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Precisamos de uma idéiabrilhante.  AGORA!
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NINGUÉM?

NINGUÉM MESMO?

Não é assim aquela senhora bibliote-
ca. Nada que se possa dizer: ‘nossa, que 
biblioteca mais incrível de legal’. Mas creio 
que é justamente por isso que gosto tanto dela, minúscula – 
mas sempre em expansão – do jeito que é. Gosto de saber 
que a alguns metros das minhas mãos estão livros seleciona-
dos a dedo e que me representam até na maioria das vírgu-
las: você é o que você lê, já disse alguém.

Melhor do que formar a própria biblioteca é poder xeretar nos 
livros alheios. Sempre. E é por aí que vai a coluna Mundo Sebo Mundo Sebo 
de hoje, que fechou na semana passada mais um ciclo de visita 
aos sebos de Cascavel. A economista e chefe de Secretaria Ad-
ministrativa do Bradesco Vida e Previdência de Cascavel, Maria 
Teresa Costa, foi escolhida por livre e espontânea pressão para 
a experiência. Azar o dela morar perto de um de nós. Vasculhei 
as prateleiras sob o manto daquela olhadela sem compromisso: 
‘qual deles será que vou pedir emprestado primeiro?’. Quando Te-
resa surge no corredor vindo da cozinha, já estou em frente aos 
livros. “O que você está aprontando?”. “Naaaaaada!”.

E foram aparecendo títulos ‘pra lá’ de interessantes. O pensa-
mento vivo de Chaplin saltou às mãos e A Menina que Roubava 
Livros, de Markus Zusak, acenou do canto da mesa. The Speckled 
Band and Other Stories, do nosso amigo Sir Arthur Conan Doyle, e 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de R. L. Stevenson, estavam por alí. Clássi-
cos absolutos como O Príncipe, de Maquiavel, à espreita.

Mas é Teresa quem vai ditar o rumo e mostrar suas obras pre-
feridas. A primeira delas é O Mestre da Vida (Ed. Academia de 
Inteligência, 2001, 226 p.), de Augusto Cury. “Eu acompanho a 
obra desse autor. Nesse livro, Cury, por meio de uma análise da 
inteligência de Cristo, fala das nossas difi culdades do dia-a-dia e 
mostra como passar por elas mais facilmente”. No site Estante 
Virtual, em que está reunido o acervo de mais de 800 sebos, 
encontrei o livro por R$ 8,50.

O segundo livro que indica também é de Cury. Nunca desis-
ta dos seus sonhos (Ed. Sextante, 2004, 155 p.). “Na orelha 
do livro tem uma defi nição de que gosto muito. ‘A juventude 
mundial está perdendo a capacidade de sonhar. Os jovens têm 
muitos desejos, mas poucos sonhos’. Boa, né? Cury faz um 
paralelo entre a vida de Abraham Lincoln, Martin Luther King 
e Jesus Cristo, que foram sonhadores vitoriosos, a partir des-
sa relação fala sobre perseverança, persistência e sobre não 
desistir de sonhar”. (Estante Virtual, R$ 7).

Teresa ainda insiste na pergunta: ‘mas por que eu?’, enquanto 
pega o próximo livro. ‘Por que você é uma pessoa bem legal, 
querida e essa coisa toda’. Conformada, Teresa ri enquanto 
pega O Monge e o Executivo (Sextante, 2004, 140 p.), de James 
C. Hunter. “Então tá, né... bom, indico esse livro às pessoas que 
lideram outras pessoas. É a história de um homem de negócios 
que em determinado momento da vida se vê fracassado como 
chefe, marido e pai de família. E na tentativa de consertar as 
coisas decide participar de um retiro sobre liderança em um 
mosteiro beneditino e entre as lições aprendidas está que nem 
sempre a liderança está relacionada ao poder”. (R$ 7).

No mesmo barco está O Gerente Minuto (Ed. Record, 2007, 
107 p.), de Kenneth Blanchard e Spencer Johnson, autores 
também de outro best-seller: Quem mexeu no meu queijo?. 
“Tanto O Monge e o Executivo como O Gerente Minuto são 
livros que tratam de gestão de pessoas com um enfoque 
mais humanizado. Para quem gosta de leituras que falam 
sobre liderança Gerente Minuto é essencial. Fala muito do 
feedback, se você está à frente de um grupo de pessoas tem 
de dar feedback, dar retorno”. (R$ 2). 

Sem dúvida foi uma conversa intelectualmente estimu-
lante ao conhecer autores e histórias, vidas em páginas em 
contraponto às nossas. É sempre um descobrir, sempre um 
livro-amante que nos leva por dias e noites. Em cada biblio-
teca vive algo mágico, empolgante e viciante. É apaixonar-se 
pelo perfume das envelhecidas páginas e instigar o das no-
vas. Ora, quero conhecer também a sua biblioteca.

“Esta é uma pági-
na de autor, portanto 
tende a refl etir minha 
visão das coisas e do mundo, como também minha 
atração pelo prazer, pelo poético, pelo humor e pelo 
trágico. Convido você, bondoso visitante, a compar-
tilhar de uma coisa e outra”.

Participar pode ser um dos tantos verbos de mes-
ma estirpe que animam vigorosa e virtualmente a 
defi nição da rede mundial de computadores, a eleita 
do milênio, Internet. Afi nal, o que é essa coisa quase 
invisível – e hoje em dia quase sem cabos – senão 
uma tumultuada festa ‘americana’, em que cada um 
leva um prato e tem o direito de usufruir os quitutes 
trazidos por outros? Nossa opção é clara: que todos 
admitam a abertura do Emblogado Emblogado de hoje e sejam 
verdadeiros com os outros participantes da festa.

Por mais que alguns sejam adeptos do duvidoso dis-
curso da isenção, foi no umacoisaeoutra.com.br que 
encontramos uma das melhores aberturas/justifi cati-
vas de página. Afi nal, todos os discursos são de autor, 
ainda que este tenha tentado camufl ar a carapuça. Do 
Uma Coisa e Outra, a opinião de Celso Japiassu é muito 
bem-vinda, obrigada; e a compilação de textos feita por 
ele tanto quanto. Numa página bem estruturada, litera-
tura, publicidade e marketing, viagem e gastronomia, 
cultura, humor, pornografi a – aquietem-se e vejam a 
“obra-prima pornográfi ca de Manuel Bandeira” –, fotos 
e cinema possuem links próprios e autores variados. A 
propósito, o professor e publicitário Japiassu nasceu em 
João Pessoa/PB, já publicou diversos livros de poesia – o 
primeiro é O texto e a palha, de 1965 –, vive no Rio de 
Janeiro e edita o Uma Coisa e Outra.

De saco para mochila, pulamos ao mochileiros.com, “A 
maior comunidade de viajantes da Língua Portuguesa”. A 
indicação é mais sucinta, já que mochileiros não precisam 
de muita delonga. É mochila nas costas e o horizonte por 
guia. Das histórias todas que colhem por aí, muitas você 
encontra no espaço virtual a eles destinados. Um fórum, 
veja lá, bem organizado e com muitas dicas até aos 
viajantes mais experientes. Durante a última sema-
na, quase 10.700 mensagens em 5.800 tópicos por 

mais ou menos 42.560 membros. Uma elaborada 
política de boa vizinhança garante o 

tom caseiro – mesmo 
que viajante – das 

conversas, além 
de um bom lu-
gar para trocar 
exper iênc ias . 
Partilhar, diría-
mos nós.
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Partilhar, d
mos nós.

“Só importa o que se entrega logo, o óbvio. O complexo 
deve ser descartado”.
Ferreira Gullar

O Baile de Máscaras começou.

Sem metáforas quaisquer, alguém lançou mão dos vários tons cinzas que costumam refl etir a multidão e rou-
bou uma cor de um instinto de alma. Uma fl or estilizou-se na lapela inexistente. Um véu suave forjou-se máscara. 
Os olhos estão para a tentativa discreta de revelar o que de mais o coração refl ete. O coração está para o deleite 
impossível da verdade lacônica. A personagem a que nos destinamos está para a representação dionísica.

Os instintos palpitam.

Audíveis as vozes que chegam mesmo em silêncio. Audíveis os olhares, os gestos, as palavras não ditas. Ainda 
que a música ensurdeça. É na surdez dos sentidos que os receptores exultam.

Os segredos deslizam.

Nada a que o disfarce não resulte mínimo. E as tentativas de utilizá-lo, as desculpas de efetuá-lo, os caprichos 
de torná-lo lúdico. Jogos cínicos com porções de coragem. Um viva à covardia velada e ao versejar manipulado! 
Um viva ao baile que começa desejado e termina previsto.

As máscaras são inúteis passagens para caminhos escancarados.

Lítote
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um inseto?

Alguns
     Poemas
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amora (viva o agora)amora (viva o agora)
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o sonho do am
or-próprio

pode virar realidade!

Q
uer ser feliz?

P
ergunte-se com

o.

é mentira quando dizem

que estou na poesia

   pelo dinheiro.

sinceramente,

eu sei que pode parecer

que entrei nessa pela fama,

  pelo sucesso...

mas não quero ser poeta

pela glória

  nem pelas mulheres...

desculpe lhe informar,

  eu não vim até aqui pela poesia

de conquistar namorada

ou pegar menininha

  na saída do colégio.

chega mais:

quer mesmo saber porque estou nesta de ser poeta?

    me torne seu ponto de partida

faça uma viagem até mim

          com passagem só de ida
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Como
 Sol e céu,
 Como
  noite e Lua,

  Eu te digo:
      "Sou seu..."
   Você sussura:
         "Sou sua..."

 teus lábios,uma rosa
 que quero regar todos os dias

 o amor é uma amora.
doce doce,
 não se pode guardar no bolsoQueria dinheiro pra te dar bom

bom

  Com
o não tenho,

fi co co'sonho da valsa

A clave escrevo pra m
e dar o tom

  Sei que é consenso,

m
as te acho um

a graça

\disfarço e cravo n'árvore teu nom
e

bem
 lá no centro da praça...\

não ouse ir

 so close

  um beijo

tão quase

  to be

teu toque  me deixa quieto  e mais perto
de ser mais fortese for por amor

  peça socorro  me dê um lábio
e eu mordo

meio dia, no meio da estrada

um boi.parado.
chego pertorio

dou uma gargalhada bem alta

- boi bestaum dia há de ser só carne, carcaça e mais nada;

- boi burro.não pensa, não fala; só pasta.

