanimidade da crítica brasileira, como uma 
das nossas principais autoras, sendo consideradas 
uma das mais importantes vozes da Língua Portu-
guesa do século XX”. Para a crítica Nelly Novaes 
Coelho, “(na poesia)... no teatro e na fi cção de 
Hilda Hilst, intensifi ca-se a paixão. Nos mais di-
ferentes graus (da abjeção mais vil à grandeza 
mais violenta e bela), tenta expressar o corpo-a-
corpo do ser humano com a passionalidade do 
viver, - único caminho que lhe permite vislumbrar 
as possíveis respostas ao Enigma, ou pelo menos 
ter a efêmera sensação de participar do Absolu-
to ou da Eternidade”. Ainda melhor se expressa a 
autora: “Canta o começo e o fi m. Como se fosse 
verdade / A esperança”.
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Pedro fi cou tetraplégico e depois 26 anos da 
cama para uma poltrona em frente à tevê e da poltro-
na para a cama. Morreu há seis anos. A polícia chegou a 
prender um dos acusados, que teria dito que no meio da sur-
ra reconheceram o agricultor, mas que decidiram ir até o fi m 
para que ele não contasse o engano. Não se sabe o que hou-
ve com eles, boatos dão conta de que foram a Foz do Iguaçu 
trabalhar na construção na Usina de Itaipu. Enquanto Ramon, 
bom, foi visitar Pedro em casa e contar à família que aquilo 
era para ter acontecido com ele. Pediu desculpas e então foi 
embora, fugiu para o Mato Grosso. 

Contam que Ramon tinha costurado sob a pele um crucifi -
xo que impedia sua morte por arma de fogo. Dizem que os 
disparos não o atingiam. Mesmo as muitas tentativas com 
arma branca... Nada parecia o derrubar. Certa vez lhe acer-
taram uma ‘facãozada’ na cabeça. Dava para ver o cérebro 
dele, chegou a criar bicho. Cuidou em casa mesmo... De-
morou, mas sobreviveu.

Bom, dizem que, certo dia, lá no Mato Grosso, Ramon ha-
via caçado um tatu, levado o bicho para o acampamento 
e voltado ao trabalho. Nisso, dois paraguaios pegaram o 
tatu e comeram. Quando Ramon voltou, fi cou furioso e 
bateu nos rapazes, que não deixaram a história morrer 
ali. À noite, enquanto Ramón dormia, os paraguaios o 
acertaram no pescoço com uma foice ou com um ma-
chado, quase o degolando. Ramon teria conseguido 
socorro, mas morreu a poucos quilômetros do hos-
pital. O intrigante é que teria sobrevivido durante 
uns 100 quilômetros da viagem”.

(por Equipe
Gazeta ALT (por Equipe

Gazeta ALT

“Em 1978, o tal do Ramon, ou Romão, 
já possuía um currículo dos piores ali no Interlagos, 

região Norte de Cascavel. A fama era de que assaltava por 
qualquer trocado, avançava desrespeitosamente nas mulhe-

res, para poupar palavras detestáveis, sem contar as constan-
tes bebedeiras e as brigas de bar. As pessoas mantinham certa 
distância, sabiam que não era fl or que se cheirasse.

Foi naquele mesmo ano. Estava mais uma vez no Bar do Osvi-
no, ali mesmo no bairro, quando começou a discutir com uma 
das autoridades locais. Essa pessoa, a cujo nome não farei 
menção, resolveu dar um determinado fi m na discussão, dei-
xou o estabelecimento e logo retornaram três capangas que 
deveriam fazer o serviço, se é que me entende. A briga foi feia. 
Parece que quebraram o braço do tal do Ramon e a coisa co-
meçava a piorar. Os demais no bar não hesitaram em deixar o 
estabelecimento rapidamente.

Não se sabe exatamente como, mas os capangas perderam 
Ramon de vista. Até que viram a silhueta de um homem an-
dando a passos largos por um carreiro numa plantação de 
soja. Não pensaram duas vezes e partiram para cima com ri-
pas de cerca cheias de prego. Desferiram dezenas de golpes 
furiosos até o considerarem morto. 

Naquele mesmo dia, uma família de agricultores estranhou a 
demora de o pai Pedro retornar. Sabia que ele tinha problemas 
com bebida, mas isso não justifi cava o desaparecimento. As bus-
cas não deram em nada. No outro dia, os sobrinhos do agricultor o 

encontraram a caminho da escola no carreiro no campo de soja, 
apenas mexendo um braço e uma perna.
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Jeane 
Hanauer 1 

Quando eu puser 

minhas mãos em você

não vai sobrar nada 

para a autópsia.

    Estado póstumo2

Vaguei  pela sala

como um cadáver 

de primeira qualidade:

exótico

excêntrico 

e ofegantemente vivo.

A Helena Kolody 2

 

 

 

Vai, Kolody!

 

 

 

    Aposto que lá 

 

 

 

        tem mais poesia que aqui.

Vou doar meus órgãos:
 coração
  rins
   fígado
    e poemas

  Órgãos2 

    L
ua

observa
 

o m
eu va

zio

Se eu pudesse e o Ibama permitissecriaria lobosem meu apartamentoPara preservar minha espécie

Lo
bo

s2

    
 Autópsia2

cheia2

Neurônios 3Uma árvore no caminho
e eu imaginando já

o que vou escrever nela
quando virar papel.

Labirin
to

3

Se os olhos, como disse o Jim,
são a luz em repouso, 

então toda a luz do mundo
repousa nos olhos 
daquele homem-diabo.
Nos meus olhos, 

repousa toda a fúria para tê-lo,
como num labirinto

sem saída.

As gentes
4

  To
das as gentes

    q
ue aguardam sua condução,

     
 pau-de-arara urbano,

     
   c

ompartil
ham a m

esma secura,

     
     

o m
esmo cansaço,

     
     

  o m
esmo susto.

     
     

    E
, por sorte

, a m
esma ternura guardada,

     
     

     
 bem guardada,

     
     

     
   a

trá
s do couro de gado. 

 
Invejando essa atribuição exclusiva das especiarias,

 
essências,

 
flores e  coisas que recendem

,

 
ela esforça-se para recender a cravo,

anis estrelado,

lavandas de Tafí.

E, em
bora os poros só exalem

 

a ácida escrita,

os lábios e olhos

são sem
pre da m

elhor canela. 

Sem
pre canela

4

“Se sabedes 
novas do meu 

amigo!
ai Deus, e u é?”4
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(por
Julliane Brita
CASCAVEL

(por*
FOZ DO IGUAÇÚ

Há tratamentos diversos para a poesia. Uns a confi guram evasão – e muito já 
fugiram os poetas malditos, fi lhos de Goethe –. Aos parnasianos, o poeta era 
o ourives que, ao invés do ouro, limava a palavra e a transfi gurava poesia de 
métrica e rima perfeitas. Por um fruto dileto da inspiração, ou melhor, da 
sugestão, lutavam os simbolistas. Pelo rompimento de qualquer dessas defi -
nições, eram os modernistas.

Na busca pelo feitio biológico da poiesis, minha alegoria é a seguinte: es-
crever é parir poema. Ora, emprenhados estão todos os que se dedicam ao 
versejar, seja ele cantando o inferno dos desamores, o trabalho incessante 
do poeta-ourives, a inspiração que conduz o sugerir do poema perfeito ou o 
tupiniquim revisitado. Nada mais puro, entretanto, que o buscar da mulher-
poeta, a dona suprema do senso maternal pela poesia. A mulher-poeta, 
que não necessariamente responde ao gênero feminino a que nos limi-
tamos, humanos de carne e ilusões. 

No livro Lobos nos Telhados (Ed. da Autora, 2002, 35 p.), Jeane 
Hanauer1 apresenta a leitura sugestiva de uns dizeres de mulher-
poeta. Não só por sua condição feminina, mas numa tensão 
de trovadora tardia, em que o sujeito poético é uma mulher 
que canta o eterno procurar do amigo – namorado –. No 
Trovadorismo, um homem cantava em vozes femininas. 

Que mulher de hoje, porém, não é um feudal de 
saias? Nada mais justo que baile 

nos poemas a busca pela re-
alização erótico-amoro-

sa. Não mais um 

cantar pelo amor ideal, nem de acordo com a vassalagem que predominava 
nessas cantigas. Há o desejar o outro, mas que de nenhuma maneira lhe pare-
ce ou soa superior. Superior é o poetizar que por si só vive.

Muito nos engana essa trova pós-moderna – em que dizer eu-lírico já é 
um confrontar inútil com a fi gura do autor, frente a tantos [todos] textos 
autobiográfi cos – que nos faz pensar sempre ler o autor-personagem. O 
poetizar em primeira pessoa nem sempre – ou quase nunca – faz-se 
relatar fi el. No poema Palavras do Avesso, a poeta – enquanto fi gura 
que fala no poema – deixa a pergunta: “...o que eu posso proporcionar 
/ de inédito às palavras?”. Refl exo sabido, o poema, daquele que o 
escreve, e o homem que se pensa sempre inédito canta o próprio 

ego no lírico que pensa exalar.

