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Três horas depois

Então até mais,

Maleski.

Hmm...

Veja bem,

o quadro

político
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(por((Equipe ALT(( (por((Equipe ALT((Psiu, vou
lhe contar 
um segredo...

A última
faixa
do lado B

Muitos segredos acometem ferozes o cotidiano banal – 
ou nem tanto – de muitos. Ainda que digam não à gene-
ralização é muito difícil que não haja alguém ressentido, 
com vergonha, com medo, afoito, com remorso, entedia-
do, com ódio, sem escolha. Não há um só que não tenha 
um amor adormecido, um leão acordado, um sentimento 
amordaçado. Não há um só que não sinta uma dessas 
coisas ou todas elas em redemoinho.

Se muitos se reconhecem na dor de outros, um blogue 
especial é postsecret.blogspot.com. Em recôndito anoni-
mato, pessoas de todo o mundo enviam os segredos que 
mais as afl igem e o artista americano Frank Warren os 
compartilha no espaço criado por ele. A idéia surgiu em 
novembro de 2004, quando Warren distribuiu 3 mil pos-
tais com o endereço dele para que as pessoas contassem 
segredos inconfessáveis. O resultado disso foi transfor-
mado em instalação para uma mostra de arte em Wa-
shington e, em primeiro de janeiro de 2005, no endereço 
eletrônico. Desde então, sempre aos domingos, Warren 
atualiza o blogue com os segredos enviados. O espaço é 
em inglês, mas os sentimentos são universais. Exemplos 
dos segredos por lá encontrados: “Minha afi lhada con-
fessou aos prantos o maior segredo dela. Mas... a sala 
estava barulhenta e eu não consegui ouvi-la. Agora fi njo 
que sei o que ela me disse”. “Eu amo minha esposa. Mas 
minha lua-de-mel no Havaí teria sido melhor com minha 
Ex”. “Quase nunca lavo as mãos depois de ir ao banhei-
ro”. “Todos que me conheceram antes do 11 de setembro 
acreditam que eu estou morto”.

Para segredos mais explícitos, visite o Vimeo. O slogan 
adianta o conteúdo: Video Sharing For You (em tradução 
livre, algo como “divisão de vídeos para você”). É uma 
rede de relacionamentos parecida, se você já cogitou a 
possibilidade, com o YouTube, mas possui algumas van-
tagens em relação ao concorrente de maior divulgação. 
Em primeiro lugar, o vídeo é convertido de forma diferen-
te, o que permite que o material seja visto com qualidade 
superior. Outra vantagem é que o site suporta fi lmes em 
alta defi nição e não limita o tempo dos vídeos, somente 
o tamanho do arquivo, já que o total de megabytes 
postados por semana não pode 
passar de 500. No YouTu-
be, por exemplo, somente 
é possível enviar vídeos 
de aproximadamente 
10 minutos por vez. 
Além disso, o usuário  
do Vimeo pode esco-
lher se quer compar-
tilhar o material, por 
meio de download, ou 

não. Para postar ví-
deos ou baixar al-

gum de sua esco-
lha, é necessário 
efetuar o registro 
no vimeo.com. A 
Equipe do ALTALT já 
está engatinhando 
por lá. Ao entrar no 
site, digite Gazeta ALT Gazeta ALT e você 
encontrará o link do curta-
metragem já comentado 
por aqui: Ilha D’Oeste.

“Seu último pensa-
mento mortal será: 
por que eu desperdicei – 
exatamente igual a hoje – 
tantos dias?”

Françoise Hardy, John Foster, Pepino di Capri, Roberto 
Yanes, Alain Barriere abrem os caminhos românticos 
para o andar das palavras de Vinicius e Tom. Uma reve-
rência à voz de Maria Creuza e do próprio poetinha em 
Eu sei que vou te amar que irrompe da última faixa do 
lado B de um vinil intitulado Amour Amore Amor (R$ 3). 
Música que naquele instante reverberava nas páginas 
amareladas dos livros que me rodeavam.

Nesse ar poético entreguei meus olhos às carrega-
das estantes do Sebo do Paulinho (Rua Jarlindo João 
Grando, 32, Centro, Cascavel/PR). Lá encontrei um 
Herman Hesse. O Último Verão de Klingsor (Record, 
1952, 2ª edição, 172 p., R$ 10) dá nome ao volume e 
também a um dos três contos que preenche a obra-
prima, escrita por Hesse entre 1919, ano em que es-
creveu o romance Demian e com ele ganhou o Nobel 
da Literatura 27 anos mais tarde, e 1922, quando 
escreveu Sidarta ou Siddhartha, outro grande suces-
so que inspirou o grupo de rock progressivo Yes, em 
1972, na composição da letra de Close to the Edge.

A crença convicta defendida em todos os livros desse 
consagrado escritor alemão, que se naturalizou suíço 
em 1923, de que a vida e a liberdade do indivíduo são 
essenciais e têm de ser protegidas dos atos e das idéias 
que predominam no mundo moderno é que dá força ao 
conjunto da obra desse autor e garante expressão e voz 
sobre a literatura de fi cção contemporânea.

Na semana do Dia Mundial do Rock, desvencilharam-
se dos livros 10 VHS: A História do Rock’N Roll, da Abril 
Coleções. A Invasão Britânica, Punk, Década de 70, Un-
derground... são alguns dos títulos presentes na coleção 
completa com a maioria das fi tas ainda plastifi cadas. 
Deu vontade, faltavam-me R$ 50.

Voltei-me para Jorge Caldeiras e as mais ricas páginas 
que assina. Mauá: Empresário do Imperador (Compa-
nhia de Letras, 1995, 5ª ed., 555 p., R$ 20) é o mais 
completo trabalho sobre Irineu Evangelista de Souza, o 
Visconde de Mauá. É a história do homem responsável 

pela primeira indústria, a primeira estrada de ferro 
e o primeiro banco a operar em grande escala no 

Brasil e que para isso “teve de brigar contra 
uma sociedade provinciana, que considera-
va o feitor de escravos o melhor gerente de 
recursos humanos”.