- boi boinunca mais será o touro que um dia foi!

o boi me olha,
deixa uma lágrima escapar, e muge...

e eu também tenho medo que me cortem o saco fora.

(por
Rodrigo Gonzatto*
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* Acadêmico de Publicidade 
e Propaganda da Fasul

“Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Sa-
msa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto”. É 
com essa frase que Franz Kafka inicia A Metamorfose (Companhia 
das Letras, 2000), sua obra-prima. Gregor é um caixeiro-viajante 
que num determinado ponto se vê preso à família, passando a 
sustentá-la. Logo sua vida passa a não ser mais a mesma, tudo 
se modifi ca. É nesse ponto que começa a metamorfose.

Ao acordar e perceber que se tornou um inseto gigante pensa 
estar num sonho. É a realidade de Gregor, entretanto, que muda 
drasticamente. Ele tenta fazer as mesmas coisas que antes fazia, 
mas não consegue. Está preso aquele corpo que não era seu, um 
corpo de animal asqueroso, nojento.

A família, ao perceber a terrível mudança, toma repulsa por ele. 
A única que se aproxima é a irmã, que lhe leva água e comida. 
Mesmo ela com o passar do tempo começa a mudar a breve liga-
ção com o irmão metamorfoseado. Ele não era mais um membro 
da família e sim um mostro que se fazia presente naquela casa. 
Um mostro que abalou as vidas e mudou o rumo da família.

A vida de Gregor passa a ser a reclusão naquele cômodo fa-
miliar. Uma reclusão parva, que fazia dele um prisioneiro e não 
o membro familiar que durante tempos fora o braço que levava 
alimento a casa. Seus pais e sua irmã se vêem desligados de 
suas próprias vidas. Vivem em função de seus trabalhos e de uma 
forma de se livrar do estorvo chamado Gregor.

A Metamorfose não é simplesmente uma estória – palavra 
na época ainda admitida com ‘e’ quando inventada – e nem 
um conto de fi cção científi ca. É além de tudo a obra literária 
mais ácida e laboriosa de Kafka. É a crítica social veemente 
publicada no ano de 1915.

As pessoas tornam-se cada vez mais incomunicáveis, não per-
cebem suas vidas fl uírem e se afundam na rotina industrializada 
do século XX. Cada ser é uma cifra. Enquanto produz e é capaz 
de transformar trabalho em dinheiro, tem valor. Dado o momento 
em que está impossibilitado de transcorrer em suas atividades 
habituais, conhece a desvalorização.

O preconceito criado em torno de uma ‘aberração’ é feroz.  Se-
ria aquele inseto o ser excepcional de nossa sociedade? Quantas 
outras pessoas que, por não serem como a maioria, caem na ex-
clusão? Passam a viver em mundos reclusos, da mesma forma 
que Gregor. Um pequeno quarto era tudo. A história de Gregor não 
tem herói, não tem fi nal feliz. Tem pessoas como elas são e suas 
promíscuas relações. As friezas familiares. As preocupações, os 
julgamentos, as pré-noções e os valores deturpados.

Kafka nos presenteia com essa obra. Uma leitura capciosa que 
envolve o leitor mais e mais no dia-a-dia da barata e de sua fa-
mília. O leitor deve deixar-se levar pela narrativa e pensar: “Quem 
não se sentiria como uma barata se fosse podado da vida, do 
trabalho, da força, de alegrias quaisquer?”.
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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, 
dois olhos muito azuis pousaram fi rmes nos rostos de dois 
repórteres. Dois olhos grandes e calmos acompanharam 
fotos, jornais e lembranças. Eram os olhos de Dalva Apa-
recida Dias, a viúva de Marins Bello, aquela que, de acordo 
com alguns, era mais valente do que o marido. Para nós, sem 
dúvida, Dona Dalva é o vestígio da lenda, aquela que guarda o 
baú enferrujado do tesouro.

Não nos encontraram esses olhos em um período fácil. Há pou-
co tempo Dona Dalva perdeu uma fi lha. E há sempre tantos ou-
tros problemas... Ela sempre solícita. Conta-nos. Vemos nós. Foi 
coordenadora da Paróquia São Pedro e da Pastoral da Criança. Da 
última, por três anos. Era responsável, entre os anos de 1997 e 2000 
– não lembra ao certo –, pela ação da Pastoral em bairros como Alto 
Alegre, Santa Cruz, Paulo Godoy, Aclimação, Esmeralda, Santo Onofre. 
Trabalhou ainda na Rádio Colméia. Rezava a Ave-Maria, fazia outros 
horários durante o dia, tinha um programa de calouros.

Não lembra ao certo, afi nal, nem é expressão muito jus-
ta. Dona Dalva é de uma memória invejável. Nomes, datas, 
endereços. Relatos-retratos, tão abarrotados de detalhes 
foram. Estudou bastante, depois parou. O estudo, em ver-
dade, é com a vida até hoje. Além das aulas de piano e da 
vivência em hospital durante a infância. A fi lha única criou-
se nesses corredores, pois a mãe era enfermeira. Conheci-
mento muito bem empregado pelas bandas de cá na época 
em que faltavam médicos. Tirou bala à faca. Fez curativo. 
Foi enfermeira quando nem mesmo havia parada.

Os 24 anos a menos com relação ao marido não a impe-
diam de acompanhá-lo pelos matos afora. Marins Bello, 
aliás, gostava de mostrar aos amigos o quão bem a espo-
sa atirava. Colocava o cigarro na boca e pedia para que 
ela cortasse a tiro. Moeda, pires, pratos. Ela acertava sem 
mirar. Foi sempre sacar e atirar. Muito bem e com as duas 
mãos. Quando o marido faleceu, cuidou dos fi lhos, das 
fazendas, da vida. Segurava as vacas, os bezerros, tirava 
leite, colocava em tambores, levava ao laticínio. Trazia os 
fi lhos a tiracolo, a vida nos mesmos braços que salvaram 
algumas vezes o marido de emboscadas diversas. Histó-
ria até de arrancar um braço fora de alguém que tentara 
matar o marido que era dela.

Foi também, da mesma forma que Marins, colaborado-
ra da polícia. Cagüete, para ela, não. Aliás, debruçada 
sobre os jornais que formam o relato acompanhado por 
vocês, desmentiu e confi rmou várias histórias. Havia 
o meretrício, mas era uma casa alugada por ela. Ma-
rins não bebia, tão pouco ela o fazia em ‘martelinhos’. 
Uma cervejinha e vá lá. O marido era bem armado, mas 
nunca levou um jipe ou um rural para lavar com armas 
dentro, nem mandou outro motorista levar. As armas 
estavam na cintura, nunca expostas. E nós atentos à 
nova versão. É sempre uma nova versão.

Dona Dalva, a nós pareceu – e emocionou –, foi fran-
ca. Sempre respeitou as pessoas, disse-nos, nunca 
deixou para depois o que tem que fazer agora. Se 

precisasse encarar, ela encarava. A mulher forte viu o marido brincar 
com os fi lhos, adorar crianças, ter 278 afi lhados, a maioria das famílias que ajudava a 

instalar na terra jovem. “Então Marins não deve ter sido ruim, né”. Os olhos azuis 
fulgurantes.

***
Houve a história e dela foram feitos olhares. 

Cada par de olhos acompanhado por essa série 
de depoimentos contou o que viu. Nem sempre 

as versões foram correspondentes. Algumas ou-
saram ser complementares. Outras foram díspa-

res, contraditórias. Todas sobre o mesmo homem. 
Há mentiras? Essa é uma questão para outras pági-

nas, já que a primeira etapa do relato Marins Bello, 
por ora, é encerrada. Novos depoimentos serão colhi-

dos nos campos férteis da memória e outras histórias 
contadas. Afi nal, não há verdade quando falamos de um 

mito, esse ser tão provido de facetas.

O casal Bello
(por Anderson Antikievicz

Costa e Julliane Brita
CASCAVEL | PR

FOTOS | Arquivo Pessoal
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O Marins foi um ótimo 
esposo e um excelente pai. A gen-

te tinha uma vida em família muito boa, o que nos 
separou foi a morte, né. A gente se conheceu em um restaurante em Londrina. 
Naquela época, ele tava terminando estradas de Londrina pra Campo Mourão. 
Ele veio abrindo com máquinas, tem fotografi as dessas máquinas, retroesca-
vadeiras. A gente se conheceu e de lá é que nós viemos pra cá, em 1957.

Sempre de terno, não de branco. Ele tinha por hábito andar sempre em 
traje social, a menos que fosse pros matos, pras fazendas, aí era bota, 
calça jeans. No começo, ele andava muito de bombachas até que eu ti-
rei da cabeça dele, né, eu não gostava, daí ele passou a usar calça jeans 
e bota e um cinturão de bala que ele não tirava de jeito nenhum, só pra 
dormir, e chapéu. Era bem forte.