O primeiro livro publicado dessa poeta iguaçuense traz o inevi-
tável lírico. “Ser poeta não é uma escolha”. Escreve por ser o 

vulcão ativo – alegoria presente em todo o livro – que não 
pode fenecer no destino que lhe cabe. No versejar que lhe 

foi imposto, o eu-lírico feminino vestido de hippie dan-
ça um tango, e a melodia de ópio dançada é a poesia 

que se derrama e leva com ela a musa delirante 
– que não mais unicamente é inspiração, mas 

concretiza o que lhe inspira –, nos braços do 
borbulhante homem amado. Quanto mais 

desejado, tanto mais dis-
tante.

1Jeane Hanauer é m
estre em Letras pela UFRGS. Professora e escritora. Em 2002 publicou Lobos nos Telhados (ed. do autor) e
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mais interessante quanto a que co-
nhecemos, mas com uma dose a 
mais de emoção, por assim dizer, 
que não queremos que caia no es-
quecimento. Oferecemos aqui um 
espaço para esse registro. A partir 
desta edição, passamos a publicar da 
forma mais completa possível os de-
poimentos coletados até então, e não 
são poucos. Evitamos fazer recortes 
apenas retirando frases repetidas e/ou 
incompreensíveis comuns à oralidade.

O primeiro depoimento é o de Aluí-
zio Palmar. Depois virão os de Alber-
to Rodrigues Pompeu, Pedro Mikilita, 
Benito Britez, Alves Damian, Carlos 
Umberto Machado, Orlando Ferreira, 
Manoel de Oliveira, Alceu Sperança... Não 
necessariamente nessa ordem. Por fi m, estará a 
história contada pela viúva de Marins Bello, a simpática Dona 
Dalva, que mesmo com problemas de saúde, teve muita pa-
ciência e conversou por horas com a equipe, além de nos 
fornecer imagens e materiais escritos. Desde já nosso since-
ro agradecimento a todos que participaram. Esperamos que 
gostem do que foi preparado para vocês.

Sugerimos que a história seja acompanhada, que todos 
os depoimentos sejam lidos antes de quaisquer conclusões 
quanto ao senhor Marins Bello. Queremos evitar precipi-
tações – ainda que elas não dependam somente de nossa 
vontade. Pessoas que quiserem colaborar com mais informa-
ções sobre Marins ou demais personagens, fazer sugestões, 
críticas e/ou comentários, podem entrar em contato pelo te-
lefone (45) 3218 2543 ou pelo e-mail (alt@gazetadoparana.
com.br). Há ainda o nosso blog (blogdoalt.wordpress.com).

Ah, se essas páginas pudessem exalar música. Ouviríamos 
reverberar aquele tema do Enio Morricone para o personagem 
de Clint Eastwood em O Bom, o Mal, e o Feio. Aquela canção 
que, depois de ouvida, vira assobio por horas. Ela surge bem 
na hora do duelo entre mocinho e bandido na rua principal, 
olho no olho, com as mãos a triscar na coronha do revólver e 
o ouvido atento aos ruídos do relógio, num desvendar intuitivo 
do momento exato de sacar e atingir o oponente.

O cenário não seria muito diferente dos faroestes norte-
americanos. Do desolamento do deserto à terra batida e 
à poeira da Cascavel das décadas de 1950 a 1970. Se-
não isso, à lama das estradas que levavam às fazendas. 
A ação  também estaria na defesa de interesses políticos 
e econômicos, e, por que não, de valores éticos e morais, 
da própria honra. Basta descobrir quem era Marins nesse 
contexto: mocinho ou bandido?
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Alegorias
de um mito
(por

Anderson Costa
CASCAVEL )eJulliane Brita

CASCAVEL

Esse Vicentão era mal. O que eu posso 
lhe dizer fielmente é que o mancebo en-
trava no bar, pedia uma bebida, sacava o 
revólver e com o cano mexia a pinga. Se 
você estivesse por lá, poderia ser esco-
lhido para beber o preparado. Ele esco-
lhia, mas você não tinha opção. Ou bebia 
o gole batizado ou, rezava o valente, era 
batizado com o cano da pistola. No míni-
mo, era pra ver o sujeito se embrenhando 
no mato, no meio das plantações, com as 
balas zunindo na orelha.

Só que veio um dia em que alguns fun-
cionários do DER [Departamento de Estra-
da e Rodagem] estavam no bar quando o 
Vicentão entrou. Passou que foi um arrepio 
em todo mundo, que aquilo era coisa ruim. 
Chegou, pediu a água forte, crismou e chamou 
o patroleiro pra briga. O menorzinho deles. Foi 
de um gole só. E o patroleiro, que não era cria 
de rato e nem andava pelado, pediu outra dose. 
Cinco balas das que não tem açúcar foram da ro-
leta pra dentro do copo. O que ele disse quando 
devolveu o copo ao Vicentão foi mais ou menos as-
sim: “Agora é sua vez. Tem cinco aí e mais uma aqui 
pra você”. Rabinho no meio das pernas, foi outro gole 
só e o Vicentão tomou o rumo da saída.
É, meu senhor, ouvi dizer que é verdade.

(Adaptação literária do relato de Osvaldo Costa)

A idéia veio do programador gráfi co Robinson 
Nogueira. “E se fi zéssemos um resgate da histó-
ria do Marins Bello? É uma fi gura lendária aqui 
em Cascavel...”. A proposta correu pelos dedos e 
fi cou lá no cantinho, esperando a luz do tempo. 
Ainda no primeiro semestre de 2007, um grupo 
de universitários se viu diante da vontade e da 
necessidade de produzir um documentário e o 
projeto foi posto na roda: “Um amigo meu disse 
que podem render boas histórias as lendas em 
torno de um tal de Marins Bello”. “Nunca ouvi fa-
lar, quem é?”. “Parece que foi jagunço, coisa as-
sim. Matava para ver o tombo... Matava para ver o 
banquete dos corvos...”. “Que horror”. “Não é isso 
não, o cara era funcionário do Estado”. “Não era 
fi scal de fazenda?”. A polissemia do personagem 

e a curiosidade tornaram unânime a 
decisão: “Vamos fazer”.

Lá foram Jacidio Ju-
nior, Andréia Ceri-

cato, Anderson 
Costa e Patrícia 
Berté – o es-
tudante Paulo 
Kühl partici-

pou também –, 
observados pelo 

prático Luiz Sonda. 
Com uma relação de 

possíveis fontes e respectivos 
telefones em mãos, queriam depoimen-

tos. Consegui-los, entretanto, não foi uma das tarefas mais 
fáceis. Marins Bello é um nome conhecido, mas quem faria o povo falar? 
“Claro, participo sim, é sobre quem?”. “Marins Bello”. “Ah, não, sobre ele 
eu não falo, não”. Diálogo comum durante a busca. Algumas pessoas 
desligaram o telefone impiedosamente, fecharam portas e até ‘expulsa-
ram’ os jovens de alguns lugares. A cada pouco tudo fi cava mais intrigan-
te e, claro, divertido diante da pergunta óbvia. “Por que tudo isso?”.

Tardaram, mas vieram os primeiros relatos, e não só sobre Marins. 
Vicentão, Ramón, Cor-de-Rosa, Bernardão, Vesgo, Nelsinho são alguns 
dos nomes e alcunhas citados. Alguns relatos bastante críveis, outros 
lendários. O importante é que aos poucos se delineava Marins Bello e 
uma história que há muito deveria ter sido contada. Com algum mate-
rial em mãos, o documentário começou a ser editado por Darci Ribeiro 
e sua paciência mesopotâmica com os acadêmicos insistentes na ten-
tativa de ensinar o padre a rezar missa. O problema é que o ano letivo 
chegou ao fi m, ao contrário do vídeo, que foi praticamente abandona-
do aos rumos diversos que tomaram os idealizadores. 

O Gazeta ALT, com a devida autorização, resolveu retomar o trabalho. 
São histórias como a de Marins que revelam uma outra Cascavel, tão ou 

Marins Bello não era tão alto sim. Era de baixa 
estatura, na verdade. Um pouco acima do peso, 
barba por fazer e cabelo encaixado, seja lá o que 
isso signifi que. Sempre com a barra da calça por 
dentro da bota... Comum, de fato. Não tanto quan-
to o chapéu Panamá, o aba larga que o tornava 
reconhecível em grandes distâncias, ou o terno de 
linho branco a desafi ar a poeira que emergia da 
terra batida e mesmo os lamaçais que se criavam 
nas fazendas. Roupas sempre um pouco mais lar-
gas do que o número do corpo, talvez para ajudar 
a guardar o armamento. No mínimo, duas armas 
de alto calibre... 40, 44... uma de cada lado da cin-
tura. Há os que dizem que havia ainda revólveres 
nas botas e nas costas, no coldre.
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Marins Bello à direita

Arquivo da família
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“Vim para cá [Cascavel] em 1967 para organizar a resistên-
cia armada contra a ditadura na região Oeste e Sudoeste, 
porque a região era propícia devido à cobertura vegetal inten-
sa... não é como hoje... e também devido aos confl itos sociais 
que havia aqui, muitos confl itos sociais. Por isso que eu vim 
pra cá. Fiquei até 1969, data da minha prisão aqui. Vim de 
Niterói, porque lá eu tinha mandado de prisão preventiva de-
cretada, né. Eu respondia por outros inquéritos de outros gru-
pos de resistência, porque havia muitos grupos na época... o 
inquérito dos Comandos de Libertação Nacional, eu era das 
dissidências. Como houve a prisão desse grupo Comandos 
de Libertação Nacional... a partir daí a repressão começou 
a me procurar com mandado de prisão, então eu vim para a 
região organizar a resistência à ditadura.