Luiz Nazário soou-me desconhecido ao 
tomar em minhas mãos À Margem do 
Cinema (Ed. Nova Stella, Coleção Belas 
Artes, 1986, 110 p., R$ 7). “Escritos en-
tre 1979 e 1985, os textos aqui reunidos 
formam uma espécie de diário cinema-
tográfi co, no qual o leitor saberá, com 
certeza, identifi car o que há de essen-
cial e de contingente” é o alerta do es-
critor. Mais tarde descobriria tratar-se 
também de crítico cinematográfi co e 

diretor de cinema e que naquela peque-
na obra discute cinema “nos aspectos rela-

tivos às salas de exibição, os livros sobre cinema, 
os roteiros e as críticas cinematografi as”. Textos 
técnicos e impressionistas reunidos num livro de 

propósito quase único no País.

Quase 11 horas. Hora de ir para casa. 
Despedi-me com pesar dos livros e de 
Vinicius mais uma vez. Talvez na próxi-

ma visita não estarão ali para me receber. 
Cumprimentei Paulinho. ‘Até a próxima’. 

Sobrava-me o querer do sempre estar ali, em 
meio à música de todos os livros.

Ciclo de filmes

Grandes

Adaptações

Literárias

de 14 a 18 de julho

a partir das 20 h

Sesc Cineclube Silenzio

(45) 3225 3828
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EspessasEspessas
camadascamadas
 de sonho de sonho

Dos b
alões à

 

Dos b
alões à

 

desti
laria

desti
laria

Estava absorto. Conduzia-
se a um jardim desconhecido. Atrás de si res-

tavam enormes árvores silvestres. Folhas multicores 
que lembravam quadros impressionistas formavam um 

macio tapete ao longo do caminho. Ele apoiava o pensamen-
to na carta que trazia entre as mãos. Aproveitava a distração 
para falar consigo mesmo lucidamente o momento sinfônico 
que o seguia sem o risco de ser confundido por liberar suas 
orquestras. Enquanto fervilhava em suas pausas, defi nia o pró-
prio resumo num teatro que estaria necessitando de ajuda ou 

julgamento, sendo justo como um engenheiro do rumo que, 
estranhamente, também o conhecia. E seus pensamentos 

umedecidos, mansos como as plumas, anteviam a alvo-
rada suave que se desprendia da paisagem. E sua cor 

de estar inquieto, similar ao seu tempo de sonoras 
subdivisões, se instalava tão inebriante como quan-
do ouvia: “vai passar, ter um lugar é anormal, o 
irremediável tem seu próprio remédio”.

Caminhava em cada degrau, o fecho, o 
revés, o grão – sem hesitar. Outrora 
alguém o vira entre os doutores do 
comportamento da rua das abóba-
das – o velho herói louco o bastante 
para supor tratável a loucura. Então se 
deparava com seu estrito artefato: “O me-

lhor lugar é ainda o mesmo lugar. Quem não 
lembra do sonho que tanto liberta quanto apri-

siona, da coerência do sonho vão de um saltim-
banco? Alimento a minha arte – as palavras, vou 
levando-as, e elas, lavando-me – como a realidade 
do sonho. Terei de novo tempo para suplantar a su-
perfície, a minha. O bom amigo não costuma sofrer 
com fragmentações da personalidade – o cachor-
ro. Ser poeta é ser mais humanamente cão”.

Porém, tudo aquilo que talvez viesse servir a 
muitos, era serena construção de quem an-
dava solitariamente. E ele se alegrava com a 
imensidão de não se fazer acompanhar por 

ninguém. E novamente monologava repetin-
do em tom isento e profundo: “Ferem muito, o 

amor e a morte. Se não amo morro de não amar. 
E se não morro, vivo de não morrer. Na dúvida não 

há certeza, a não ser, a certeza de existir a dúvida. 
Mesmo que eu possa não seguir digo sempre 
algo para as muitas vezes em que me encontro 
indócil e, em tal intensidade me esqueço, que 
todo o existir exulta de ser-me. Felizmente, há 
vários tipos de happy end”.

Mesmo não havendo uma estação que ele 
identifi casse como parte do seu pequeno es-

paço, um lugar que a cada instante não olvi-
dasse a intenção lúdica da magia com que fora 

agraciado, prosseguia em meio à leveza das es-
peranças. E naquele mesmo dia, fi nalmente, e 

antes que, entregava no destino certo a carta e 
um esguio cálice de acácias – a sua preciosa 

aspiração de não se desiludir.

(por (Tere Tavavares*(CASCAVEL | PPR(

(por ((Emanuel de Campos((CASCAVEL | PR((

A Igreja 

tinha um cheiro de antigui-

dades. Um balcão repleto de livros 

cobertos de pó obstruía o corredor. 

Algumas abelhas se distraíam pousan-

do em velhas imagens que rodeavam as 

paredes. O rapaz passou as mãos de leve 

nos pés quebrados de um Santo Anto-

nio. Uma lástima deparar-se com tudo 

naquele estado. Ele também tocou os 

bancos de jacarandá. Sentou-se.

Tanta atenção lhe despertava o lu-

gar que quase esquecia o que o le-

vara até ali. 

A moça da rua de ontem. Como não 

lhe atender as dúvidas, esquecer-lhe 

o tom suplicante? 

Daria cabo do seu egoísmo cumprindo 

a promessa. Antes rezaria pelos mortos 

com a mesma devoção que o faria para 

os vivos. Pediria pelo fi m da angústia dita 

esperar, da enfermidade nominada crer, 

e tudo o mais que lembrasse as tristes 

ilusões do mundo. Pediria perdão pelo que 

pedisse e pelo que pensasse.

Naquela manhã de Maio morrera a morte do 

seu olhar na moça da rua de ontem. O assíduo assé-

dio daquela alma se estendia sobre o silêncio daquele 

cenário gasto. A manhã de Maio era ali, com ele, ajoelha-

do, mentindo qualquer escrúpulo, revelando ocos de fora e 

de dentro. O resto era medo que o deixava na margem lúcida 

de próximas águas. O repasto, a moça da rua de ontem.