A história do jaguncismo começou com o governo Nei Braga. No segun-
do dia do governo, foi feita a tal operação Jagunço, começando aqui por 
Cascavel. Então vieram 100 policiais, um avião trouxe esse pessoal todo 
e eles vieram atrás do pessoal do Departamento de Terras, do DGTC, né, 

do Estado, então, aqui em Cascavel estava o seu José de Oliveira, 
que hoje já está falecido, mas era o chefe do 

Departamento de Terras, e o Ma-
jor Aroldo, que depois passou 

a Coronel. Mas como eles 
sabiam dessa operação, 

né, e eram as pessoas 
mais visadas por causa 
da invasão de terras 
que estava sendo fei-
ta, eles se mandaram, 
né, foram pra fora, e 
o Marins, que não ti-
nha nada a ver com o 
Departamento de Ter-
ras fi cou. E para essa 
operação não sair daqui 
vazia, ele foi levado para 
Curitiba, como se fosse 
o jagunço perigoso da 
região, quando na reali-
dade não era aquilo. Ele 
era funcionário do Estado, 
do Banco do Estado, como 
consta aqui na carteira.

Aqui está a carteira profi s-
sional dele e o contrato de 
trabalho: Bancário e Escritu-
rário. Dessa função ele pas-
sou a cuidar do setor de ter-
ras do Banco do Estado, que 
era essa região de Braganey, 
Munhoz da Rocha, para evitar 
o roubo de pinheiros, que na 
época se fazia muito roubo de 

pinheiros. Vendiam-se essas toras a troco de nada, esses pinheiros, o 
araucária, né, perdia-se pelo mato, e foi onde ele começou a trabalhar 
no setor de terras do Banco do Estado, na proteção às madeiras que 
estavam sendo roubadas, e acertar também a questão dos possei-
ros, porque muita gente que é proprietário de terras hoje deve a 
terra onde moram e criaram os fi lhos à ajuda do Marins Bello.

E ajudava a polícia também, porque ele conhecia carreiro 
por carreiro. Acontecia uma coisa qualquer que a polícia 
precisava da ajuda dele, ele ajudava. Inclusive ainda 
existe uma carteira de agente cooperador da Secre-
taria de Segurança Pública, né, e na época tinha o 
Major Aroldo, depois veio o Coronel Lapa, muito 
conhecido no Paraná todo, né, e foi um grande 

amigo do Marins, ele cooperou, enfi m... até a morte ele 
cooperou com a polícia no combate ao crime. Então, o Marins 
não foi jagunço como dizem, foi um homem de coragem, 
mas foi um homem reto, honesto, cumpridor dos deveres.

Na época, quando houve a prisão do seu Aluízio, eu não 
presenciei, mas o Marins estava acompanhando o pes-
soal da S2, a Polícia Especial do Exército de Foz do 
Iguaçu, e pediram ao Marins para que os infi ltrasse 
através da Fazenda Lopeí, para que eles chegassem 
onde eles faziam reuniões, né, em um lugar bem fora 
da cidade, onde o pessoal vinha e se reunia, existia 
material subversivo, e, quando ele foi preso, o Marins 
realmente estava com o pessoal do exército. Tenho 
fotos aí dos ofi ciais, mas não com farda, eles vieram 
disfarçados para poder chegar ao objetivo deles, no 
caso, que seria encontrar esse material subversivo 
e essas pessoas que vinham de fora trazendo essas 
coisas pra cá. E o seu Aluízio foi preso, mas foi preso 
pelo exército e foi encaminhado para Foz do Iguaçu.

O que ele tinha por obrigação [o Marins] era dentro 
da área que ele cuidava, que no caso na época já era 
Lopeí, antes gleba Pinho e Terras, o que se passava 
de errado dentro dessa gleba ele teria que levar ao 
conhecimento das autoridades, né, porque não era 
justo no caso que se formassem grupos subversivos 
dentro de uma área pela qual ele era responsável.

Sei que houve esse problema com o seu Aluízio e outras 
pessoas mais, das quais eu não me lembro do nome. Mas eles 
foram levados a Foz do Iguaçu e lá o Exército decidiu e fez o que 
achou conveniente e de direito. Eu conheci o Aluízio só por fotografi a e 
por comentários desses ofi ciais do exército, que eles vinham na minha casa, 
né, e eles conversavam entre eles e a gente ouve, mas são coisas assim que tão 
num passado distante e que fogem da memória, né.

Eu estava junto do Marins não só em casa... no trabalho dele também. Eu o acompanhava 
para todo o lado, sabe, nos matos... Aconteceu do meu fi lho mais velho, o Marins de Olivei-
ra Bello Filho, que até nem veio aí, tá descansando, ele quase nasceu em meio a um tiroteio, 
porque na época o Marins, quando ele veio de Londrina pra cá, pegou uma área de terras também 
pra abrir, né, para formar a fazenda, mas tinha pessoas encarregadas de... posseiros.. aquele negócio da 
pessoa querer tomar conta de uma terra que achava que não tinha dono, né, e os donos moravam em Londrina. Um 
era o seu Tomás Ramos Filho e o outro era o seu Remo Massi, fazendas que o Marins veio abrir, e em uma dessas um tal 

de Adízio, 
já ouviu falar? 

Adízio Figueiredo. Uma noite 
eles invadiram o acampamento que 
nós estávamos, né, com o pessoal lá 

para abrir essas terras e começar a 
fazer a roçada, a derrubada e aquela 

coisa toda e deu um tiroteio de mais 
de uma hora e meia. Eu tava com 

um barrigão e meu fi lho quase nas-
ceu, foi... isso aconteceu no dia 25 de 

agosto, meu fi lho nasceu no dia 29 de 
agosto. A gente só escapou desse tiro-
teio, porque a gente costumava cortar 

árvores com troncos grossos e jogar em 
volta do barraco e afundar o chão do bar-
raco, né, então, vamos supor que aqui fosse 
a parede do lado de fora, então, baixa-se um 
pouco mais do lado de dentro para colocar as 
tarimbas para a gente dormir e não ser surpre-
endido por esses tiroteios de pessoas que ten-
tavam invadir a área, né.

A gente entrava por esses matos aí, corria mui-
to perigo, mas graças a Deus tudo correu bem, 
porque o Marins procurava ajudar as pessoas, 
vamos supor que chegasse em uma terra que 
tinha sido invadida, ele não ia lá tirar a pessoa 
que colocou o seu rancho em cima e colocou 
sua família para ter seu pedaço de terra, seu 
sítio, sua chácara, o que ele tentava era entrar 
em contato com a pessoa, com o proprietário 
da terra e deixar que essa pessoa se alastrasse 
e fi zesse o devido acerto com o proprietário, en-
tão, nunca foi despejado ninguém, assim, não. 
Isso, quem contou, mentiu.

O Marins gostava muito de caçada também. Ti-
nha muito cachorro. Tinha uma pessoa só para 
cuidar dos cachorros dele. Tinha um cozinheiro 
para fazer comida do cachorro, pra dar banho 
no cachorro, cuidar pra caça, e nós caçávamos, 
a gente ia para o mato e dava tiro em bicho, né, 
naquela época podia, né.

Sobre essa história de casa de meretrício, não 
é bem assim. Quando eu comprei a parte de 
baixo aqui da minha casa, funcionava sim uma 
casa de meretrício, mas esteve sempre alugada 
e eu não ia desmanchar um negócio que funcio-
nava e me pagavam aluguel. O que não procede 
é que a gente fosse ligada ao meretrício. Envol-
vimento puramente comercial e continua sendo 
ainda, é uma casa alugada, agora pessoas, fa-
mílias moram, isso é coisa de muitos anos atrás. 
Além do mais, a pessoa que disse isso está mui-
to mal informada, porque a casa eu comprei 
muitos anos depois da morte do Marins.

Esse negócio de bala é mentira. O Marins mor-
reu no terceiro derrame. Nesse terceiro derrame 
ele estava na cozinha tomando chimarrão, fazia 
tempo que ele estava doente, e eu havia saído 
pra comprar uma janela para um puxado que a 
gente estava fazendo na nossa casa na Rua Pio 

XII com a Maranhão. O Marins se sentiu mal e pe-
diu licença para as pessoas e ia deitar. Então ele foi 

subir uma escada pequena... essa minha fi lha que 
morreu agora estava em casa com ele, então ele dis-

se para ela: ‘minha fi lha, estou fi cando cego’. Ele se 
apoiou nela e caiu, aí o levaram para cama e a minha 

mãe me ligou lá na metalúrgica onde eu estava, era na 
Rua Erexim, e me disse: ‘se você quer ver o Marins com 

vida ainda venha ligeiro, porque ele ta mal’. Eu liguei para 
o Hospital Santa Catarina, onde trabalhava o meu compa-

dre, o doutor Sandino Amorin, mas ele não estava. Estava o 
doutor Adarcino, irmão dele, que já conhecia o caso do Ma-

rins, e foi ele que assistiu o Marins na hora da morte. Quando 
eu cheguei o médico já havia chegado, ele estava mais perto e 

de carro, mas não tinha mais o que fazer. O Marins estava com 
os olhos abertos e eu fechei os olhos dele. Na hora da morte 

a gente não trocou nenhuma palavra, apenas 
quando eu fechei os olhos dele lágrimas 
saíram e correram pelo rosto dele... 
[Dona Dalva fez uma pausa, mas 
não conteve as lágrimas]. Deve 
ter me reconhecido na hora da 
morte, né. Isso foi de manhã, 
era umas dez horas. Morreu 
em casa, na cama que dormia, 
perto da família. O Maurício 
completou um ano na missa 
de sétimo dia do pai.