Nós tínhamos uma base no Boi Picuá, aqui perto de Casca-
vel, entre Cascavel e Toledo. O lugar é chamado Boi Picuá, 
porque tem um riozinho lá chamado assim, ali foi que nós 
adquirimos uma propriedade, que era nosso santuário... Lo-
cal onde o antigo MR8 se instalou para a partir dali fazer le-
vantamento topográfi co, social, econômico da região Oeste 
e região Sudoeste. Ali era nossa base. Nosso trabalho era 
um trabalho silencioso. Nós tínhamos que ser, né. Tínhamos 
de fazer nosso trabalho sem chamar atenção. E não tinha 
nenhum tipo de conotação política. Mas tu sabe como que 
é, pessoas como nós, com uma sensibilidade social à fl or da 
pele, não dá para ver uma injustiça ser cometida e fi car quie-
to. A determinação era clandestinidade total. Ninguém podia 
saber das nossas atividades, do que nós pretendíamos ou de 
nossa ideologia, ou do nosso pensamento político...

Até que, um belo dia, uma vizinha nossa foi lá pedir 
apoio, foi pedir ajuda, porque o pessoal da companhia Pi-
nho e Terras estava, ela era viúva, ela tava sozinha com as 
crianças, e o pessoal da Pinho e Terras estava indo lá com 
motosserra para derrubar os pinheiros, araucárias, e ela 
dizia que queria impedir. 

Nós fomos lá na Companhia e eu perguntei por que der-
rubar os pinheiros. Eles disseram que é por que ela com-
prou a terra e não comprou os pinheiros, tava no contrato. 
E quem era o chefe dessa operação de derrubada das 
araucárias era o fi scal da Pinho e Terras, Marins Bello. 
Nós fomos lá para defender essa viúva e fi zemos nosso 
primeiro contato com o tal do Marins Bello.

Daí para frente, começamos a sentir que estávamos sen-
do vigiados. Às vezes à noite parava um jipe, às vezes du-
rante o dia passava pela estradinha o tal do Marins Bello. 
Nós tínhamos uma pessoa, chamado Bernardino, no nos-
so grupo, que é aqui da região, Bernardino Jorge Velho, 
foi sargento do Batalhão, o Bernardino foi do movimento 
Terra Livre, alguma coisa assim, e o Bernardino conhe-
cia muito bem o Marins Bello. Ele que falava ‘Cuidado, 
o Marins Bello tá de olho’. Ele que falava, porque ele 
conhecia o tal do Marins Bello.

Nós começamos a desativar essa base aí ope-
racional do Boi Picuá e outras na região e exata-
mente por esse motivo, porque nós começamos 
a sentir que a nossa atividade tinha chegado até 
a repressão, à ditadura, aos órgãos de repressão 
do sistema, e por meio dessa vigilância de Marins 

Bello, que era fi scal da Pinho e Terras e era jagunço 
da Pinho Terra, e ‘cagüete’ da polícia. Bom, até que 

houve aquele acidente de trânsito no dia 4 de abril de 
69, nas proximidades da rodoviária velha de Cascavel, no 

Centro, e ele começou a gritar, da rodoviária ele começou 
a gritar para os PMs que estavam ali ‘Levem preso porque 
ele é comunista’. Aí os policiais se aproximaram de mim, 

né, e me seguraram, entre eles o Marins Bello, e me 
levaram para a delegacia de policia.

Quando eu fugi da delegacia e me pegaram lá na fren-
te, no lugar onde eu entrei, eu vim desse local até a 
delegacia sendo puxado e espancado por essas pesso-
as, inclusive o Marins Bello que também era... Era um 
conluio, Companhia Pinho e Terras, policiais, PM, um 
conluio, né. Era uma promiscuidade muito grande entre 
as forças que defendiam a propriedade e os interesses 
da propriedade privada aqui na região, e ao que há de 
mais reacionário na região.

Depois nunca mais, até esqueci o nome dele. Com o 
tempo esqueci o nome dessa pessoa. Nunca mais sou-
be dele. Fui para o exílio, voltei para o Brasil, anos de-
pois, né. Tive minhas atividades, jornal, e tal e tal. Em 
2005, 36 anos depois, quando eu fui vasculhar os arqui-
vos da Polícia Federal em Foz, encontrei documentos, 
relatórios, de que ‘agente tal soube por meio de Marins 
Bello...’ ou seja, ele era informante da ditadura. E mais 
à frente, um relatório fala que não era confi ável o tal do 
Marins Bello porque a mulher tinha uma zona de mere-
trício. Não sei se isso é verdade. Eu achei estranho, era 
meu segundo contato, né, quando eu tive acesso a esse 
documento. Depois disso não ouvi mais falar, não sei 
como morreu e essa coisa toda. 

Mas na região, não só em Cascavel, não só na re-
gião, mas no Brasil tem muito disso, de pessoas que 
surgem de repente como assalariados do sistema, 
né. E que se presta a esse tipo de coisa. Até hoje tá 
cheio de coisas aí, de cagüetes. 

Eu não sei. Não quero julgar se ele era bom ou mal. 
Só sei que ele atuava como jagunço ou fi scal da com-
panhia Pinho e Terras e que ele investigava a vida da 
gente. Ele investigava. E quando eu fui preso ali ele gri-
tou ‘Prendam que é comunista’. Ou seja, então, toda a 
investigação que ele fazia das nossas atividades tinha 
uma conotação política também, mas ele não era gen-
te da repressão. Não havia gente da repressão naque-
la época assim. Ele era um fi scal da Pinho e Terras, 
defendia os interesses da companhia colonizadora e 
atuava em conluio com o aparelho policial. Policia Ci-
vil, PM, estava a serviço do aparelho policial, que... O 
aparelho policial estava ali justamente para defender 
a propriedade da terra, né. 

Tudo o que eu sabia na época dele era o que falava 
o Bernardino. Que ele era fi scal da Pinho e Terras, que 
‘está de olho aqui’, que ‘pode levar essa informação 
para frente’, ‘ta desconfi ado de alguma coisa’, que 
‘não era só por causa de um pinheiro, de repente ele 
está desconfi ando de alguma coisa, de alguma ativi-
dade nossa na região’. Sei lá. 

Ele participou do espancamento. Da tortura eu não 
lembro, porque nessa hora eu não via mais nada. 
Isso não posso afi rmar com convicção, né. Eu só sei 
que quem participou da minha tortura foi o delegado, 
Agostinho não sei das quantas, eu não sabia o nome 
dele, só fui saber depois também no depoimento. Há 
muito documento sobre essa minha prisão que eu tive 
acesso, mas tem muitas partes ilegíveis, em que tem o 
nome das pessoas, muitos nomes, muitos depoimen-
tos, muitos interrogatórios. Quem conheceu muito bem 
o Marins Bello, que eu acho que também foi fi scal da 
companhia colonizadora, é o senhor José Budell, que 
mora em Foz do Iguaçu...”.

Aluízio Ferreira Palmar nasceu em 1943 na cidade de São Fidélis, no Rio 
de Janeiro. Estudou Ciências Sociais na UFF (Universidade Federal Flumi-
nense), já defensor do socialismo. Ingressou no PCB (Partido Comunista 
Brasileiro) e atuou no PNA (Programa Nacional de Alfabetização), posterior-
mente aderiu à luta armada. Devido à militância, foi preso e banido do País, 
voltando ao Brasil com a anistia em 1960. Instalou-se em Foz do Iguaçu, 
onde trabalhou como jornalista no semanário Hoje Foz. Em 1980, criou o 
semanário Nosso Tempo, marcado pela linha editorial ‘rebelde e alterna-
tiva’. Atuou ainda em outros meios de comunicação do Paraná e exerceu 
cargos de secretário de Comunicação e de Meio Ambiente na Prefeitura 
de Foz do Iguaçu. Recentemente, ocupou o cargo de chefe de gabinete da 
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Depoimento 
de Aluízio
Palmar

Aluízio Palmar 

Documentário Marins Bello
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Horóscopo

Cinemas
CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Homem de Ferro (legendado)Sala 1: Homem de Ferro (legendado) - aventura - sexta 14h30, 
16h45 e 20h; sábado, domingo e quarta 14h45, 17h00, 19h15 e 
21h30; segunda e terça 15h00 e 20h15.

Speed Racer (legendado)Speed Racer (legendado) - aventura - quinta 14h30 e 16h50.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) - aventura - quinta 19h15 e 21h30.