Vestia a viva ânsia de sair o mais depressa dali e levar-lhe 

o que a cobriria como a uma rainha. A sua. A imagem de 

ouro de Santa Rita. Um pé na escadaria e outro na rua. Vol-

tou. Queria também os livros para salvar o amor no ama-

nhecer e no poente.
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Há quem torça o 
nariz. Há quem nem 
isso faça. Chafurdar 
em memórias não é nada interessan-
te. Imagine escrevê-las. Para se vingar 
de amigos e parentes ou acertar as coi-
sas. Falar do passado é como pisar em 
ovos. Todos sempre temos uma nesga 
de passado que quer ser escondida. Car-
los Heitor Cony fez uma quase-memória. 
Uma exposição, depois de anos sem pu-
blicar romances. Quase romance: quase 
memória é o título da obra que, na opinião 
deste farsante que vos fala, é a melhor de 
Cony. Diferente do que encontramos em 
crônicas escritas por ele, esse livro traz um 
lirismo desconhecido das páginas de jornal. 
E o quase do título nos remete a tantos ca-

minhos. A tentativa de 
escrever e ter fa-

lhado, de relatar 
as memórias e 
esquecê-las. São 
suposições. Nada 
que ultrapasse esse 
limiar de incerteza 

pode estar nessa obra. 
Tudo tem um gosto de 

algo que não é. E nesse as-
pecto de relatar saboreando 

a descrição, Cony nos encaminha a lembranças 
vividas por ele e o pai, Ernerto Cony Filho, figura 
mitológica do jornalismo.

A história começa quando ele recebe um embrulho 
e o identifi ca como sendo do pai, mesmo sem abrir. A 
caligrafi a ini-
gualável de 
Ernesto, a 
m a n e i r a 

de amarrar o laço, o cheiro de fumo e alfazema. 
Tudo inconfundível não fosse o fato de o par ter 
morrido há 10 anos. É nesse clima de mistério e 
confusão que Cony nos leva a descerrar as me-
mórias dele, tirando daquele embrulho fechado 
tudo o que viveu ou não viveu com o pai. “Se me 
metesse a escrever um livro sobre o que está 
acontecendo, alguém acharia nesse embru-
lho, vindo brutal e inesperadamente do passa-
do, uma referência, associação ou plágio da 
madeleine de Proust – e aí me obrariam um 
romance. E como não há romance além da 
pretensão, constatariam o meu fracasso”.

É como se o embrulho falasse tudo, 
apenas nos detalhes que Cony busca du-
rante todo o relato. O intrigante de rece-
ber um pacote recentemente feito pelo 
pai morto leva o autor-personagem 
a divagar. Sem abrir o embrulho, ele 
passa a lembrar. Faz com que tudo o 
quanto viveu e sentiu seja o condutor 
do relato. O quintal da casa que cres-
ceu parece pequeno para o que ele 
fazia. Os balões de São João que ele 
e o pai fabricavam parecem levá-lo 
à infância. O gran fi nale é terminar 
o livro e fi car na sede de ir além, 
de buscar ainda mais os segre-

dos daquele embru-
lho. Para dar mais 

alento ao mis-
tério, fi naliza 

“amanhã não farei mais essas coisas”, no caso, 
destilar a memória em um livro.

Carlos Heitor Cony, carioca, nascido em 1926, é 
um grande nome da literatura brasileira da atualida-
de. Com este romance, que ganhou o prêmio Jabuti em 
1996, rompe com a tradição dos memorialistas 
brasileiros para quem escrever sobre o 
passado é uma forma de fazer um acer-
to de contas com a família. A memória, 
quando é quase-memória, não se apre-
senta como testemunha da história 
nem como escrita do ressentimento. 
Torna-se, principalmente, uma ma-
neira de expressar a alegria de 
lembrar do passado, além de 
reafi rmar cumplicidades defi -
nitivas, como a criada com o 
homem que nos toma pela 
mão e nos leva para o 
mundo, o nosso pai.
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Patobran-Patobran-
quenses da-quenses da-

queles que falam o queles que falam o 
‘daí’ no fi nal das frases?‘daí’ no fi nal das frases?

[risos] É, de vez em quando, 
né, daí [risos].

Diego, fala-se de uma valori-Diego, fala-se de uma valori-
zação crescente da música na-zação crescente da música na-
cional, incluindo, obviamente, a cional, incluindo, obviamente, a 
música instrumental brasileira. música instrumental brasileira. 
Como avalia esse cenário?Como avalia esse cenário?

Com certeza, há uma valori-
zação. E eu acredito que isso 
se deve ao aumento da pro-
dução da música popular e 
da música instrumental no 
País. Tem-se apreciado mais jus-
tamente porque a produção tem sido 
muito mais intensa e de qualidade. Mas 
a música brasileira ainda é mais valorizada 
fora daqui, na Europa principalmente. Há muitos 
jovens saindo do Brasil e indo tocar lá, fazendo 
carreira de sucesso, se dando muito bem.

Por que isso se dá e como poderíamos reverter Por que isso se dá e como poderíamos reverter 
esse quadro?esse quadro?

Acredito que é uma questão de aculturação, 
que vem das bases culturais mesmo. Em ou-
tros países a gente percebe que há uma valo-
rização cultural muito maior, reconhecimento. 
Como poderíamos reverter? Essa é uma pergun-
ta que eu me faço todos os dias sem achar uma 
boa resposta. Eventos como o Festival de Música 
de Cascavel e o Circuito OFF são de extrema impor-
tância nessa valorização da música brasileira, na valo-
rização do conceito de música arte.

Minha próxima pergunta era justamente sobre a Minha próxima pergunta era justamente sobre a 
importância do Festival de Música de Cascavel e o importância do Festival de Música de Cascavel e o 
Circuito OFF...Circuito OFF...