Eu fui a companheira de to-
das as horas. Onde ele esta-
va eu estava junto. Eu par-
ticipei de muitas coisas, 

enfi m... a gente saía de 
casa junto e volta-

va junto. Não 
sei se 

era 

Depoimento de

      Dalva Aparecida Dias

m a i s 
forte que ele. Mui-
tas pessoas diziam isso, porque o Ma-
rins era mais maleável, sabe, quando 
tinha de tomar uma atitude, muitas 
vezes eu era mais dura, decidia tomar 
uma atitude e era aquela e ele não, ele 
às vezes resolvia de forma diferente. O 
Marins tinha muito bom coração, sabe, 
e dobrava-se para ajudar as pessoas 
com mais facilidade. 

Eu não levava os meus problemas 
para o meu marido. Quando ele estava 
junto nós decidíamos juntos, né. Mas 
como houve uma vez que uma pes-
soa tentou abusar da confi ança e saiu 
com umas palhaçadas eu simples-
mente tomei a atitude necessária, 
joguei ele dentro do porta-malas e le-
vei ele para delegacia, machucado, 
naturalmente, mas levei.

O Marins ajudou muitas pessoas, 
aquelas pessoas assim bem ca-
rentes que realmente precisavam, 
não os invasores que tentavam se 
apossar pra passar pra frente, mas 
aquelas pessoas que queriam pra 
morar e criar sua família, muitos e 
muitos deles são proprietários em 
Cascavel, criaram suas famílias 
e têm ainda seu espaço, espaço 
esse que o Marins ajudou que 
eles obtivessem. O Marins era um 
homem de coragem, mas de co-
ração, sabe, humano, era um ho-
mem que sempre procurou ajudar 
as pessoas e não prejudicar.

Nós tivemos quatro fi lhos le-
gítimos e mais oito adotivos. 
O Marins adorava criança. Ele 
gostava muito. Inclusive, às ve-
zes, você chegava... uma hora 
que ele estivesse em casa o 
Marins estava com os fi lhos 
montados nas costas, brincan-
do de cavalinho. Ele era muito 
apegado aos fi lhos, tanto legíti-

mos como adotivos. Tem alguns 
fi lhos falecidos, outros em Curiti-

ba, aqui mesmo eu devo ter foto-
grafi as... esses dois meninos aqui 

eles são gêmeos, estão em Curiti-
ba. São adotivos. A mãe morreu no 

parto, moravam numa fazenda, o ca-
sal, e o pai não tinha condição, por-

que tinha mais fi lhos, né, e o Marins 
pegou as crianças pra criar... Agora têm 

também os netos, os bisnetos... 

O que a gente tem a dizer, tanto eu quanto 
os meus fi lhos, é que se orgulha do marido, 

do pai e do nome, que muitas vezes as pes-
soas falam: ‘ah, Marins Bello e...’ levam para 

o lado errado, enquanto que na verdade não 
teve nada disso. Foi uma pessoa boa, hones-

ta, cumpridor dos deveres. Se foi e 
deixou saudade.
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Horóscopo

CinemasCinemas
CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (legendado) Sala 1: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (legendado) – aven-
tura – sexta 14h, 16h30, 19h e 21h30; sábado, domingo e quarta 
14h, 16h30, 19h e 21h30; segunda e terça 14h, 16h30 e 19h45; 
quinta 14h, 16h30, 19h e 21h30.

Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – 
aventura – sexta 14h15, 16h30, 19h e 21h15; sábado, domingo e 
quarta 14h15, 16h30, 19h e 21h15; segunda e terça 14h15, 16h30 
e 20h; quinta 14h15, 16h30, 19h e 21h15.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aven-
tura – sexta 16h40, 19h e 21h20; sábado, domingo e quarta 14h20, 
16h40, 19 e 21h20; segunda, terça e quinta 16h40, 19h e 21h20.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (dublado)Sala 2: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – 
sexta 16h10, 18h50 e 21h30; sábado, domingo e quarta 13h30, 16h10, 
18h50 e 21h30; segunda, terça e quinta 16h10, 18h50 e 21h30.

Sala 3: Treinando o Papai (dublado)Sala 3: Treinando o Papai (dublado) – comédia – sexta 16h50; sábado, 
domingo e quarta 14h30, 16h50; segunda terça e quinta 16h50.

Maldita Sorte (legendado) Maldita Sorte (legendado) – comédia – sexta a quinta 19h e 21h.

Sala 4: Quebrando a Banca (legendado)Sala 4: Quebrando a Banca (legendado) – ação – sexta 19 e 21h30; 
sábado, domingo e quarta 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30; segunda, 
terça e quinta 19h10 e 21h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Barigüi 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) 
– aventura – sexta a quinta 14h05, 16h40, 19h15 e 21h50.

Barigüi 2: Sex And The City – O Filme (legendado)Barigüi 2: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – sex-
ta a quinta 12h50, 15h50, 18h45 e 21h40.

Barigüi 3: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) Barigüi 3: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia român-
tica – sexta a quinta 12h35, 17h40, 19h55 e 22h10.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) – aventura – sexta a quinta 15h.

Barigüi 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legen-Barigüi 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legen-
dado) dado) – aventura – sexta e sábado 12h45, 15h20, 18h, 20h35 e 
23h10; domingo a quinta 12h45, 15h20, 18h e 20h35.

Barigüi 5: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (dublado) Barigüi 5: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (dublado) – 
aventura – sexta a quinta 12h30, 15h25, 18h20 e 21h15.

Barigüi 6: Sex And The City – O Filme (legendado) Barigüi 6: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – 
sexta e sábado 12h15, 15h10, 18h05, 21h e 00h; domingo a 
quinta 12h15, 15h10, 18h05 e 21h.

Barigüi 7: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legen-Barigüi 7: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legen-
dado)dado) – aventura – sexta e sábado 14h20, 17h30, 20h30 e 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Seus empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso 
na defesa de seus direitos e triunfará em todos e quais-
quer assuntos legais. Seja mentalmente independente e 
mais fi rme em suas crenças. 

A infl uência do dia promete a você lucros em negócios 
e em empreendimentos ousados. Mas, só favorece as 
relações sentimentais com pessoas nascidas sinceras. 
Sucesso social e novas responsabilidades pela frente.

Um novo estímulo e visão, poderão alterar o roteiro dos acon-
tecimentos no dia de hoje passando a lhe proporcionar mais 
amplas possibilidades de êxito. Você está vivendo o seu melhor 
período. Deixe que seu entusiasmo se fortaleça cada vez mais. 

Procure estabelecer o equilíbrio que é próprio de seu 
signo. Evite confusões. Por esta razão faça cada coisa 
no seu devido tempo. Procure ser mais prático e obser-
vador. Siga sua intuição.

Ser otimista é bom, mas em demasia e prejudicial. Portan-
to, faça tudo dentro de suas reais possibilidades e não se 
deixe infl uenciar por pessoas muito falantes. Fará amiza-
des, progredirá profi ssionalmente e será feliz no amor.

Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá atrair a simpatia 
alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Novos e duradouras 
amizades, também estão previstas. Êxito em todos os meios 
de comunicação e no amor. Contudo não descuide de seus 
familiares e seja mais arrojado.

Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendi-
mentos de vulto e para tratar de questões jurídicas que es-
tão em pendência. Positivo à vida religiosa e ao amor. Boas 
notícias. Sobre questões relacionadas à sua família.

Dia em que se usar sua notável inteligência, conseguirá solucio-
nar os mais difíceis problemas, tanto fi nanceiros, como profi s-
sionais e sociais. Vida romântica cheia de felicidade, ternura e 
compreensão. Ouça e aprecie as sugestões que receber.

Dia indicado para resolver questões fi nanceiras e profi ssio-
nais as mudanças de residência ou trabalho, e para elevar seu 
crédito ainda mais. Contudo se ainda não casou não perderá 
oportunidade. Cuide de sua saúde, e evite precipitações.

Dia dos melhores para os escritos e o comércio, de um 
modo geral. Pode solicitar favores de muitos e superio-
res, em qualquer caso de difi culdades. Fluxo benéfi co à 
sua saúde e a vida sentimental e amorosa.

Dia neutro, pouca probabilidade de sucesso nas questões de 
dinheiro, de trabalho e de família, Mas, o fl uxo será dos melho-
res as investigações e tudo que está ligado ao ocultismo. Cui-
de para que não haja perda fi nanceira provocada por amigos.

Pela infl uência do sol você está favorecido em muitas coi-
sas. Haverá bons fl uxos para estudos, exames e testes. 
Capacidade de raciocínio aumentada. Não se precipite nas 
coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

23h30; domingo a quinta 14h20, 17h30 e 20h30.

Barigüi 8: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Barigüi 8: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – 
sexta e sábado 13h30, 16h05, 18h50, 21h30 e 00h05; domingo a quarta 13h30, 
16h05, 18h50 e 21h30; quinta 13h30, 16h05 e 18h50.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – quinta 21h30.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Sex And The City – O Filme (legendado)Estação 1: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – sexta a quinta 
12h20, 15h15, 18h10, 21h05 e 00h.

Estação 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
sexta a quinta 13h25, 16h, 18h40, 21h15 e 23h45.

O Signo da Cidade (legendado)O Signo da Cidade (legendado) – drama – sexta a quinta 19h40, 21h50 e 23h55.  

Estação 3: O Signo da Cidade (legendado) Estação 3: O Signo da Cidade (legendado) – drama – sexta a quinta 19h40, 21h50 
e 23h55.  

Indiana Jones e o Reino da Caveira de CristalIndiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal – aventura – sexta a quinta 12h, 
14h30 e 17h10.

Estação 4: Efeito Dominó (legendado) Estação 4: Efeito Dominó (legendado) – policial – quinta a sexta 12h20, 14h40, 
17h, 19h20, 21h40 e 00h.