Sala 2: Speed Racer (dublado)Sala 2: Speed Racer (dublado) - ação - sexta 14h, 16h30 e 19h30; 
sábado, domingo e quarta 14h20, 16h40, 19h e 21h20.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura 
- quinta14h15, 16h30, 19h e 21h15.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Super-Herói - O Filme (dublado)Sala 1: Super-Herói - O Filme (dublado) - ação - sexta, segunda e ter-
ça 17h40, 19h30 e 21h20; sábado e domingo 14h, 15h50, 17h40, 
19h30 e 21h20; quarta 15h e 17h.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura 
- quarta 19h e 21h20; quinta 14h20, 16h40, 19h e 21h20. 

Sala 2: Super-Herói - O Filme (dublado) Sala 2: Super-Herói - O Filme (dublado) - ação - quinta 15h e 17h.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) - ação - sexta, sábado, domingo e quar-
ta 14h, 16h30, 19h e 21h30; segunda e terça 16h30, 19h e 21h30; 
quinta 19h e 21h30.

Sala 3: Speed Racer (legendado)Sala 3: Speed Racer (legendado) - aventura - sexta, segunda e ter-
ça 16h30, 19h e 21h30; sábado, domingo, quarta e quinta 14h, 
16h30, 19h e 21h30.

Sala 4: Jumper (legendado)Sala 4: Jumper (legendado) - ação - sexta, segunda e terça 19h; 
sábado, domingo, quarta e quinta 15h30 e 17h20.

Awake - A Vida Por Um Fio (legendado)Awake - A Vida Por Um Fio (legendado) - sexta, segunda e terça 
21h; sábado, domingo, quarta e quinta 19h10 e 21h.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Homem de Ferro (dublado)Barigüi 1: Homem de Ferro (dublado) - ação - sexta, sábado e 
quarta 12h20, 15h05, 17h50, 20h30 e 23h20; domingo a terça 
e quinta 12h20, 15h05, 17h50 e 20h30.

Barigüi 2: Speed Racer (dublado)Barigüi 2: Speed Racer (dublado) - aventura - 13h30, 16h35, 
19h25 e 22h15 (legendado). 

Barigüi 3: Homem de Ferro (legendado) Barigüi 3: Homem de Ferro (legendado) - ação - sexta, sábado 
e quarta 15h30, 18h30, 21h10 e 23h50; domingo a terça e 
quinta 15h30, 18h30 e 21h10. 

Festival Disney Pixar (dublado)Festival Disney Pixar (dublado) - animação - 13h.

Barigüi 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de CristalBarigüi 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal - aven-
tura - quarta 18h15 e 21h05.

Speed Racer (legendado)Speed Racer (legendado) - ação - sexta a terça e quinta 12h35 
e 15h25; quarta 12h35, 15h25,18h15 e 21h15.  

Barigüi 5: Homem de Ferro Barigüi 5: Homem de Ferro - ação - 13h50, 16h40, 19h20 e 22h.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

A grande elevação de sua inteligência estará em evidên-
cia nesta fase. Todavia, você deverá evitar atritos e dis-
cussões e tudo que possa, de uma forma, prejudicá-lo, 
física, mental e moralmente.

Esse ainda é um período de disposição favorável e conci-
liatório nos assuntos amorosos e nas associações. Algu-
mas pequenas surpresas no ambiente do trabalho e na 
saúde poderão quebrar seu ritmo.

A sua natividade astral estará sendo benefi ciada neste 
dia. Presságios benéfi cos para as amizades, os contatos 
com o sexo oposto. Ótimo para publicidade, fi lantropia, 
caridade e os negócios.

Tenha muito cuidado com a precipitação, principalmente 
ao dirigir veículos. Cuide, também, da saúde e não intente 
nada de novo. Algumas oportunidades no campo profi ssio-
nal deverão ser aproveitadas.

Bom dia que se inicia para você. As pessoas a sua volta 
colaborarão bastante. A felicidade matrimonial e fami-
liar será evidente e lucrará pelo esforço no trabalho e nos 
negócios que fi zer.

Uma fase difícil em que deverá agir com muita cautela, 
para que tudo saia a seu modo. Tome cuidado com os ini-
migos declarados e cuide da saúde. Fará bons planos com 
relação ao futuro no dia de hoje.

Será bem sucedido no dia de hoje, se adotar uma atitude 
otimista. Dia excelente para estudos, amor e contatos pes-
soais. Uma viagem inesperada fará você encontrar uma 
pessoa que não vê há muito tempo.

Vigor físico e impulsividade no seu modo de agir são quali-
dades que estarão reforçadas em seu caráter. A vida amo-
rosa fará com que tenha impulsos apaixonados, que podem 
criar situações tensas.

Você deve estudar agora seus planos para elevação de car-
go e conhecimentos profi ssionais. De resto, a infl uência 
será ótima para a vida amorosa e para tratar com amigos e 
personalidades infl uentes.

Seu forte magnetismo pessoal  no dia de hoje deverá 
atrair a simpatia alheia, o que lhe trará muitos benefí-
cios. Novas e duradouras amizades também estão pre-
vistas. Êxito nos trabalhos manuais.

Raciocínio rápido, excelente intuição e mente voltada so-
mente para o bem, é o que lhe pressagia o fl uxo astral 
deste dia. Contudo, evite excesso ao dirigir e seja mais 
constante em seus projetos.

Alegria e tranqüilidade com relação a si mesmo. Tendên-
cia a voltar-se para seus próprios interesses, o que pode 
lhe fazer bem. No fi nal do período, pequenos contratem-
pos na lida com o cotidiano.

Barigüi 6: O Melhor Amigo da NoivaBarigüi 6: O Melhor Amigo da Noiva - comédia - sexta sábado e quarta 12h30, 
14h50, 17h05, 19h30, 21h45 e 00h10; domingo a terça e quinta 12h30, 
14h50, 17h05, 19h30 e 21h45.

Barigüi 7: Encurralados (legendado) Barigüi 7: Encurralados (legendado) - suspense - 14h40, 17h25, 19h40 e 22h05.

Festival Disney Pixar (dublado)Festival Disney Pixar (dublado) - animação - 12h.

Barigüi 8: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Barigüi 8: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura 
- quarta 19h45 e 22h20.

Os Reis da Rua (legendado) Os Reis da Rua (legendado) - policial - sexta a terça e quinta 15h e 19h45; quarta 15h.

Três Vezes Amor (legendado)Três Vezes Amor (legendado) - comédia romântica - sexta a terça e quinta 
12h15, 17h20 e 22h10; quarta 12h15 e 17h20.

UCI - Shopping EstaçãoUCI - Shopping Estação

Estação 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura 
- quinta 12h20, 14h55, 17h30, 20h10 e 22h50.

Homem de Ferro (dublado)Homem de Ferro (dublado) - ação - sexta a quarta 12h, 14h40, 17h20, 20h e 22h35.

Estação 2: Speed Racer (legendado) Estação 2: Speed Racer (legendado) - aventura - 13h, 15h50, 18h40, e 21h30. 

Estação 3: Speed Racer (dublado)Estação 3: Speed Racer (dublado) - aventura - de sexta a terça e quinta 12h30, 
15h15, 18h05, 21h e 23h50; quarta 12h30, 15h15 e 18h05.

Indiana Jones e o Reino da Caverna de CristalIndiana Jones e o Reino da Caverna de Cristal - aventura - quarta 21h e 23h40.

Estação 4: Homem de Ferro (legendado)Estação 4: Homem de Ferro (legendado) - ação - sexta a terça e quinta 12h50, 
15h35, 18h15, 20h50, 23h30; quarta 20h50 e 23h30.

Homem de Ferro (dublado)Homem de Ferro (dublado) - ação - sexta a terça e quinta 12h50, 15h35, 18h15.

Estação 5: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Estação 5: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) - comédia - 13h10, 15h25, 
17h40, 19h55 e 22h10.

Estação 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura 
- quarta 19h55 e 22h30.

O Melhor Amigo da Noiva (legendado)O Melhor Amigo da Noiva (legendado) - comédia - sexta a terça 13h10, 15h25, 
17h40, 19h55 e 21h10; quarta 13h10, 15h25 e 17h40.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura - quinta 
13h40, 16h10, 18h45, 21h20 e 23h55.

Estação 7: Homem de Ferro (legendado)Estação 7: Homem de Ferro (legendado) - ação - 14h, 16h40, 19h20 e 22h.

Estação 8: Meu Nome Não é JonnyEstação 8: Meu Nome Não é Jonny - aventura - 13h30, 16h15, 18h50 e 21h40.

Estação 9: Quebrando a Banca (legendado)Estação 9: Quebrando a Banca (legendado) - drama - sexta a quarta 12h40, 
15h15, 17h50, 20h25 e 23h.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) - aventura - quinta 13h20, 16h05, 19h e 21h50.

Estação 10: Indiana Jones e o Reino da Caveira de CristalEstação 10: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal - aventura - quinta 
13h, 15h30, 18h10, 20h40 e 23h15.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) - aventura - sexta a quarta 13h20, 16h05, 19h e 21h50. 

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Super-Herói (dublado)Cine Catuaí 1: Super-Herói (dublado) - comédia - sexta, segunda e terça 16h45; 
sábado e domingo 15h e 19h30.