São de extrema importância, pois fazem com 
que mais pessoas conheçam a música instrumen-
tal regional brasileira, dá acesso àqueles que já 
apreciam essa música e também incentiva os 
estudantes de música. Se toda cidade tivesse 
uma iniciativa dessas, o público para a música 
instrumental seria bem maior. 

Ainda há muita confusão entre Ainda há muita confusão entre JazzJazz e Músi- e Músi-
ca Instrumental e Regional Brasileira?ca Instrumental e Regional Brasileira?

Pois é, ainda. É que o jazz deixou de ser um 
estilo para ser uma linguagem, então a músi-
ca regional que é mais trabalhada não dei-
xa de ser jazz, entende? E não deixa de ser 
música brasileira para ser uma coisa ame-
ricana, não. É que a linguagem é jazz, né, 
a linguagem improvisativa, a linguagem 
mais moderna... Tem-se jazz como aque-
la coisa do standart, do swing, mas não 
se limita a isso, é toda uma linguagem, 

toda uma concepção 
e a música brasileira sai 
perdendo nessa confusão 
que as pessoas fazem. A ver-
dade é que as correntes se interligam. A 
música brasileira infl uencia o jazz e o jazz infl uencia a 
música brasileira e vai gerando toda essa mistura. 

O que há do trabalho de Alessandro Kramer na sua música?O que há do trabalho de Alessandro Kramer na sua música?

Eu gosto muito do trabalho do Kramer, principalmente das harmo-
nias, na agressividade no tocar, sabe, e da forma improvisativa. Nós 
dois temos infl uência dessa música do Conesul e a gente faz justamente 
isso, um regional jazz. Eu tenho muita infl uência dos ritmos da Argen-
tina... o chamamé, a milonga, a chacarera, e também uma infl uência 
grande do samba, dos ritmos essencialmente brasileiros.

Falando no Kramer, o Falando no Kramer, o Dr. CipóDr. Cipó, que é um dos projetos em que ele , que é um dos projetos em que ele 
está, deu muito certo. Pode-se fazer um paralelo aí com o está, deu muito certo. Pode-se fazer um paralelo aí com o 

Caldo de CordasCaldo de Cordas e o  e o QI-127QI-127?

Com certeza. Dois projetos que estão dando 
muito certo. Com o QI-127 estamos tocan-

do por aqui nas redondezas e com 
o Caldo fazendo esse eixo 
Oeste-Sudoeste por enquan-
to. Temos um demonstrativo 
com o Caldo e acredito que 
dentro de pouco tempo tere-
mos alguma coisa lançada 
de forma ofi cial aí. O Marqui-
nho, aí de Cascavel e que faz 
parte do Caldo, tenho uma 

relação ótima com ele. Além de uma relação 
profi ssional é uma relação de amizade, 

nós temos uma sintonia muito 
grande na maneira de 

pensar, é uma pes-
soa muito 

cor-

“Doutor”. “Hum”. “Vim aqui 
porque quero ajudar um amigo 
meu, sabe?”. “Sei”. “Ele está 
com um problema nos pés”. “En-
tendo, e qual é o quadro?”. “Não, 
doutor, é com os pés”. “Sim, quis 
dizer quais os sintomas”. “Pois 
é, doutor. Tô desconfi ado que 
ele está envolvido com música 
ou coisa parecida. É só ouvir 
alguma coisa que tenha ritmo 
ou que soe como um acordo...”. 
“Acorde...” “Então, e lá se vai os 
pés contra o chão, sabe?”. “Sei”. 
“Ficam batucando e logo a coisa 
vai se espalhando pelo corpo até 
chegar às mãos e fazer os dedos 
fi carem estalando. E sabe como 
é, já tá dando o que falar”.

“Creio que seja uma doença 
contagiosa”. “Por que o senhor 
crê?”. “Bom, talvez por seus pés 
não pararem de pisar nos meus”. 
“É?”. “É, no compasso de We Will 
Rock You”. “Me desculpe, eu não 
queria, eu nem gosto de Rolling 
Stones”. “Olha, quando isso co-
meçou?”. “Não sei, só sei que foi 
assim”. “Foi o quê?”. “Foi agora a 
partir do dia 12, 13 de julho que 
a coisa desandou. Isso que eu 
quis dizer. Tá dando o que falar, 
doutor, tá dando o que falar”.

“Se isso lhe acalma, você não 
é o primeiro caso esta semana. 
Conheço a causa”. “O que tem 
Marx com isso?”. “O quê?”. “O 
senhor falava da Causa”. “Não, 
do culpado”. “Culpado pelo quê? 
Nem Marx sabia o que tava fa-

ano que vem o CD 
solo, né, Diego Guer-
ro, tocando alguns te-
mas meus e também 
algumas infl uências, 
grandes compositores 
de choro, samba... Tom 

Jobim, Pixinguinha, al-
gumas coisas assim, e 

lançar em turnê tocan-
do pelo Brasil. Deve 

ter alguns convida-
dos, provavelmente o 

Alessandro Kramer, o 
Toninho Ferragutti, Lu-
cas Sangati, que é um 
batera que vai tocar comigo aí em 
Cascavel também. 

Já pensou em fazer trilhas pra cinema?Já pensou em fazer trilhas pra cinema?

Sim, eu adoraria, mas ainda não sur-
giu nenhuma proposta. É uma coisa 
de que eu gostaria muito.

Na sua opinião, em que estilo de Na sua opinião, em que estilo de 
fi lme sua música cabe?fi lme sua música cabe?

Olha, acredito que naquele que tenha 
uma trilha puxada para o lado argentino, 

Piazolla... trilha européia, falando em estilo 
musical. Acho que várias coisas caberiam.

A trilha de algum fi lme em especial que A trilha de algum fi lme em especial que 
lhe chame atenção?lhe chame atenção?

Cara, eu admiro muito a trilha sonora do 
Yann Tiersen para o Fabuloso Destino 

de Amélie Poulain. Muito legal, prin-
cipalmente porque é bem tradicio-
nal francesa, né.