Estação 5: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado)Estação 5: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – quinta 22h55.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta a quarta 
12h10, 15h05, 18h, 20h55 e 23h50; quinta 12h10, 15h05, 18h e 23h50.

Estação 6: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) Estação 6: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – 
sexta a quinta 13h10, 16h05, 19h e 22h.

Estação 7: Homem de Ferro (legendado)Estação 7: Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta a quinta 21h25 e 00.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta a quinta 
12h40, 15h35 e 18h30.

Estação 8: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) Estação 8: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – sexta a 
quinta 18h20, 20h40 e 22h50.

O Homem de Ferro (dublado) O Homem de Ferro (dublado) – aventura – sexta a quinta 13h e 15h45.

Estação 9: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Estação 9: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
sexta a quinta 17h50, 20h25 e 23h.

Speed Racer (dublado) Speed Racer (dublado) – aventura – sexta a quinta 12h30 e 15h10.

Estação 10: Sex And The City – O Filme (legendado)Estação 10: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – sexta a quinta 
13h40, 16h35, 19h30 e 22h25.

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Cáspian (dublado) Cine Catuaí 1: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Cáspian (dublado) – aventura – 
diariamente 16h15.

Sex And The City (legendado) Sex And The City (legendado) – comédia – sexta, sábado, domingo e quarta 18h45 
e 21h15; segunda, terça e quinta 19h15.

Cine Catuaí 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Cine Catuaí 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – sexta, sába-
do, domingo e quarta 17h30, 19h30 e 21h30; segunda e terça 20h30; quinta 17h30.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – diariamente 15h15.

Jogo do Amor em Las Vegas (legendado) Jogo do Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – quinta 20h e 22h.

Cine Catuaí 3: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado)Cine Catuaí 3: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura 

– sexta, sábado, domingo, e quarta 14h00, 16h30, 19h e 
21h30; segunda, terça e quinta 16h30, 19 e 21h30.

Cine Catuaí 4: Indiana Jones e o Reino da caveira de Cristal (legendado) Cine Catuaí 4: Indiana Jones e o Reino da caveira de Cristal (legendado) 
– aventura – sexta, sábado, domingo e quarta 14h30, 17h, 19h30 e 22h; 
segunda, terça e quinta 16h, 18h30 e 21h.

Cine Catuaí 5: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legendado)Cine Catuaí 5: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legendado) – aven-
tura – diariamente 15h30, 18h15 e 21h.

Cine Catuaí 6: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) Cine Catuaí 6: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) – aventura 
– diariamente 15h, 17h45 e 20h30.

Cine Catuaí 7: Sex And The City – O Filme (legendado) Cine Catuaí 7: Sex And The City – O Filme (legendado) – aventura – sexta e 
sábado 14h30, 17h15, 20h e 22h30; domingo e quarta 14h30, 17h15 e 20h; 
segunda, terça e quinta 15h, 17h45 e 21h.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Homem de Ferro (dublado)Sala 1: Homem de Ferro (dublado) – aventura – sexta 19h50 e 22h20; sá-
bado e domingo 17h15, 19h50 e 22h20; segunda 19h50 e 22h20; terça, 
quarta e quinta 17h15, 19h50 e 22h20.

Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – diaria-
mente 20h e 22h. 

Sala 3: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) Sala 3: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) – aventura – 
diariamente 16h45, 19h30 e 22h15.

Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura 
– sexta 17h20, 19h45 e 22h30; sábado e domingo 15h, 17h20, 19h45 e 
22h30; segunda a quinta 17h20, 19h45 e 22h30.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Homem de Ferro (legendado) Sala 1: Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta 16h45 e 19h10; sá-
bado e domingo 14h20, 16h45 e 19h10; segunda 16h45 e 19h10; terça a 
quinta 14h20, 16h45 e 19h10.

Uma Chamada Perdida (legendado)Uma Chamada Perdida (legendado) – suspense – diariamente 21h50.

Sala 2: Quebrando a Banca (legendado) Sala 2: Quebrando a Banca (legendado) – ação – diariamente 19h15 e 21h40.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – Sexta 16h40; sábado e domingo 14h e 
16h40; segunda 16h40; terça, quarta e quinta 14h e 16h40.

Sala 3: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legendado)Sala 3: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – 
diariamente 15h30, 18h30 e 21h20.

Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
sexta 16h30, 19h e 21h30; sábado e domingo 14h10, 16h30, 19h e 21h30; 
segunda 16h30, 19h e 21h30; terça, quarta e quinta 16h30, 19h e 21h30.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Homem de Ferro (legendado) Sala 1: Homem de Ferro (legendado) – aventura – diariamente 19h30 e 
21h30; sábado e domingo 16h30, 19h30 e 21h30.

Sala 2: Treinando o Papai (dublado) Sala 2: Treinando o Papai (dublado) – comédia – diariamente 19h45; sába-
do e domingo 16h e 19h45.

Quebrando a Banca (legendado)Quebrando a Banca (legendado) – aventura – diariamente 21h10.

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

A FavoritaA Favorita

Os MutantesOs Mutantes

Água na BocaÁgua na Boca

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Irma e Ari fi cam chocados ao saber que Cléo e Toni voltaram para ilha. Gas-
par observa as coisas em sua volta e acha tudo uma novidade. Marta, Miguel e Aline 
questionam o mutante-vampiro Nosferatu sobre o plano da Liga Bandida em explodir 
uma bomba. Fredo aponta sua arma para Nosferatu. Fredo exige saber onde e quando 
a bomba será detonada, mas o vampiro avisa que não sabe. 

TERÇA - Marta pergunta o que signifi ca a missão em que Fredo está envolvidoValente se 
desespera por não se lembrar de nada sobre sua vida. Draco e Telê avisam que querem 
ter Lucas e Janete como aliados na guerra contra os humanos. Lucas e Janete mandam 
os dois irem embora e avisam que nunca irão compactuar com eles. Draco lança fogo 
em Lucas, que consegue desviar. 

QUARTA - Draco e Telê lutam com Lucas, Janete e Cassandra. Lúcia e Danilo disfar-
çam e falam que Metamorfo está mentindo. Irma saca uma arma e ameaça atirar nos 
mutantes. Scorpio dá uma ferroada rápida e acerta Heraldo. Beto aponta arma para 
Scorpio, mas ele puxa Heraldo para sua frente e o usa como escudo. Heraldo manda 
Beto atirar e diz que não conseguirá sobreviver. 

QUINTA - Pachola se preocupa com o estado de saúde de Vavá e pensa que ele morreu. 
Toni e Cléo chegam à ilha. Aquiles prepara as malas para se mudar para casa de Lucas 
e Janete. Ágata se recusa a ir e eles discutem. Draco, Telê, Gór e Metamorfo cercam 
Clara e ordenam que ela cure a ferida de Meduso. Clara fi ca apavorada e fala que, sem 
uma energia boa, o milagre da cura não acontecerá. 

SEXTA - Scorpio lança ferrão perto de Fúria e ela dá um salto. Fúria avisa que Scorpio 
nunca irá pegá-la e foge. Draco, Telê, e Metamorfo aterrorizam Clara e Gór diz que eles 
estão complicando as coisas. Aquiles tenta convencer Ágata de que é perigoso eles 
fi carem na casa deles. Hélio encontra Perpétua e tenta seduzi-la. Toni e Cléo se livram 
de Rosa Encarnada e saem à procura de Beto. 

SÁBADO - Beto e Vlado lutam. Scorpio avança com seu ferrão para cima de Cris, que 
cria uma bola de energia contra o homem escorpião. Cris lança uma onda de energia 
sobre o bloco de gelo com Iara. A sereia é descongelada e os dois se abraçam. Perpétua 
avisa que não será de Hélio nem por bem e nem por mal. Juli diz que odeia Mariana por 
ela ter lhe roubado Sócrates. 

SEGUNDA - Dani mostra a gravação com o fl agra de Henri mexendo em seu note-
book para Jean Paul e Françoise, que resolvem demiti-lo. No apartamento dos Belli-
ni, Guido e Carlo jogam videogame. Guido faz uma brincadeira com Carlo. Fatinha 
faz uma lista com exigências que Guido deve seguir. Mari desmaia no meio do Baião 
de Dois enquanto serve os clientes. 

TERÇA - Peterlongo comenta com Maria que Jean-Paul ofereceu-lhe um trabalho no 
Paris. Paolo insiste que viu Luca na TV, mas Guido tenta disfarçar. Pela TV, Renée 
reconhece Dani, mas não comenta nada com a família. Renée questiona Dani sobre 
incidente na roda-gigante. Miquelina trata Severino com rigidez por causa de Mari. 
Dani confessa a Renée que está se encontrando com Luca escondida. 

QUARTA - Peterlongo prepara um jantar com os ingredientes trazidos por Jean-Paul. 
Érika encontra-se com Alex e ele jura vingança contra os Cassoulet e Bellini. Fran-
çoise nomeia Zeca garçom do Paris e muda seu nome para Gaston. Miquelina con-
tinua brava com Severino por causa de Mari. Dani conta para Luca que Jean-Paul 
descobriu o romance dos dois. 

QUINTA - Akira diz a Keiko que eles precisam ir embora por causa do tal homem 
misterioso que foi visto no mercadão. Dani diz a Alex que não pode mais continuar 
com ele e devolve o anel de noivado. Alex pede a Érika que descubra o que há entre 
Danielle e Luca. Peterlongo entrega o botão para Jean-Paul, que tem a mesma sen-
sação de Maria ao recebê-lo. 

SEXTA - Paolo vê Alfredo jogar xadrez sozinho e começa a chorar. Luca beija Dani. 
Mari foge com Reizinho. Luca pede a ajuda de Érika para comprar um presente 
especial para Dani. Raí promete aos pais que vai tentar resolver o sumiço de Mari. 
Peterlongo veste-se com as roupas dadas por Jean-Paul. Manoela vê Luca com 
alianças. Miquelina e Severino vão ao cursinho atrás de Raí. 