Quebrando a Banca (legendado) Quebrando a Banca (legendado) - ação - sexta, segunda e terça 20h30; sábado 
e domingo 17h e 21h45.

Cine Catuaí 2: Três Vezes Amor (legendado)Cine Catuaí 2: Três Vezes Amor (legendado) - comédia romântica - sexta, segunda 

e terça 16h30, 19h e 21h; sábado e domingo 15h, 17h15, 19h30 e 21h45.

Cine Catuaí 3: Homem de Ferro (dubaldo)Cine Catuaí 3: Homem de Ferro (dubaldo) - aventura - sexta, segunda e terça 
17h30 e 20h30; sábado e domingo16h30, 19h e 21h30.

Cine Catuaí 4: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Cine Catuaí 4: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) - comédia romântica - 
sexta, segunda e terça16h, 19h e 21h; sábado e domingo 14h45, 16h45, 
19h45 e 21h45.

Cine Catuaí 5: Efeito Dominó (legendado)Cine Catuaí 5: Efeito Dominó (legendado) - policial - sexta, segunda e terça 
16h30, 19h e 21h15; sábado e domingo 14h45, 17h15, 19h45 e 22 horas.

Cine Catuaí 6: Speed Racer (dublado)Cine Catuaí 6: Speed Racer (dublado) - aventura - sexta, segunda e terça 16h 
sábado e domingo 17h15.

Speed Racer (legendado)Speed Racer (legendado) - aventura - sexta, segunda e terça 18h30 e 21h; 
sábado e domingo 14h45, 19h45 e 22h. 

Cine Catuaí 7: Homem de Ferro (legendado) Cine Catuaí 7: Homem de Ferro (legendado) - aventura - sexta, segunda e terça 
16h, 19h e 21h15; sábado e domingo 14h45, 17h15, 19h45 e 22h.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Super-Herói - O Filme (dublado)Sala 1: Super-Herói - O Filme (dublado) - comédia - sexta, segunda e terça 
19h30 e 21h50; domingo 17h e 19h; quarta e quinta 17h30.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) - aventura - quarta e 
quinta 19h30 e 20h.

Sala 2: Os Reis da Rua (legendado) Sala 2: Os Reis da Rua (legendado) - policial - diariamente 20h e 22h30. 

Sala 3: Homem de Ferro (dublado) Sala 3: Homem de Ferro (dublado) - ação - diariamente 17h15, 19h50 e 22h20. 

Sala 4: Speed Racer (legendado)Sala 4: Speed Racer (legendado) - ação - diariamente 17h, 19h40 e 22h15.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Speed Racer (dublado) Sala 1: Speed Racer (dublado) - aventura - sexta 16h, 18h40 e 21h20; sába-
do, domingo e feriado 13h20, 16h, 18h40 e 21h20; segunda a quarta 16h, 
18h40 e 21h20.

Sala 2: Três Vezes Amor (legendado)Sala 2: Três Vezes Amor (legendado) - comédia romântica - diariamente 
16h30, 19h30 e 21h50.

Sala 3: Homeme de Ferro (legendado)Sala 3: Homeme de Ferro (legendado) - ação - sexta 16h45, 19h10 e 21h40; 
sábado, domingo e feriado 14h20, 16h45, 19h10 e 21h40; segunda a quarta 
16h45, 19h10 e 21h40.

Sala 4: Imagem do Além (legendado)Sala 4: Imagem do Além (legendado) - terror - sexta a terça 17h e 19h; quarta 
e quinta 17h.

Maldita Sorte (legendado)Maldita Sorte (legendado) - comédia romântica - sexta a terça 21h30.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) - aventura - quarta 
e quinta 19h e 21h30.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Super-Herói - O Filme (legendado) Sala 1: Super-Herói - O Filme (legendado) - aventura - diariamente 19h45 e 
21h15; sábado, domingo e quinta 16h30, 19h45 e 21h15.

Sala 2: Os Reis da Rua (legendado)Sala 2: Os Reis da Rua (legendado) - ação - diariamente 19h30 e 21h30; sába-
do, domingo e quinta 16h, 19h30 e 21h30.

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03
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Novelas

Duas CarasDuas Caras LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Água na BocaÁgua na Boca

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50 SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Marcelo diz que jamais irá tirar a vida de Maria. Taveira avisa para Marcelo que 
ele terá que matar quem colocou os pesadelos na cabeça dele. Marcelo olha a foto de Maria 
e diz que jamais irá matá-la. Ele desmaia e Júlia conta ter um plano muito interessante. 

TERÇA - Maria liga para a avó. Eles ouvem a sirene da polícia. A médica aplica 
uma injeção com o soro regenerador em Marcelo e diz que na hora certa Taveira 
irá saber o motivo de ela querer impedir a morte dele. Leão e Vlado lutam. Fúria 
foge de Velociraptor. 

QUARTA - Maria desvia das balas de Adolfo. Helga fi ca com medo que achem que foi ela 
quem matou Sócrates, mas Carvalho avisa que o fi o de cabelo dela prova que ela falou 
a verdade em seu depoimento. Ela é uma boa testemunha a favor de Maria. 

QUINTA - Draco e Telê surgem diante de Teófi lo. Draco e Telê avisam que irão acabar 
com a vida de Teófi lo e falam que a guerra contra os humanos já começou. Aquiles 
não encontra Ágata em casa e diz que precisa ter uma conversa com ela.  

SEXTA - Noé e Maria fogem da blitz e os policiais os perseguem. Velociraptor ame-
aça devorar Fúria. Fredo manda os agentes do Depecom invadirem o galpão dos 
mutantes-vampiros. Telê atinge Teófi lo com uma onda na cabeça. O pescador bate 
com a cabeça e desmaia. 

SÁBADO - A polícia atira contra o carro de Maria e Noé. Carvalho avisa Maria que o julga-
mento dela começa no dia seguinte. Draco e Telê festejam a morte de Teófi lo, mas ele 
se meche. Teófi lo se levanta e olha para o mar, chamando pelo nome de Rosana. 

SEGUNDA - Miquelina quer saber onde Mari escondeu a roupa que usou na festa. 
Gianini pede mais dinheiro a Françoise. Paolo sai do hospital. Jean-Paul anun-
cia que Dani será tratada como Chef do Paris na apresentação. Alex pede para 
conversar com Luca.

TERÇA - Dani diz aos cozinheiros do Paris quais os pratos que serão preparados. 
Alex manda Luca fi car longe de Danielle. Henri ironiza Danielle e a deixa lim-
pando o chão da cozinha. Ela sonha com o troco. Manoela cuida de Paolo, quer 
voltar ao Mamma Mia. 

QUARTA - Luca resolve se infi ltrar entre os franceses e espiona o Paris. Manoela 
fl agra Paolo “fugindo” do quarto. Luca segue Dani até a agencia de garçons e a 
observa da rua. Paolo foge de Manoela e vai em direção a cozinha. Ela chora e diz 
que não quer perder o marido. 

QUINTA - Dani acha um dos garçons muito estranho, mas não reconhece Luca. Fa-
tinha não atende o telefonema de Guido. Luca se aproxima de Dani. Alex percebe 
a conversa deles. Gianini sabota o molho de Maria. As mammas provam o molho e 
Maria fala com os clientes. 

SEXTA - Dani diz a Alex que nunca deu esperança para Luca. Ela desabafa com Alex, 
e ele pede para ela avisá-lo quando Luca a incomodar. Reizinho leva Mari a uma loja 
de grife e diz quer conhece-la melhor. Mari mente e diz a Reizinho que Severino é o 
motorista do seu pai. 

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Otávia tira a grinalda e o véu da lareira. Natércio quer que Rogério encon-
tre Genilda.Virgínia teme que Bruna e Otávia não aceitem a separação. Elzinha fi ca 
encantada com Conrado. O gerador causa um acidente na Metalúrgica.

TERÇA - Cícero fi ca pensando se alguém se machucou. Alice avisa que Conrado está 
na Metalúrgica. Conrado corre para desligar a chave-geral e sofre uma queimadura na 
mão.  Frau Herta avisa Laura que seu cavalo foi sacrifi cado e ela tem outra crise.

QUARTA - Laura pede ajuda Frau Herta que a acusa de estar apenas colhendo o que 
plantou. Laura pede a Daniel que não comente nada com Virgínia sobre a visita de 
Frau Herta. Virgínia e Margarida fi cam amigas. Daniel descobre que Genilda conse-
guiu dinheiro e se mudou.

QUINTA - Daniel tem certeza de que foi Natércio quem deu dinheiro a Genilda. Laura 
vai ao banco e descobre que Natércio proibiu que ela fi zesse qualquer movimentação 
na conta. Laura pede a Seu Memé para vender suas jóias. Peixe rouba a aliança de 
Laura e sai correndo. 

SEXTA - Laura quase é atropelada. Elzinha leva Laura ao hospital. Seu Memé conta a 
Daniel que Laura saiu à procura de alguém que comprasse suas jóias.Virgínia tenta con-
vencer Bruna e Otávia a apoiar Laura. Laura fi ca com febre alta e começa a delirar.