Há alguma mistura que gostaria de um dia Há alguma mistura que gostaria de um dia 
ainda fazer com a sua música?ainda fazer com a sua música?

Sim, gostaria que fosse com música tradicio-
nalmente de acordeon, mas seria de música su-
lista e nordestina, algo como chacarera e baião, 
fi caria diferente, não?

Sem dúvida.  Ainda quero ouvir esse trabalho. Sem dúvida.  Ainda quero ouvir esse trabalho. 
Você é de curtir Você é de curtir rock’n rollrock’n roll?

Então, nasci em 1985 e na década de 90 não sur-
giu nenhuma banda de rock da qual eu gostasse. 
Acho que tem mais da black music e da soul music 
na minha música do que do rock, mas ele está lá, 
ouço algumas coisas sim.

Dia 13 é Dia Mun-Dia 13 é Dia Mun-
dial do dial do RockRock. . 
Que presen-Que presen-
te daria te daria 

zendo”. “Pelos seus pés”. “O que 
há de errado com eles? E de que 
pêlos o senhor fala?”. “É isso 
que estou querendo lhe dizer”. 
“E a Causa? Minha cabeça está 
doendo”. “Olha, o que quero di-
zer é que o senhor foi vítima de 
um vírus chamado Marquinho, 
foi ele quem colocou na sua ca-
beça a idéia de que seria legal ir 
àquele Festival de Música e no 
tal do Circuito OFF”.

“Andei pesquisando sobre esse 
mistério dos pés e cheguei a 
dois nomes que andam dissemi-
nando o problema. Diego Guerro 
e Glauco Solter lhe dizem algu-
ma coisa?”. “Não me disseram 
nada. Só ouvi a música deles no 
Festival e no Circuito”. “Exato. O 
Diego toca acordeon, também é 
compositor, produtor e arranja-
dor...”. “...de problemas?”. “Muito 
gente boa ele, falou do passado 
com Hermeto Pascoal, Toninho 
Ferragutti, Alessandro Kramer, 
Thiago e Arismar do Espírito 
Santo, com o próprio Solter...”. 
“Doutor, o senhor tá piorando as 
coisas”. “Mas é são-paulino, né, 
não acompanha o time, mas já 
basta”. “Nunca confi ei em são-
paulinos”. “O Solter também 
é muito gente boa, toca horro-

13/07 (domingo)
- Orquestra Sinfônica de 
Cascavel (Gilberto Mayer, 

20 h)
- Celso Joabe e Quinteto (Bo-

tequim da Esquina, 21 h)

14/07 (segunda)
- Corais de Cascavel (Gilberto 

Mayer, 20h30)
- Caldo de Cordas e Fólio Duo (La 

Bodeguita Café, 21 h)

15/07 (terça)
- Barbarizando o Choro (Gilberto 

Mayer, 20h30)
- Glauco Solter Trio (La Bodeguita 

Café, 21 h)

16/07 (quarta)
- Fernando Deddos + Ângela Sasse + Car-
la Sella Marianayagam (Gilberto Mayer, 
20h30)

- Na Tocaia + Gabriel Grossi (Restau-
rante Picasso, 22 h)

17/07 (quinta)
- Na Tocaia (Glauco Solter, Endri-

go Bettega, Mario Conde e Jeff 
Sabbag) (Curitiba/PR) (Gilberto 
Mayer, 20h30)
- Gabriel Grossi (Rio de Janei-
ro) (Gilberto Mayer, 21 h)

reta. Infelizmente, devido à dis-
tância, não temos a oportunidade 

de trabalhar outros projetos além 
do Caldo, mas provavelmente, den-

tro de algum tempo, trabalharemos 
em alguma coisa, né. Conheço o Mar-

quinhos há alguns meses, a partir de um 
amigo em comum, o Glauco Solter. Vamos 

subir ao palco juntos aí e com mais uma 
monte de feras. É muito bom trabalhar com 

esses caras porque trabalhamos em torno de 
um único objetivo, de um objetivo cultural, então 

tem muita sintonia, muita ligação de energia.

O Glauco, aliás, vai trazer o Sinfonética para O Glauco, aliás, vai trazer o Sinfonética para 
Cascavel. Você participará?Cascavel. Você participará?

Sim, sim. Vou participar. O Glauco é um cara que está 
preocupado com a continuidade da cena instrumental. 

Esse é um projeto que deu muito certo e, sempre que a 
gente pode, participamos e apoiamos.

E quando teremos um CD seu na praça?E quando teremos um CD seu na praça?

Então, estou pensando em gravar no início do 

ao ao rockrock?

De repen-
te, acho que o 
maior presente 

seria eu gravar 
alguma coisa de 

rock no acordeon.

Por exemplo?Por exemplo?

Talvez alguma coisa de Bea-
tles, o que acha?

Acho ótimo. Alguma músi-Acho ótimo. Alguma músi-
ca em especial?ca em especial?

Acho que Hey, Jude seria 
uma boa.

Considere-se intima-Considere-se intima-
do. Abraçosdo. Abraços

Abraços, até.

diria, um legítimo viciado em 
cada nota e acorde da boa mú-
sica”. “Muito obrigado, doutor, 
volto outro dia por Marx”.

OLHAOLHA
 ESSAESSA
MÚSICAMÚSICA

res aquele cara...”. “Doutor”. 
“Há ainda outros envolvidos, 
Endrigo Bettega, Mario Conde, 
Gabriel Grossi... são todos ami-
gos, sabia? É um conluio...”. “É 
o nome da banda?”. “O quê?”. 
“Conluio”. “Praticamente”.