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Laura tenta abrir o portão da mansão e Virgínia ouve. Frau Herta impede que 
Silvério deixe Laura entrar, e o proíbe de abrir a porta para Daniel. Arthur vai atrás de Letícia, 
que pede para ele parar de persegui-la. Seu Memé quer saber quais são as reais intenções 
de Eduardo com Margarida. Natércio manda Daniel ir embora e avisa que Laura decidiu 
fi car com ele e as fi lhas. 

TERÇA - Daniel se recusa a acreditar em Natércio. Seu Memé quer saber quando Edu-
ardo irá pedir a mão de Margarida em casamento. Cícero entrega uma pasta cheia de 
dinheiro a Daniel e explica que o dinheiro é para ajudar no tratamento de Laura, mas 
o médico recusa. Natércio vai à casa de Daniel com Laura. Frau Herta comenta com 
Afonso sobre o empréstimo de Daniel. 

QUARTA - Dona Alzira reclama com Dona Ramira que Seu Memé fi cou doente por sua culpa. 
Cícero acusa Arthur de manchar a reputação de Letícia ao beijá-la na frente dos fotógrafos. 
Eduardo teme que o empréstimo dele no banco não seja aprovado. Virginia presenteia Lau-
ra com uma caixa de fi tas para seu gravador. Afonso fala com Natércio sobre Daniel.

QUINTA - Natércio repreende Afonso por interferir em sua vida pessoal. Natércio pede ao ge-
rente do banco que recuse o pedido de empréstimo de Daniel. Afonso liga para Frau Herta 
para avisar que seus planos estão dando certo. Virgínia faz Conrado prometer que irá parar 
de perseguir Eduardo. Daniel descobre que seu pedido de empréstimo foi reprovado.  

SEXTA - Jovelina vende as rifas do carro para as freguesas do salão. Daniel diz a Laura que 
não irá desistir do consultório. Letícia sai para jantar contra sua vontade com Arthur. Daniel 
desconfi a que Natércio esteja envolvido no problema com o empréstimo. Afonso e Peixe 
combinam de aplicar um golpe no restaurante do clube. Bruna pergunta a Natércio se é de 
sua vontade que ela se case com Rogério. 

SÁBADO - Luciana se incomoda ao ver Laura e Daniel dançando. Aurora leva Gracinha e 
Faísca para se consultarem com Daniel. Letícia revela a Rogério que foi obrigada a jantar 
com Arthur depois que jogou o anel pela janela. Franzé cava o buraco onde estava a carteira 
de Margarida, mas não encontra nada. Laura vai tirar satisfações com Natércio por não ter 
comentado com ela sobre o noivado de Bruna.      

SEGUNDA - Guilherme inventa que o computador estava pegando fogo e escapa. Rakelli 
demora a acreditar que Gaspar é seu pai. Sônia conta para Norma que Guilherme está 
tendo conversas misteriosas com Raul. O auditor da Singular diz que o dinheiro foi en-
contrado na conta de Milton. Joana pede perdão a Guilherme, mas ele diz que não quer 
voltar com ela.

TERÇA - Guilherme diz à Joana que a relação entre eles terminou no momento em que 
ela o largou no altar. Sônia tenta consolar Joana, que foge do carinho da mãe. Eduardo se 
choca ao ver Alex dando um beijo em Débora. Norma é indicada como presidente da Sin-
gular. Raul descobre um e-mail trocado entre Celso e Norma um pouco antes da queda 
do Carcará. Sheila e José Henrique fogem da aldeia.

QUARTA - Os índios perseguem José Henrique e Sheila, que escapam. Raul avisa Gui-
lherme que Norma é a nova presidente da empresa. Sônia descobre que Márcia sabe a 
verdadeira razão da viagem à Amazônia. Ivete e Gaspar quase se beijam, mas recuam. 
Raul revista o escritório de Norma. Robson descobre o relógio de Olavo na mochila de 
José Henrique. 

QUINTA - Adamastor diz a Robson que Olavo estava usando aquele relógio quando foi 
para a Amazônia. Rakelli se esconde no porta-malas do carro de Robson. Gaspar descon-
fi a que Rakelli foi para a Amazônia. Robson e Adamastor descobrem Rakelli dentro de 
uma grande bolsa no avião. Guilherme diz a Raul que vai se reaproximar de Norma, para 
descobrir a verdade.

SEXTA - Suzy está grávida não acredita. Márcia mostra intimidade com Eduardo. Débora cho-
ra. Robson, Rakelli e Adamastor são capturados e descobrem Olavo. Guilherme se aborrece 
ao saber que Gaspar vai trabalhar também com Renato. Guilherme vai a uma boate e se 
encontra com Norma. José Henrique e Sheila descobrem que Robson assinou a procuração.

SÁBADO - José Henrique tem certeza de que Rakelli misturou a procuração com os pa-
péis do casamento. Olavo insiste que nasceu na aldeia. Sônia confessa que usa nome e 
identidade falsos e que Norma a obrigou a acabar o casamento de Joana e Guilherme. 
José Henrique não deixa Robson, Adamastor, Rakelli e Olavo entrarem na mansão e diz 
que a fortuna agora é dele.

SEGUNDA - Irene promete a Flora promover seu encontro com Lara. Lara aconselha 
Donatela a se separar de Dodi e se apaixonar. Dodi guarda dólares que recebe de 
um homem em um açougue desativado. Alicia impede que Romildo se vingue de  
Zé Bob. Irene combina com Lara ir ao sarau na casa de Copola. Rita e Didu caem no 
poço. Iolanda morre de ciúmes. Irene apresenta Flora a Lara.

TERÇA - Flora e Lara descobrem interesses comuns. Cassiano e Lara ouvem Átila 
conversando com Lorena sobre a proposta de Donatela. Donatela vai a um show 
para ver se encontra Flora. Zé Bob briga com Donatela quando ela estaciona em 
uma vaga para defi cientes. Flora vê de longe os dois, como se estivessem em uma 
briga de namorados, e fi ca estatelada.

QUARTA - Flora começa a se aproximar, mas recua. Zé Bob  joga a chave no chão e 
Silveirinha leva Donatela embora. Nestor avisa Donatela que Flora mora em cima 
de uma lanchonete. Flora dá de cara com Donatela no balcão da lanchonete. Do-
natela diz a Geraldo, dono da lanchonete, que Flora matou o seu marido. Geraldo 
demite Flora. Flora vaga pela cidade sem ter aonde ir.  

QUINTA - Flora avisa Irene que foi demitida. Gonçalo diz a Irene que Lara vai morar 
com a família de Copola. Dodi se encontra com Tina. Céu implora para Edivaldo não 
dar outra entrevista para Zé Bob. Copola dá um telescópio de presente para Cata-
rina. Lara combina ir a uma exposição com Flora. Donatela não entende ao ver, na 
tela do computador, Irene com Flora.

SEXTA - Irene avisa que estão sendo fi lmadas e fi nge discutir com Flora. Flora en-
contra o chip colado na alça de sua bolsa. Gonçalo contrata Edivaldo a pedido de 
Didu. Zé Bob conta que no dia do show estava brigando com Donatela. Donatela 
segue Flora e descobre que ela deu sua bolsa para a camareira do hotel. Lara fi ca 
feliz ao ver Flora pronta para ir à excursão.

 SÁBADO - Donatela chora lembrando do fi lho que completaria 20 anos. Arlete diz a 
Gonçalo que Tina está apaixonada por Dodi, mas não é sua cúmplice. Romildo per-
gunta quanto Rita quer para se casar com Didu. Dodi termina tudo com Tina. Romil-
do visita Arlete e leva um livro de presente. Lazinho pede oito milhões pela fazenda. 
Lara diz a Flora que tem a impressão que elas se conhecem há muito tempo.
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(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL | PR

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL | PR

O Teatro de Toledo estava lotado. E olha que 

não era a primeira apresentação da Orquestra 

Sinfônica de Viola Caipira da FAG de Cascavel 

em terras vizinhas. Estava realmente lotado. 

Isso foi há alguns meses, havia levado meus 

pais para ver a apresentação que tanto me 

chamara atenção um ano antes. Havia cansa-

do de esperar um novo espetáculo dela aqui.

A apresentação começou com os clássicos 

minutos de atraso, cada um deles perdo-

áveis diante da qualidade incontestável do 

show. Leve em conta que não se trata do 

meu estilo favorito de som. Depois de algu-

mas músicas, na simpática conversa com o 

público, anunciaram a gravação de um DVD 

e que fariam questão de gravá-lo em Toledo e 

não em Cascavel.

Na terça-feira houve o lançamento do longa-

metragem O Monte Carmel no MAC (Museu de 

Arte de Cascavel). Acredito muito neste pro-

jeto a ponto de ter plena confiança de que O 

Monte Carmel será um marco para a história 

do cinema de Cascavel da região. Tem tudo 

para dar certo diante da junção do maior or-

çamento de que já se teve notícia por essas 

bandas – R$ 1 milhão – com os profissionais 

envolvidos no projeto: César Pillati, Vander 

Colombo, Tony Martendal, Sergio Sanderson... 

para representar todos. 

Foi na frase ‘mais um longa metragem de Cas-

cavel’ que surgiu no lançamento que me veio à 

lembrança que, na verdade, o evento primeiro e 

oficial foi em Toledo algumas semanas antes, 

com a presença massiva dos veículos de comu-

nicação locais – o que não aconteceu por aqui 

– e dos atores globais – que aqui não deram as 

caras –, sob os olhos atentos de uma conside-

rável multidão – que definitivamente não esta-

va no MAC nessa segunda-feira –.