SÁBADO - Daniel fica aliviado ao ver que a febre de Laura passou. Laura pede a 
Virgínia que traga roupas e seu gravador. Frau Herta não deixa Virgínia levar as 
roupas de Laura. Natércio lembra que Eduardo ajudou Daniel a salvar Laura na 
festa. Cícero demite Eduardo.

SEGUNDA - Guilherme e Gaspar separam Norma e Joana. Hugo faz as pazes com 
Renato. Ivete e Robson vêem as imagens, mas não identifi cam José Henrique. Jo-
ana fi ca livre das acusações. Guilherme pergunta a Norma quanto ela pagou para 
sabotarem a clínica.

TERÇA - Norma está magoada com a acusação. Joana e Guilherme se beijam. Shei-
la insiste com José Henrique para ele voltar para a mansão. Joana diz a Guilherme 
que seu programa vai ao ar no mesmo horário do dele. Rakelli janta com Robson e 
os dois se beijam. 

QUARTA - Rakelli e Robson trocam juras de amor. Norma diz que não teve nada a ver 
com o caso da Amor da Pele. O liquidifi cador do programa de Joana explode, Guilherme 
conserta tudo e Joana acha que a culpa de tudo foi dele. Ela vai ao estúdio dele.

QUINTA - Joana e Guilherme travam uma guerra de produtos estéticos durante o 
programa. O diretor diz a Guilherme que Zé Júnior viajou e avisa também que o 
programa de Joana foi cancelado. Robson termina com Sheila. Guilherme encontra 
Joana na Amor da Pele.

SEXTA - Guilherme e Joana apresentam o programa juntos. Os telespectadores fa-
zem perguntas sobre o relacionamento deles. Os dois discutem no ar, e Renato, 
que está no estúdio, se diverte vendo. Joana ameaça jogar um pote de creme em 
Guilherme, mas ele a beija.

SÁBADO - Renato deixa as fl ores que havia trazido para Joana em uma mesa e vai embora. 
Guilherme encerra o programa sozinho. Raul leva Joana, Klaus e Dominique para a serra. 
Pouco depois, Guilherme chega ao mesmo lugar. Guilherme e Joana se beijam.

SEGUNDA - Ferraço diz a Sílvia que não se importa com ela e assina o cheque. 
Juvenal liga para Alzira quando ela está fotografando. Ramona está namorando 
Rudolf.  Fernanda está grávida. Branca exige que Célia anuncie a doação que ela 
conseguiu para todos.

TERÇA - Célia e Branca se desentendem. Ferraço descobre que seu pai morreu. 
Bernardinho quita a dívida com Juvenal. Juvenal e Evilásio discutem. Branca vai 
ao ensaio de Alzira, que se surpreende ao vê-la. Sílvia pede dinheiro a Célia. 
Ferraço encontra sua mãe.  

QUARTA - Ferraço diz que é Juvenaldo e chora. Alice também chora abraçada 
ao fi lho. Ferraço pergunta pelos irmãos e Alice diz que ele é o único que voltou. 
Sílvia diz para Célia que Clarissa não é sua irmã e que o exame de DNA foi for-
jado. E vai embora.

QUINTA - Célia vai atrás de Sílvia. Alzira se encontra com Juvenal. Sílvia diz a Clarissa 
que elas não são irmãs e Clarissa refaz o DNA. Sílvia anulou procuração que havia 
dado a Célia. Juvenal, Evilásio e Humberto vão vacinar as crianças da Portelinha. 

SEXTA - A situação da universidade ainda é precária. Juvenal diz a Alzira que ela deve 
desistir do show e voltar a morar com ele. Ferraço assina o acordo pré-nupcial. Maria 
Paula chama Juvenal para padrinho. Maria Paula hesita na hora de assinar o livro.

SÁBADO - Maria Paula não sabe se é certo. Ferraço conversa com ela. Renato 
diz que não vai perdoar a mãe, se ela não se casar. O exame de DNA dá negativo. 
Clarissa fala que está feliz e vai procurar Antônio. Sílvia diz à mãe que quer a 
presidência da universidade.

SEGUNDA - Lola tenta se passar por Daniela. Gina avisa toda a família que sua fi lha 
está de volta. Na editora, Andrei está furioso com a ausência de Lola. Patrício vai 
fazer um programa de rádio sobre o mundo dos espetáculos. Nícolas vai ser seu 
assistente e Natália a subdiretora. 

TERÇA - Gastão se reúne com Grace na rádio. Lola volta à editora e propõe como tema 
para o próximo número a experiência que está vivendo. Fernando estranha o comporta-
mento de Lola, tenta se aproximar dela mas ela prefere manter distância. 

QUARTA - Sérgio pede Lola em casamento mas ela diz que ainda não está pre-
parada. Ela vai embora, Sérgio a segue e descobre seu endereço. Ao chegar em 
casa, Fernando pergunta a Lola se ela está saindo com outro homem. Os dois 
discutem. Lola chora. 

QUINTA - Lola aceita se casar com Sérgio. Grace vê os dois juntos e fica cho-
cada. Lola fica furiosa com uma conversa de Gisele e Gastão, sobre Daniela. 
Emílio volta à editora e Lola precisa tirá-lo de lá. Ele entrega flores a Gisele e, 
a convida para jantar. 

SEXTA - Lola consegue se esconder de Emílio. Fernando tenta se aproximar de Lola 
e ela diz que não quer amizade com ele. Andrei marca uma janta em sua casa e 
convida Emílio e Grace. A chegada de Daniela causa confusão. Natália termina com 
Mathias e descobre que está grávida.

SÁBADO - Emílio comenta que gostou muito de todas as edições da revista. Enquan-
to isso, Natália mente para Fernando dizendo que se separou de Matias por que não 
consegue esquecê-lo. Cris a aconselha a dizer que o fi lho dela é de Fernando.
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títulos não chegarem aqui, ou ainda serem confundidos com fi l-
mes franceses ou americanos (dependendo da língua em que 
foram feitos), ou mesmo relegados a lançamentos diretos em 
vídeo. É uma pena, até porque como bom cinéfi lo gostei de todos 
os títulos canadenses que pude conferir até hoje. Não é segredo 
que o país tem um certo desprezo cultural para com seu vizinho 
famoso, e quando pode lhe manda um petardo cínico.

C.R.A.Z.Y. – Loucos de Amor é um típico fi lme canadense a ser 
confundido com fi lme francês. É humorado e perturbador com 
equilíbrio, e torna a pegar um tema ‘querido’ tanto canadense 
como francês: a família disfuncional.

C.R.A.Z.Y conta a história de Zack, quarto fi lho de cinco num 
período de quase 30 anos desde seu nascimento (numa noite 
de natal), sempre pegando a data do natal como referência ao 
seu crescimento e principalmente às suas descobertas, sejam 
ideológicas, políticas ou, principalmente, sexuais.

O pai com seus conceitos direitistas cheios de falso moralis-
mo, a mãe terna, porém esotérica em demasia, os irmãos ora 
medíocres ora ‘mudernos’ demais, enfi m, nada melhor que o 
natal para analisar o quão triste é o mundo que o rodeia. 

Até Zack percebe que vez ou outra traz resquícios familiares 
que tanto o afetam. Até porque o fi lme consegue passar ao lar-
go da mesmice e da canastrice que impregnam outras fi tas do 
gênero. Por exemplo, apesar de tratar de um tema que volta 
e meia cai ‘sem querer querendo’ na armadilha da pieguice, 
C.R.A.Z.Y., por utilizar uma visão quase que rock ‘n roll das di-
fi culdades que Zack tem em ser diferente, numa família que 
prega a ‘clonagem’ de pai para fi lho, consegue ser dinâmico e 
refl exivo, vez ou outra recorrendo a um mundo que só existe 
na cabeça do personagem.

Um bom exemplo é quando Zack após se tornar ateu con-
tinua cumprindo sua promessa de ir todos os anos à Missa 
do Galo, e, num momento de tédio, imagina a igreja toda 
cantando Sympathy For The Devil dos Rolling Stones.

Falando em Rolling Stones algo que me chama a atenção 
nos fi lmes canadenses de um modo geral é a trilha sono-
ra, seja original, seja utilizando canções clássicas. Um bom 
exemplo é em As Invasões Bárbaras; quem tem um mínimo 
de coração e segurou as lágrimas até o fi nal, nos créditos 
é batata com Françoise Hardy cantando L’Amitie. C.R.A.Z.Y. 
não fi ca atrás, vai de Charles Aznavour a Willie Nelson até 
Pink Floyd e David Bowie.

Então, como pode um país que produz fi lmes tão bacanas, 
com certo apelo comercial, porém sem jamais renegar o con-
ceito artístico (que é a função do cinema em sua essência) ser 
tão desprezado em terras tupiniquins? Desde o fato de consu-
mirmos cinema por aqui como quem come no McDonald’s e 
por encontrarmos qualquer fato agregado ao assunto cinema 
nas colunas de entretenimento e não nas de arte, o que justifi -
ca muita produção medíocre nacional... e por aí vai. Como não 
é minha intenção analisar os fenômenos culturais brasileiros, 
deixando isso a quem tenha melhor gabarito, encerro com uma 
postura típica até já ironizada pelos malucos do South Park:

- Culpem o Canadá por fazer esses fi lmes artísticos e di-
nâmicos, o que os fazem não chegar até o mercado 

brasileiro!