“E sobre essa doença, o se-
nhor descobriu alguma coisa?”. 
“Pois é, descobri. Aliás, os da-
nos são irreversíveis”. “Ah, me-
nos mal, doutor”. “Deveria ter 
pensando nisso antes de ir a 
esses lugares”. “Isso quer dizer 
que sou um usuário...”. “Quem 

(por Anderson(Antikievicz Costa(CASCAVEL | PR(
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GLAUCO SOLTER

05

Glauco, você Glauco, você 
costuma abrir suas costuma abrir suas 

apresentações com uma apresentações com uma 
música dedicada. Para música dedicada. Para Ravi Ravi 
e Jadee Jade evidencia uma aproxima- evidencia uma aproxima-
ção particular com a música. Nesse sentido, ção particular com a música. Nesse sentido, 

músico e instrumento parecem estar muito mais próxi-músico e instrumento parecem estar muito mais próxi-
mos também. Estou certo?mos também. Estou certo?

Certo. O instrumento é o veículo por onde você expres-
sa a tua arte. É uma relação carinhosa, afetiva, porque 
você precisa dele e precisa fazer com que ele transmita 
emoção para as pessoas. A relação com o instrumento é 
uma relação com a música. E quando eu toco piano, bai-
xo ou violão é sempre uma relação diferente, você entra 
em cada timbre e ali começa a pesquisar a música na tua 
cabeça. É uma relação muito forte.

Você é diretor artístico da Ofi cina de Música de Curitiba, Você é diretor artístico da Ofi cina de Música de Curitiba, 
projeto conceituado no País. Como você vê o Festival de Mú-projeto conceituado no País. Como você vê o Festival de Mú-
sica de Cascavel e o Circuito OFF de Música Instrumental?sica de Cascavel e o Circuito OFF de Música Instrumental?

O Festival de Música de Cascavel e o Circuito OFF são 
de uma importância enorme devido à cultura que trazem 
para toda a região Oeste, para esse Pólo, até as fronteiras 
com países vizinhos. São incentivadores da boa música, da 
música com profundidade harmônica, rítmica... A música 
instrumental sempre esteve presente em nosso cenário 
musical, eu acho que ela vai se reciclando, a produção tem 
aumentado e mais pessoas estão aptas a ouvi-la, conse-
qüentemente o número de apreciadores é maior, estão se 
criando as platéias. E esses Festivais são essenciais nisso.

Como funcionará a Sinfonética aqui em Cascavel?Como funcionará a Sinfonética aqui em Cascavel?

A Sinfonética é uma grande mistura de música instrumental 
brasileira. Os instrumentistas escalados tocarão as músicas-ba-
se e então músicos da cidade e região são convidados a subir ao 
palco para tocar junto. É uma oportunidade não só para quem já 
toca e gosta de material instrumental, mas também para a nova 
geração ter contato com o pessoal mais antigo e também das 
pessoas que tocam outros estilos e que querem chegar à música 
instrumental. Essa é a oportunidade. Os músicos que querem par-
ticipar devem nos procurar durante os festivais para conversar, 
conhecer mais o projeto, saber das músicas, 
sugerir e montar o repertório e tal.

Como é trabalhar com o pessoal do Como é trabalhar com o pessoal do 
Caldo de CordasCaldo de Cordas, com o Marquinho, o , com o Marquinho, o 
Diego Guerro?Diego Guerro?

A Ofi cina de Música de Curitiba nos 
aproximou. E a nossa experiência mu-

sical... existe uma afi nidade. O Diego e o Mar-
quinho são pessoas conectadas com esse movimento de 

música instrumental que tá acontecendo, e são pessoas-chave 
em suas respectivas regiões, são fundamentais para difundir essa mú-

sica. São pessoas maravilhosas.

Parece-me possível um paralelo entre a arte abstrata e a música instrumental, talvez pela Parece-me possível um paralelo entre a arte abstrata e a música instrumental, talvez pela 
linguagem improvisativa do jazz... Você vê essa aproximação?linguagem improvisativa do jazz... Você vê essa aproximação?

Sim. Acredito que por não ter vocal, a música instrumental não impõe uma mensagem 
imediata. Ela sugere em cada ouvinte nuances, climas e atmosferas aliadas à alquimia 

da música. E aí existem vários fatores envolvidos, timbragem, arranjo... enfi m, a música 
instrumental sugere interpretações, quer ser interpretada por cada um, até por 

que em cada uma delas há um pouco do músico.

Você pegou pela primeira vez em um baixo Você pegou pela primeira vez em um baixo 
para tocar numa banda de para tocar numa banda de rockrock na década de 80.  na década de 80. 
Na música que você faz hoje existem infl uências Na música que você faz hoje existem infl uências 
daqueles idos, bandas que ainda hoje você ouve e daqueles idos, bandas que ainda hoje você ouve e 
que lhe infl uenciam?que lhe infl uenciam?

Sim. Volta e meia gosto de ouvir Led Zeppellin, 
Jimmy Hendrix... Bob Marley... Bob não é rock, é reg-
gae, mas tá no cenário... The Police. Normalmente, 
as melodias que você ouve por algum tempo ficam 
na memória e às vezes elas ressurgem quando 
você está fazendo um solo... aquela frase daque-
la música de determinada banda de rock. É uma 
energia que já foi deglutida. Não importa a músi-
ca que você escuta ou escutou, daquele momen-
to em diante ela faz parte de você quer queira 
ou não. Não é à toa que quando ouvimos uma 
melodia geralmente somos levados a alguma 
época ou alguma lembrança.

Dia 13 de julho é Dia Mundial do Dia 13 de julho é Dia Mundial do RockRock. Que pre-. Que pre-
sente daria ao sente daria ao rockrock?

Essa é uma pergunta difícil. Dar um 
presente ao rock que me deu tantos 
presentes. Acho que daria um grande 
cartão de agra-
decimento pela 
energia, pela 
boa ener-
gia da 
qual me 
alimentei 
e que me 
impulsio -
nou. 

Não haveria ex-
pressão lírica sufi -
ciente que descre-
vesse o que faz sentir 
a música brasileira. 
Choro, samba, bossa. 
Nem ao menos uma 

defi nição cabível, ao menos aos ouvi-
dos despreparados de alguém que pode 

considerar-se musicalmente leigo. Não há 
leigos em sentimentos, entretanto.