Enquanto à sombra dos pilares de um Teatro, 

nossa Orquestra e nosso filme se tornam de 

Toledo. A responsabilidade é nossa. É melhor 

sairmos de traz das barricadas.

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - vandercolombo@gmail.com

(por Anderson
Antikievicz Costa 
CASCAVEL | PR

Davi e 
Golias

* Socióloga 
- laysedo-

ardo@
gmail.
com

O grego Costa-Gavras jamais tentou seguir outro cami-
nho que não o do cinema político, porém com um dife-
rencial: a política é tratada como fenômeno e não como 
partidarismo, ou seja, vista sob o viés dos efeitos que as 
idéias políticas provocam. Em 1969, o mundo se rendia 
a um fi lme chamado Z, que chegou a concorrer como 
melhor fi lme e melhor fi lme estrangeiro no Oscar, ga-
nhando o segundo. Falava sobre a ditadura recente da 
Grécia sem meias-palavras, passando por cima de qual-
quer anistia que posteriormente fosse defender seus 
carrascos com uma simples frase que começava o fi lme: 
“Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais, não 
é uma coincidência, é intencional”.

Notava-se já aí a tremenda capacidade de direção 
agressiva que o diretor tinha.

Passou a vida criticando duramente as injustiças de di-
taduras e totalitarismos (inclusive no Brasil, em Estado 
de Sítio), até em 2002 fazer um fi lme que fi nalmente 
abordava o silêncio da Igreja Católica perante o extermí-
nio de judeus pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. 
O fi lme intitulado Amém. com um ponto-fi nal, já resumia 
a intenção de uma certa benção silenciosa ao que acon-
tecia em Auschwitz e tantos outros campos de concen-
tração. Mas antes mesmo do fi lme, a maior polêmica 
partiu do cartaz, feito por Oliviero Toscani, o responsável 
pela campanha da Bennetton, em que se via uma cruz 
fundida à suástica que dava entender uma união entre 
Igreja e nazismo pelo extermínio dos judeus. O fi lme 
como se esperava foi duramente criticado pelo Vaticano 
antes mesmo de estrear, e, quando estreou, quem ‘des-
ceu a lenha’ foram os críticos.

Esperava-se um grito irado, esbravejado, esperava-se que 
Costa-Gavras babasse ódio em cima do fato, mas o que 
ele fez foi contar uma história de caráter humano nos ve-
lhos moldes cinematográfi cos. E não errou. A intenção da 
história, ao contrário das anteriores, não era dedicada aos 
militantes políticos, ou mesmo àqueles que se envolviam 
com o fato diretamente, mas aos próprios católicos que de-
veriam se envergonhar da barganha de poder que ocorreu 
na época. O fato é que a Igreja Católica teve a maior chance 
de ser perdoada pelos pecados da Idade Média, posicionan-
do-se contra o Holocausto numa época que a mídia não era 
organizada e em que o ato colocaria toda uma nação religio-
sa contra os abusos da Alemanha, mas por medo e acordos 
políticos não abraçou essa chance única.

Ora, como se o fato de Costa-Gavras não ter esbravejado e 
ter escolhido uma narrativa clássica sem recorrer a técnicas 
pós-modernas não fossem indícios de sua maturidade cine-
matográfi ca. Pois, assim como em algumas outras áreas, no 
cinema, fazer o simples bem feito é bem mais complicado 
do que fazer um fi lme repleto de movimentos desconexos de 
câmera aliado a um roteiro pra lá de rebuscado, porém in-
sosso, em busca de uma auto-aceitação no hall dos diretores 
moderninhos. Nas palavras de Schopenhauer: “É fácil identi-
fi car um medíocre afetado: eles geralmente tentam enganar 
escondendo conceitos triviais atrás de simbolismo baratos, 
sofi smas e profusões de palavras”.

Há muitos diretores que já quebraram a cara feio, ao tentar, 
sem sucesso, fazer um fi lme simples aos velhos moldes, cain-
do quase sempre em pântanos de clichês ou simplesmente 
no vasto mar daqueles que não têm nada a dizer. É como um 
matador, para utilizar-se de um exemplo piegas, pois, atirar 
com uma arma de fogo, qualquer um é capaz; agora, usar 
uma pequena faca sem ser visto não é bem assim.

Em Amém. Costa-Gavras usa a faquinha, não é um completo 
espadachim com ela, mas com certeza dá conta do recado. 
Antropomorfi zando os confl itos em fi guras centrais, ele come-
ça a história com o ofi cial nazista especializado em higieniza-
ção, Kurt Gerstein, que acabara de criar um produto capaz de 
deixar a água potável em pouco tempo. Ele investiga o porquê 
sua sobrinha portadora de doença mental havia sido morta na 
câmara de gás. Durante a investigação, descobre que os ju-
deus mandados para deportação estão sendo exterminados. 

Em nome
do quê?

Kurt 
volta a 
Berlim disposto a entregar o 
esquema e fazer o povo se rebelar contra 
o governo de Hitler. Todavia, ninguém lhe ouve e 
o único apoio vem da Igreja Protestante que freqüenta, 
a qual admite que somente o Vaticano teria algum poder para 
fazer recuar a situação. A única pessoa dentro da Igreja Católi-
ca disposta a ajudá-lo é o padre jesuíta Riccardo Fontana, que 
tem a ingrata missão de convencer seus líderes e fi nalmente 
ao Papa Pio XII a tomar alguma atitude.

Costa-Gavras continua tratando o fenômeno como tal, sem dei-
xar de citar que o Vaticano, sim, salvou alguns judeus na época, 
principalmente os que se convertiam (literalmente salvando suas 
almas), e também dos temores da Igreja em que os católicos 
começassem a sofrer também, no caso de um posicionamento. 
Revela ainda ter um faro muito afi ado para o tema quando diri-
ge – mesmo sendo um péssimo presidente de júri de festivais 
internacionais, com uma incompreensão total do tema ao eleger 
o vencedor do Urso de Ouro deste ano em Berlim.

Mesmo assim ele ainda merece votos de confi ança.

O fi lme Amém. será exibido neste sábado, 14/06, às 19h30, 
no Sesc Cineclube Silenzio. A entrada é gratuita.

    Religiosidade 
Institucional e 
Laicização

Um Estado político, onde alguns indivíduos têm 
milhões de rendimento enquanto outros morrem 
de fome, poderá subsistir quando a religião dei-
xar de lá estar com as suas esperanças noutro 
mundo, para explicar o sacrifício?

François Chateaubriand

Penso que falar de tal tema citando expres-
sões tais como “A religião é o ópio do povo”, 
anunciada por Marx, ou “neurose coletiva”, por 
Freud, mesmo que enunciadas com pertinentes 
justifi cativas, trata-se de um lugar-comum na 
discussão do fato, e também desconsideração 

de fatores relevantes 
que ultrapassam 

a existência ou 
não de algum 

tipo de reli-

giosidade na vida das pessoas. Assim, considerar a religião, tendo 
como referente Amém., de Costa-Gavras, implica no tratamento da 
instituição religiosa e de todos os ordenativos constituintes deste cor-
po social. Tal instituição, bem como a escolar, a moral, entre outras, 
funciona com uma racionalidade digna de qualquer grande retórico, 
haja vista o fato de haver imposições naturalizadas que são toma-
das como verdade pelos indivíduos que são sujeitados por elas.

Tendo em vista a presença constante de perguntas sobre o sen-
tido da vida, início e fi m do mundo, e pela iminência permanente 
da morte, friso novamente que, afora a questão de haver ou não 
a necessidade de crenças religiosas para que haja, por sua vez, 
um equilíbrio na vivência dos homens, há um aproveitamento 
da fi delidade dos seus realizada por parte de alguns grupos re-
ligiosos, de modo que o submeter daqueles às regras e normas 
fazem-se algumas vezes bastante rigorosas e utilitárias para as 
instituições. E isso me parece ser o foco do problema.

Como já falado em outras ocasiões, as tradições são vivenciadas e 
mantidas por meio de coações implícitas e explícitas que vão desde 
a normatividade expressa por regras, que, se quebradas, excluem 
membros, até determinações que causam o chamado “mal-estar 
da civilização” discutido por Freud. Conseqüentemente, esta coer-
ção externa, por parte do grupo, ou interna, por parte do próprio su-
jeitado, realiza a manutenção de elementos presentes na tradiciona-
lidade institucional. No caso da religião, independentemente de sua 
orientação, embora o caso discutido por Costa-Gavras situe-se sobre 
o catolicismo, estas imposições estão pautadas numa punição bas-

tante severa que vem diretamente de Deus, ou seja, a entrada ou 
não no Reino dos Céus e/ou a evolução espiritual que garante o 
êxito na superação do medo da morte, e que, ainda, segundo o 
que tenho falado, faz-se princípio ativo de tais crenças.

Sobre as regras que têm como premissa o fornecimento de 
arsenal para que se alcance o objetivo acima, a grande questão 
entra em cena quando o processo realiza-se de modo homogê-
neo para todos os membros. Exemplo disso são as imposições 
sobre o comportamento da família, uniformemente dispostos, 
para alguns recortes que não se encaixam em tal perfi l. Aliás, 
como é possível que algumas entidades assistenciais que aten-
dem crianças e adolescentes ou abandonados ou retirados da 
família por abusos e violência, forcem os assistidos a respeitar 
o mandamento bíblico “Honrar pai e mãe”? Se, em todo caso, 
eles são educados com o objetivo de serem inseridos em outra 
família, realizando tal normativa, embora saibamos que muitas 
crianças chegam a atingir maioridade nos abrigos, sem nunca 
serem adotadas, como se realiza o processo para elas, com 
este distanciamento absoluto entre realidade e norma?