O fi lme C.R.A.Z.Y – Loucos por Amor será exi-
bido neste sábado, dia 24/05, às 19h30, 

no Sesc Cineclube Silenzio. A entrada 
é gratuita.
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(por Anderson Costa por Anderson Costa 

e Jacidio Juniore Jacidio Junior
CASCAVELCASCAVEL

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
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Ainda no Caderno de Domingo, havíamos 
Ainda no Caderno de Domingo, havíamos 

iniciado uma discussão sobre Cinema e 
iniciado uma discussão sobre Cinema e 

Jornalismo, mais especificamente, que-
Jornalismo, mais especificamente, que-

ríamos verificar “como a obra literária 
ríamos verificar “como a obra literária A A 

Sangue FrioSangue Frio, de Truman Capote, expoente 
, de Truman Capote, expoente 

e propulsor do Novo Jornalismo nos Esta-
e propulsor do Novo Jornalismo nos Esta-

dos Unidos, foi adaptada para o cinema, 
dos Unidos, foi adaptada para o cinema, 

no sentido de constatar se teria sido es-
no sentido de constatar se teria sido es-

colhido somente pela história que carre-
colhido somente pela história que carre-

ga ou se houve alguma preocupação por 
ga ou se houve alguma preocupação por 

parte do diretor com a manutenção das 
parte do diretor com a manutenção das 

características jornalísticas do gênero”. 
características jornalísticas do gênero”. 

Com o fim desse caderno, a pesquisa fi -
Com o fim desse caderno, a pesquisa fi -

cou incompleta. Decidimos, então, abor-
cou incompleta. Decidimos, então, abor-

dar um recorte daquela proposta para que 
dar um recorte daquela proposta para que 

a idéia seja concluída. a idéia seja concluída. 

Um dos mais importantes pesquisado-
Um dos mais importantes pesquisado-

res brasileiros na área da comunicação, 
res brasileiros na área da comunicação, 

Edvaldo Pereira Lima, escreve algumas 
Edvaldo Pereira Lima, escreve algumas 

interessantes linhas sobre a relação 
interessantes linhas sobre a relação 

existente entre Jornalismo Literário e 
existente entre Jornalismo Literário e 

Documentário. Na opinião de Lima, o Jor-
Documentário. Na opinião de Lima, o Jor-

nalismo Literário é mais bem empregado 
nalismo Literário é mais bem empregado 

na busca pela construção de retratos do 
na busca pela construção de retratos do 

ser humano que ajudem a compreender 
ser humano que ajudem a compreender 

os valores, a visão de mundo, os traços 
os valores, a visão de mundo, os traços 

de comportamento, as ações, as moti-
de comportamento, as ações, as moti-

vações que tornam cada um único. “Ba-
vações que tornam cada um único. “Ba-

sicamente, contam-se histórias em Jor-
sicamente, contam-se histórias em Jor-

nalismo Literário. Histórias fortemente 
nalismo Literário. Histórias fortemente 

centradas na figura humana, célebre ou 
centradas na figura humana, célebre ou 

anônima. Pode-se dizer que, num certo 
anônima. Pode-se dizer que, num certo 

sentido, procura essencialmente retratar 
sentido, procura essencialmente retratar 

e compreender a alma humana através 
e compreender a alma humana através 

da narração e descrição de conteúdos 
da narração e descrição de conteúdos 

importantes de suas vidas” (LIMA, 
importantes de suas vidas” (LIMA, Jorna-Jorna-

lismo Literário no cinemalismo Literário no cinema).).

Essa característica, porém, de acordo com 
Essa característica, porém, de acordo com 

Lima, tem sido subjugada pela imprensa 
Lima, tem sido subjugada pela imprensa 

convencional. “A pessoa humana é, quase 
convencional. “A pessoa humana é, quase 

sempre, apenas um dado folclórico de ilus-
sempre, apenas um dado folclórico de ilus-

tração de uma situação, uma ponte de infor-
tração de uma situação, uma ponte de infor-

mação, um arremedo de gente, uma figura 
mação, um arremedo de gente, uma figura 

estereotipada”. Diante desse quadro, quem 
estereotipada”. Diante desse quadro, quem 

ganha destaque na utilização dos recursos 
ganha destaque na utilização dos recursos 

do Jornalismo Literário são os livros-repor-
do Jornalismo Literário são os livros-repor-

tagem e o cinema de documentários. Para 
tagem e o cinema de documentários. Para 

análise, Lima considera o trabalho da pro-
análise, Lima considera o trabalho da pro-

dutora brasileira Videofilmes, em especial 
dutora brasileira Videofilmes, em especial 

os documentários os documentários Edifício MásterEdifício Máster, de Eduar-, de Eduar-

do Coutinho; do Coutinho; Nelson FreireNelson Freire, de João Moreira , de João Moreira 

Salles; a trilogia Salles; a trilogia FutebolFutebol, de Arthur Fontes , de Arthur Fontes 

e João Moreira Salles; e e João Moreira Salles; e Paulinho da VilaPaulinho da Vila –  – 

Meu tempo é hojeMeu tempo é hoje, de Isabel Jaguaribe. , de Isabel Jaguaribe. 

CONTINUACONTINUA

Documento 
literário

O cinema canadense é uma incógnita por 
aqui. Muitos conhecem David Cronenberg, por 
exemplo, de clássicos de terror como A Mos-
ca, Gêmeos - Mórbida Semelhança, porém 
poucos sabem que ele veio da terra ao norte 
dos EUA. Outros ainda tiveram mais contato 
recentemente com Denys Arcand, que fi cou 
conhecido depois de ganhar o Oscar com As 
Invasões Bárbaras.

Tirando esses, alguém lembra de cabeça o 
nome de um diretor canadense atual? Não? 
Tudo bem, eu não sou exceção. E não é pelo 
fato de o país produzir pouco, mas por esses 

Blame
Canadá!

‘Traição’,
Família e
Propriedade

* Roteirista e Diretor de 
Cinema e Publicidade -

vandercolombo@
gmail.com

As famílias felizes parecem-se todas;
as famílias infelizes são infelizes 
cada uma à sua maneira.
Leon Tolstoi

Em C.R.A.Z.Y. – Loucos de Amor, além das diversas 
questões individuais sobre a personagem de Zachary, 
a instituição familiar é debatida no entorno das rela-
ções entre as concepções tradicionais dos pais e o 
desapego presente neste contexto por parte do fi lho. 
Assim, creio que uma discussão sobre tal tema é ca-
paz de situar determinados fatos que fundamentam 
algumas das situações presentes no fi lme.

A instituição da Família, ao lado da Igreja, do Esta-
do e da Moral, seja pelas similitudes, seja pela his-
toricidade, vem sendo pensada sob diversos focos e 
orientações, de modo que investigações interdisci-
plinares, de cunho sociológico, político, econômico, 
psicológico, antropológico e teológico, volta e meia 
acabam encontrando-se em pontos convergentes 
e também em conflitos diante das configurações a 
que esta está sujeita. Exemplo disso são as extre-
mas percepções sobre o mesmo tema, tendo de um 
lado as leituras direitistas que regem a compreen-
são da TFP (Tradição, Família e Propriedade) e, por 
outro, as de Friedrich Engels (companheiro intelec-
tual de Karl Marx) em A Origem da Família, da Pro-
priedade Privada e do Estado. 

Aponto essas duas concepções, pois muito ainda se 
discute sobre o papel da família na construção moral 
do indivíduo e na leitura inveterada das contendas so-
ciais como fruto de famílias desestruturadas e com 
baixo aporte ético. Ora, segundo estudiosos, a família, 
como organismo social, microcosmo de aglutinação, 
foi concebida para manter, organizadamente, os seus, 
seja sob laços sanguíneos ou não, sob a tutela da lei, 
segundo a orientação econômica para a manutenção 
da propriedade privada a um círculo restrito. Em outras 
palavras, simplesmente há a divisão cartorária entre tais 
grupos para que haja heranças legítimas em nome do ár-
duo trabalho realizado pelas gerações anteriores.

Nestes termos, fi ca claro o envolvimento da questão da 
Tradição e da Propriedade Privada como fundamento bási-
co para a manutenção daquela. O próprio Engels, na inves-
tigação histórica sobre o fato, considera de extrema impor-
tância tais questões no desenvolvimento desses grupos e 
da sociedade em geral. Para ele, com o desenvolvimento 
capitalista, a partir da organização dos grupos em nome do 
trabalho e da acumulação, a família acaba aglutinando-se 
nos termos colocados acima e confi gura-se soberanamen-
te na posse de um determinado território, ou seja, de uma 
propriedade privada gerada e gerida sob normas e leis ge-
rais. Por outro lado, em decorrência da divisão do trabalho, 
o pai se torna o responsável pelo trabalho / sobrevivência 
e a mãe pela guarda da casa e dos fi lhos, de forma que 
um poder celular, a partir da dependência a essas fi guras, 
aparece como central em face ao homem, de modo que 
tendo por base a necessidade de fortalecer os vínculos in-
ternos entre o grupo – fazendo com que este possa resistir 
por meio dos tempos –, a tradição, geralmente baseada 
numa moral religiosa, desempenha papel fundamental ao 
sustentar tais sujeitos em nome do provimento. 