É harmonia indecifrável, ainda, quando nos 
chegam os sentimentos assim, de um verso ines-

perado de mundo, no sobejo despertar do infantil 
conhecimento. Ter vinte e poucos anos nestes tem-
pos rende, por vezes, memória de anos não vividos, co-

nhecimentos tanto inatos, tanto extraídos de um lugar 
qualquer que não o aprendizado formal. Assim conheci 
Cartola, Tom, Caymmi, Paulinho da Viola. Um cantarolar 
de melodias tão íntimas, nem se sabe de onde. Parece 
que, quando tocam os mestres, há notas que pairam no 
ar, reverberam em matéria e não-matéria auricular. Resta 
sempre um som incitando iniciantes ao deleite melodioso. 
A música brasileira sempre sobra, por assim dizer.

Sentir que há opulência em um som produz notas a mais 
em sentimentos. Ao ouvir o CD Afi nidade, de Marco Pereira 
e Gabriel Grossi, a sensação é essa. A emoção é profícua 
frente ao conhecimento despretensioso da melodia entoada 
por outros. Já na primeira faixa faz-se uma espécie de ode ao 
cancioneiro popular brasileiro; não são ouvidas somente no-
tas, ouve-se um murmúrio quase indistinto: tua música, povo, 
é tão rica quanto as mais imponentes trovas. Mulher Rendeira, 
composição atribuída a Zé do Norte, faz as vezes de apresen-
tar o que vem pela frente, e o ouvinte, rendido, põe-se a can-
tarolar os versos mentais que a melodia impõe: “Olê, mulher 
rendeira,/ Olê, mulher rendá/ Tu me ensina a fazer renda,/ 
eu te ensino a namorá”. O que se segue, diz-se da melodia 

cabível, é a pulsação exata daquilo que possui a música de 
mais prodigioso e encantador: o ritmo.

Um deles, mestre em violão 
pela Université Musicale Inter-
nationale de Paris e com tese 
defendida sobre a música de 
Villa-Lobos no Departamento de 
Musicologia da Universidade de 
Paris-Sorbonne; o outro, autodida-
ta, as aulas com o também gaitista 
Maurício Einhorn foram exceção. Os 
dois em perfeita harmonia. O primei-
ro é Marco Pereira e o segundo – pre-
sença confi rmada no Festival de Mú-
sica de Cascavel e do Circuito OFF de 
Música Instrumental Brasileira de logo mais 
– Gabriel Grossi. Violão e gaita unidos, parece-me, 
de um encontro inevitável porque perfeito. É a jun-
ção não somente de dois grandes músicos, mas de 
dois instrumentos que nasceram líricos, melodio-
sos de emoção enseja.

“A música é o silêncio que 
existe entre as notas”.
Tom Jobim

Se Cartola abismou-
nos com o não-dizer de suas rosas, nada poderia dizer que o 

instrumental oferecido na audição de Afi nidade não nos abisma 
pela fl uência na linguagem a que se preza – ou em outras tantas que 

se pode intuir da interpretação dos signos musicais –. Fluência provada, 
aliás, ao apresentar-nos a relação de músicas interpretadas. É paixão ouvir 

a harmonia perfeita proposta por gênios imperiosos da música popular brasi-
leira oferecida em grande estilo. Porque se não há o honrar de imensos no 

merecido tom sutil e cauteloso a que se propuseram Marco Pereira 
e Gabriel Grossi não há propriedade que baste. Moacir Santos, 

que, por Vinicius de Moraes e Baden Powell, não era um 
só, era tantos; Dorival Caymmi, cantador da Bahia como só se vê para-
lelos na literatura ritmada de Jorge Amado; e o requinte popular 
do choro de Ernesto Nazareth – em memorável junção na fai-
xa intitulada Caymmi encontra Nazareth –.

Exemplos do que é proposto nesse trabalho de en-
canto: a harmonia da habilidade precisa do violão 
de Pereira, o compasso lírico do respirar da gaita 
de boca de Grossi. O silêncio do mundo contra-
posto à feracidade da diferença do ritmar pre-
ciso. Bálsamo aos ouvidos.

NOTASNOTAS
  POÉTICAS  POÉTICAS

(por(Julliane Brita(CASCAVEL | PR(

- 
Orquestra de 
MPB + Sinfonética 
Comunitária Flutuante 

+ Alunos da Ofi cina e Con-

vidados (Lounge Bar, 22 h)

18/07 (sexta)
- Orquestra de MPB + Sinfonética Comuni-

tária Flutuante + Alunos da Ofi cina e Convi-

dados (Lounge Bar, 22 h)

- Lucas Sangalli e Quarteto (Restaurante Pi-

casso, 22 h)

19/07 (sábado)
- Roda de Samba e Chorinho com Barbari-

zando o Choro e Convidados – Encerramento 

(Costelaria BR3, 13 h)

- Orquestra Sinfônica de Cascavel + Coro Sinfô-

nico de Cascavel + Banda Sinfônica de Casca-

vel (Gilberto Mayer, 20h30)

Ofi cinas do Festival de Música:

- Manutenção de instrumentos de cordas, com 

Leandro Mombach (Ctba)

- Manutenção de instrumentos de sopro, com 

Arthur Ponte (Ctba)
- Regência de banda/orquestra/coral, com Ema-

nuel Martinez
- Didática da Flauta Doce, com Ângela Sas-

se (Ctba)
- Violino/Viola, com Paulo Egídio Lückman (Ctba)

- Música para Metais, com Fernando De-

ddos (Ctba)
- Técnica vocal para canto lírico, com Graziela Fe-

lipe (Cvel)
- Acordeon, com Diego Guerro (Pato Branco)

- Violão Popular/Guitarra, com Mário Conde (Ctba)

- Bateria, com Endrigo Bettega (Ctba)

- Gaita de boca, com Gabriel Grossi (RJ)

- Baixo elétrico, com Glauco Solter (Ctba)

- Violino Suzuki, com Ângelo Soares Mendes

- Prática de Banda Sinfônica, com Fernando 

Deddos (Ctba)
- Prática de Orquestra de Cordas, 

com Paulo Egídio Lückman

InterpretarInterpretar
o impenetrávelo impenetrável

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

1
3

.ju
l.2

0
0

8
   

  



Horóscopo

CinemasCinemas
CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Efeito Dominó (legendado)Sala 1: Efeito Dominó (legendado) – suspense – sexta 19h e 
21h; sábado, domingo e quarta 21h; segunda e terça 19h30; 
quinta 19h e 21h.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – sexta 14h45 e 16h45; sába-
do, domingo e quarta14h45, 16h50 e 19h; segunda e terça 
14h45 e 16h45; quinta 14h45 e 16h45.