Essa problemática se apresenta em muitas outras situações, 
principalmente no que diz respeito à confusão que ainda existe 
no Brasil (embora este seja constitucionalmente um Estado lai-
co) sobre questões de políticas públicas que se transformam em 
afrontas morais, entre elas o aborto e o uso de preservativos, e 
relações “ilegítimas”, por exemplo, de modo que a tomada de 
decisões políticas são condicionadas pela normatividade institu-
cional da moral religiosa. Até o momento ainda são visíveis os 
dados referentes aos resultados dessas questões, de forma que 
o imperativo religioso acaba fundamentando decisões em nome, 
muitas vezes, da aceitação popular do governo que as realiza.

Por isso, é preciso dizer novamente que as crenças são livres e 
devem ser exercidas pelos indivíduos da maneira que cada 

um desejar. Todavia, as imposições das instituições 
religiosas devem manter-se em sua jurisdição, 

afronteiradas tanto pelos membros quan-
to pelos personagens legislativos, 

que devem zelar, por sua vez, 
pela laicização do Estado, 

já existente há alguns 
séculos na história 

da humanidade.
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O menor-zinho dos filhos devia 

estar com oito meses quando começou a 

chorar dia e noite. “Meu filho estava morren-

do no meio do sertão. Tínhamos remédios 

para dor, mas nada solucionava, ele continu-

ava chorando. Foi aí que apelei pra Deus, falei 

que se ele desse a solução, curasse meu fi-

lho, nós sairíamos de lá. E Deus usou de mise-

ricórdia e curou ele, o menino simplesmente 

virou e dormiu. E eu falei, bom, agora nós va-

mos embora pra Cascavel pra junto da minha 

mãe, do meu saudoso pai”. 
Medinei Francisco Pellizzaro é catarinense de 

Xaxim. Foi para Catanduvas com um ano. Cres-

ceu ouvindo o pai falar de Rondônia. Bons tem-

pos. Com a mesma empolgação aceitou o convite 

do cunhado para trabalhar em Belém, no 

Pará. “Com aquela vontade de ga-

nhar dinheiro vendi o pouco que ti-

nha e fui pra lá. Foi uma experi-

ência. Quebrei a cara bem 

quebrada, mas era algo 

que eu queria fazer”. 
Em um pequeno barra-

co no meio do sertão, a 

quase 50 quilômetros da 

vila mais próxima, vivia 

com a primeira esposa e 

dois filhos. Havia outros 

sete trabalhadores para 
dividir o espaço.“Deus preparou uma 

pessoa que entrou lá 

com uma caminhonete ve-

lha e a gente saiu. Cheguei na 

vila onde o patrão morava e 

falei: ‘Estou indo pra Cascavel’. 

Ele estava mais quebrado que 

arroz de quinta, mas arrumou 

dinheiro e me pagou. Na viagem 

o menino passou mal de novo. Algo 

inexplicável. Ficou paralisado, duro, estaque-

ado, a boca aberta e os olhos estralados. Tinha 

uma rodoviária, parece que era Rialma a cidade, 

e tinha uma farmácia atrás da rodoviária. O farma-

cêutico receitou uns remédios, mas não resolveu. O 

pessoal do ônibus falou que talvez fosse o clima 

porque mudou de Estado: ‘vamos dar um banho na 

criança’, mas nada resolveu. Daí o motorista falou: 

‘vamos atravessar o rio...’, o rio era a divisa de duas 

cidades, ‘lá tem hospital de criança’. O 

médico examinou e disse que teria 

de ficar uns três ou quatro dias 

internado. Eu já tinha gastado 

parte do dinheiro em remédio, 

já não dava pra tocar a viagem”.

“O motorista veio conversar, per-

guntar o que eu ia fazer e eu falei 

que eu não tinha o que fazer. O 

médico disse que o menino fica-

ria com problemas, que teria de 

tomar medicamento para o res-

to da vida. Contei ao doutor a si-

tuação e ele até ofereceu traba-

lho. Falei que se precisasse eu 

trabalharia, mas que não queria 

ficar. ‘Estou indo e quero chegar 

ao meu destino com meu filho’”.

“Deus é tão bom que o motorista falou pra mim: 

‘olha, faz muitos anos que trabalho nessas redonde-

zas e sempre que acontece algum imprevisto consigo 

com que as pessoas ajudem’. Ele conversou com o 

pessoal e o dinheiro que conseguiu dava para pagar os 

medicamentos, continuar a viagem e ainda sobraria. 

Ofereceram lugar pra gente passar a noite e foi duran-

te a madrugada que dobrei o joelho e pedi novamente 

a misericórdia de Deus. No outro dia, umas nove horas, 

o médico pediu novos exames. Bom, Deus é quem vai 

resolver, ele é o médico dos médicos. E Ele me escutou. 

O médico falou: ‘olha, o teu filho está curado, alguma 

coisa aconteceu. Ele tá liberado’”.

É muita história pra contar. Fica ali na Travessa 

da Praça Getúlio Vargas, no Edifício Florença. 

Prédio de uns 20 anos, com treze andares, um 

a p a r t a -mento por 
andar. Lá mora a 

Vania Paula, que 

nos apresentou o seu Medinei, um 

apaixonado pelo que faz. Há mais 

três no serviço. “Tem os da noite 

que trabalham 12 por 36 e daí durante o dia é eu 

e mais uma fazendo oito horas, ela das 7 às 11, 

das 13 às 17, e eu das 9 às 13 e das 15 às 19”.

Abre e fecha porta, recebe e distribui correspon-

dência, jornais e revistas, anuncia visitas. Chama 

o encanador, o eletricista. Recebe os primeiros 

bons-dias e os últimos boas-noites, atura os ‘be-

buns’ da madrugada, é mensageiro, atura o es-

tressado com o portão que não abre e o furioso 

que encontrou o vizinho em sua vaga na gara-

gem. É aquele que ouve e vê tudo, mas que não 

vê e que não ouve nada.
Chega adiantado. Sempre tem serviço. Quando 

dá uma folguinha, meia hora, quarenta minutos, 

lê a Bíblia. “O jornal é dos moradores. A maioria é 

gente boa, mas o jornal é deles. A gente dá uma 

olhadinha, não vou dizer que não, e eles sabem 

[risos], mas eu olho com cuidado. Já o rádio... Eu 

sou evangélico, então, esporte não ouço, música 

também não, e o programa que eu poderia ouvir 

não sintoniza... então, geralmente leio a Bíblia”.

“Rapaz, onde eu abro geralmente eu leio. Às 

vezes resolvo fazer um estudo, né, por exemplo, 

você pega um capítulo que fala do nascimento 

de Jesus e se você for vendo as referências vai 

aos quatro cantos da Bíblia. Quando você vê, o 

tempo passa, mas tem de ficar ligado ao serviço, 

pode chegar alguém e não fala nada, né, mas 

‘pô, esse camarada tá lendo essa Bíblia aí e ele 

tá aí pra trabalhar’ [risos]”.
Do primeiro casamento, três filhos. Ela foi em-

bora para Santa Catarina e morreu poucos anos 

depois. Já são dez anos de um novo casamento, 

com mais três filhos. “Um com 26, outro com 22 

e um que fez 20 agora dia 30 de maio. E daí te-

nho uma com nove, outra com seis e outra com 

cinco. Todos maravilhosos [risos]. Sabe, né, toda 

coruja gaba seu toco”. Moram no Periollo.

“Há uns cinco, seis anos, tive um problema de 

hérnia de disco. Eu fazia pelo SUS, mas ia com dor 

e voltava com mais dor. O seu Licinho, do oitavo 

andar, perguntou se eu não conhecia um médico: 

‘Tem a Dona Salete do terceiro andar que tem a 

filha e o genro que podem indicar’. Ela ligou para 

o genro, o Mauro, e ele indicou o doutor André, da 

Osteofísio. Fui lá e a coisa mudou. Falei para o seu 

Licinho e como presente de fim de ano ele deu 

um dinheiro: ‘faz o tratamento’. Fiquei muito agra-

decido e fiz. As sessões que faltaram, graças a 

Deus, o doutor André não me cobrou. Hoje estou 

bem graças ao seu Licinho e o doutor André”.

Em Cascavel, Nei trabalhou cinco meses na em-

presa Capital do Oeste. Gostava de ser cobrador 

de ônibus, mas queria voltar à lavoura. Falou com 

o ‘saudoso Guido’ e voltou a trabalhar em uma das 

fazendas-modelo em Catanduvas. O 

pai ficou em Cascavel, num esta-

cionamento. Dois anos depois, 

ao abrir uma vaga, chamou o 

filho, e, mais uma vez, estava 

ao lado do pai. Medinei traba-

lhou por sete anos. Apenas 

saíram quando o proprietá-

rio fechou o negócio.“Fiquei uns meses com 

o seguro desemprego, né, 

e foi quando surgiu a vaga 

aqui. Por uma pessoa da 

igreja, eu comentei que esta-

va procurando emprego e 

ele trabalhava em um 
outro condomínio... 

era a mesma conta-
dora dos dois edifí-

cios e ele me indi-
cou, falou num dia e 

no outro eu vim. Era o 
seu Agostinho Bacarin 

o síndico. Falei com ele. 

Daí eu comecei, não sei se era 

dia 17 de setembro de 94, 95, faz qua-

se 13 anos e, lógico, ele queria informações 

de onde eu tinha trabalhado e daí o que era o 

meu patrão, o seu Altevir Bragagnolo, me garan-

tiu, e então, no outro dia, ele falou que era pra eu 

começar e até hoje estou aqui”.As histórias      de um andar
( por AndersonAntikievicz Costa
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