Assim, ‘honrar pai e mãe’ faz-se fundamento basilar para 
a respeitabilidade de quaisquer ordens imbricadas no seio 
familiar, pois já que a civilização não se configura mais como 
um grupo geral, uma comunidade capaz de proteger a to-
dos, o único grupo que possui essa responsabilidade acaba 

sen-
do a famí-
lia, que precisa proteger os 
seus e ser protegida diante dos demais. 
Por esse motivo há ainda muitos exemplos de 
‘linhagens’ que casam os seus entre si, com o intuito 
de fortalecer ainda mais sobrenomes e patrimônios. Por 
outro lado também, e pelo mesmo motivo, já que as fa-
mílias são as únicas responsáveis pela subsistência dos 
membros, há as famigeradas ‘famílias desestruturadas’, 
com indivíduos sozinhos, ou mulheres (numa sociedade 
ainda patriarcal) gerindo seus filhos sob o olhar do Esta-
do, que tem por função “proteger o homem de posse dos 
homens que não tem posse de nada”.

Fica bem claro que a Família, a Tradição, a Propriedade 
Privada e o Estado formam pares complementares que ga-
rantem a sobrevivência sob regras comuns. Contudo, e este 
talvez seja o mote principal para a leitura do fi lme, é pre-
ciso pensar onde fi ca o indivíduo nesta leitura macro. Um 
que não deseja preservar a tradição regrada, imposta pelas 
fi guras centrais do grupo; que independente dos motivos, 
não deseja gerir heranças; muito menos dar seguimento a 
estirpe da qual faz parte...

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com
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A s s i m 
como Jorge Luis 
Borges não escreveu só 
aquela coisa sobre comer menos 
lentilha e mais sorvete se pudesse viver 
novamente, também Bertold Brecht não 
fi cou só naquela dos caras que vêm e rou-
bam uma rosa do nosso jardim – ou talvez 
tenha sido o Maiacovski que escreveu isso 
?!?. Bethoven compôs bem mais do que a 
trilha sonora para o comércio de gás de cozi-
nha e também foi muito além da quinta sinfo-
nia, aquela que serviu para descrever as qua-
lidades de uma marca de lâminas de barbear. 
A primeira faz tchan... a segunda faz tchan... e 
daí.... e daí que vem a pergunta: por que fazer 
isso com a música do cara? – toda aquela den-
sidade, aquele peso dramático a serviço de um 
barbeador descartável. Por favor!

Toda essa estória é só para começar fazendo justi-
ça ao que provavelmente foi o melhor show de rock 
que rolou em Cascavel este ano – sim, o som do Na-
zareth não se resume a Love Hurts. O grande sucesso 
dos Everly Brothers nos anos 1960 fi cou vinculado ao 
nome do Nazareth que lhe deu uma versão defi nitiva. 
O cacife da banda é muito maior; no entanto, a asso-
ciação com a composição de Bouldleaux Bryant parece 
quase inevitável: Nazareth = Love Hurts. Mas o Nazareth 
é muitas outras coisas também. É uma das bandas de 
rock que estão na estrada há quatro décadas de pura au-
tenticidade. No site ofi cial da banda, está a notícia de que 
existe um falso Nazareth fazendo turnê pela América. Aqui 
não. Nós só queremos a verdade e a queremos agora. O nos-
so é o único e incomparável Nazareth. E todo mundo de celu-
lar em punho para registrar a imagem dos caras como prova 
de que a história vem para cá de vez em quando. 

O último grande show a que eu tinha assistido foi, coinci-
dentemente, também de uma banda escocesa – o Echo and 
the Bunnymen. Faz um bom tempo, mas o que importa é que 
comparando dá para chegar à conclusão de que deve haver al-
guma coisa na água das highlands que, associada ao rock, pro-
duz como resultado uma grande autonomia de vôo. Longevidade: 
signifi cado que traduzido para a linguagem dos fantásticos três 
acordes dá no refrão “long live to rock’n roll”. E o som do Nazareth 
nunca vai acabar porque já entrou para a história da música pop. 
Quem viu o que aconteceu no palco do Cowboy Saloon é testemu-
nha. Do começo ao fi m do show a peteca permaneceu voando, sem a 
menor possibilidade de cair. Os caras ainda se entendem há 40 anos, 
e vão continuar se entendendo – a perceptível cumplicidade entre o 
vocalista Dan McCafferty e o baixista Peter Agnew – integrantes pere-
nes de todas as formações do Nazareth desde 1968.

É óbvio que todos querem mais e melhores shows, mas, no contexto, de-
pois do Nazareth, o máximo que pode vir a acontecer em Cascavel é algum 
outro momento que se iguale ao que aconteceu na noite da última quinta-
feira. Melhor é impossível, porque tudo foi perfeito. A qualidade técnica do 
som, a tranqüilidade e segurança sem nenhum clima paranóico de vigilância, 
um mais que substancial e denso público lotando uma casa de espetáculos 
preparada para grandes acontecimentos – tudo, absolutamente tudo, foi per-
feito para que a banda escocesa pudesse deixar fl uir o que de melhor pode acon-

tecer num show de rock. Até a cerveja estava poeticamente 
gelada na temperatura certa. E tudo 

fl uiu na velo-

c i -
d a d e 
certa para 
garantir que o musgo 
continue a não nascer nas 
pedras que rolam. Algo que 
em sua essência é por de-
mais simples: a boa e velha 
amiga diversão. É só rock and 
roll, mas a gente gosta.

Não deu para conseguir o set list 
do show (a relação das músicas), 
como também não deu para des-
colar uma entrevista. Mas o prazer 
de ter participado desse momento 
histórico da cidade ultrapassa essas 
pequenas frustrações. A pergunta prin-
cipal fi cou engasgada no gatilho – My 
White Bycicle – o que levou o Nazareth a incluir essa música em seu repertório? Jamais 
alguém diria que um clássico do psicodelismo britânico gravado pelo grupo Tomorrow 
poderia retornar como grande momento num show em 2008 – são 40 anos de latência 
psicodélica! Momento enciclopédia do rock: o Tomorrow foi a primeira banda do gui-
tarrista Steve Howe, que mais tarde iria ser um dos fundadores do Yes. A letra é uma 
referência à bicicleta branca de Amsterdã e aos Provos, os anarquistas holandeses da 
contracultura nos anos 60. Rock também é cultura!

E eis que alguém passa ostentando uma camiseta do King Diamond para logo 
depois uma menina passar cantarolando em uníssono com a banda a letra de 
Razamanaz. É, Cascavel tem seus roqueiros por vocação, daqueles que não têm 
idade. Como naquele título de um disco importante do Eric Clapton, “sempre exis-
te algum na multidão” (There’s One In Every Crowd). Aqui também existe quem 
sinta esse tipo de paixão que não passa. E não são poucos. A casa estava lota-
da. Entre um gole e outro de cerveja, o Nazareth começa a tocar Hair of the Dog 
– grande sucesso seminal da banda. Doctor Doug Menegazzi, o criador do 
design gráfi co do Outra Pauta explica: “hair of the dog é uma gíria na Irlanda 
e na Escócia – embora signifi que ‘pelo de cachorro’, o sentido da expressão 
mesmo quer dizer aquela dose a mais de whisky que é para confi rmar o 
estrago causado. Algo próximo ao que aqui a gente chama de saideira”. 
Está explicado: hair of the “Doug”! Que barato. E isso tudo rolando aqui, 
no quintal da nossa casa. Coisas assim deveriam acontecer sempre. 

O segredo para terminar as coisas de forma com que elas pareçam 
durar para sempre é uma questão de método e de forma adequada. 
Morning Dew, que originalmente se tornou sucesso na voz de Rod 
Stewart quando era ele era o vocal na banda de Jeff Beck – e que 
depois ganhou ares de épico psicodélico com o Grateful Dead – é 
a última música que o Nazareth toca no palco em Cascavel. “Walk 
me out... in the morning dew... my honey...”. E lá fora o orvalho da 
madrugada já transformou em prata os vidros dos carros esta-
cionados. Meia hora de muitos cotovelos imprensado na porta 
do camarim para não conseguir uma entrevista. Não tem im-
portância. Para que a realidade se a gente tem a narrativa? 
Como diria o Paul Valéry, “o real é aquilo que me impede de 
continuar sonhando”. Enquanto uma cidade inteira já dor-
me uma madrugada de sexta-feira, pouco a pouco a rotina 
se restabelece. Mas tudo foi real. Uma das bandas que 
ajudou a escrever a história do rock passou por aqui.
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* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da 
USP, professor de jornalismo em instituições da re-

gião Oeste do Estado e editor do Outra Pauta 
da Gazeta do Paraná.
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