Sala 2: Hancock (legendado)Sala 2: Hancock (legendado) – ação – sexta 14h30, 16h15, 
19h10 e 20h50; sábado, domingo e quarta 14h30, 16h15, 
19h15 e 21h15; segunda e terça 14h, 15h40, 17h20 e 20h; 
quinta 14h30, 16h15, 19h10 e 20h50.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Hancock (legendado)Sala 1: Hancock (legendado) – aventura – diariamente 14h, 
15h50, 17h40, 19h30 e 21h20.

Sala 2: Kung Fu Panda (dublado)Sala 2: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 
14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20.

Sala 3: Wall-e (dublado)Sala 3: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 14h, 16h e 18h.

Fim dos Tempos (legendado)Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 20h 
e 21h45.

Sala 4: Um Beijo Roubado (legendado)Sala 4: Um Beijo Roubado (legendado) – romance – diaria-
mente 15h10, 17h10, 19h10 e 21h10.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Hancock (legendado)Barigüi 1: Hancock (legendado) – ação – sexta e sábado 
11h55, 14h, 16h20, 18h40, 21h e 23h10; domingo a quinta 
11h55, 14h, 16h20, 18h40 e 21h. 

Barigüi 2: Kung Fu Panda (dublado)Barigüi 2: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta e 
sábado 11h30, 13h50, 16h10, 18h30, 20h50 e 23h20; do-
mingo a quinta 11h30, 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

Barigüi 3: Wall-e (dublado)Barigüi 3: Wall-e (dublado) – animação – sexta e sábado 
13h20, 14h40, 18h10, 20h40 e 23h10; domingo a quinta 
13h20, 14h40, 18h10 e 20h40.

Barigüi 4: Agente 86 (legendado)Barigüi 4: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 
19h25 e 22h05.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – diariamente 11h50, 14h10 
e 16h30.

Barigüi 5: Hancock (legendado)Barigüi 5: Hancock (legendado) – ação – sexta e sábado – 
sexta e sábado 12h55, 15h25, 17h40, 19h50, 22h e 00h05; 
domingo a quinta 12h55, 15h25, 17h40, 19h50 e 22h.

Bar igüi  6 :  V iagem ao Centro da Ter ra ( legendado)Bar igü i  6 :  V iagem ao Centro da Ter ra ( legendado)  – 
aventura – sex ta e sábado 1 2h45,   14h55,  17h15, 
19h20,  21h35 e 23h45;  domingo a quinta 1 2h45,  

14h55,  17h15,  19h20 e 21h35.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Boas notícias estarão previstas para você hoje. O fl uxo é 
dos melhores às associações, ao casamento, a vida conju-
gal e para unir se a outra pessoa. Bom na saúde. A cor da 
sorte é a vermelha. 

Neste dia, você será benefi ciado em questões comerciais e 
na solução que deseja para um problema profi ssional. Por 
outro lado, procure não perder de vista seus principais ob-
jetivos fi nanceiros. 

Alguém de sua família ou de sua amizade poderá perturbá-
lo no período da manhã. Pense positivamente, pois muitas 
serão suas chances de sucesso profi ssional, fi nanceiro e 
social neste dia. 

Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá atrair a simpa-
tia alheia, o que lhe trará muitos benefícios. Novas e dura-
douras amizades também estão previstas. Pode tratar de 
assuntos importantes. 

O período lhe favorecerá nas investigações, estudos, pes-
quisas e na medicina. Por outro lado, deverá evitar aciden-
tes, os negócios arriscados, não crer em falsas notícias e 
boatos maldosos. 

Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas. Dia 
favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir 
muito. Sucesso nas associações, nos negócios e nos assun-
tos de dinheiro.

Bons contatos com pessoas de posse fi nanceira elevada e 
melhoras de sua condição material é o que denota o fl uxo 
astral de hoje para você. Boa disposição para o trabalho. 
Pensamentos pessimistas.

Dia dos mais afortunados para os negócios, trabalho, a 
prosperidade fi nanceira, social e amorosa. Poderá lucrar 
também pela ciência e educação hoje. Evite desentendi-
mentos com a pessoa amada.

Procure não criar nenhum obstáculo no que se refi ra ao 
amor. Sua atitude poderá ser interpretada de mil maneiras. 
Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios. Dia 
ótimo para o trabalho.

Bons auspícios para a sua vida em conjunto com outras 
pessoas, o trabalho e as confi ssões no dia de hoje. Evite a 
precipitação e os gastos supérfl uos. Não confi e demais em 
pessoas que não conhece.

Dia um tanto quanto agitado para você, mas, para que tudo 
saia bem, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente, 
e evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso ao sexo 
oposto. Fale pouco.

Hoje você lucrará em negócios imobiliários, pelo esforço 
no trabalho e no emprego de suas economias em fundos 
públicos. Os transportes e as mudanças estão também fa-
vorecidos no dia de hoje. 

Barigüi 7: Kung Fu Panda (legendado) Barigüi 7: Kung Fu Panda (legendado) – anima-
ção – diariamente 12h40, 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50.

Barigüi 8: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Barigüi 8: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – 
diariamente 12h25, 15h, 17h20, 19h55 e 22h10.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Viagem ao Centro da Terra (dublado)Estação 1: Viagem ao Centro da Terra (dublado) – aventura – sexta a quarta 
12h30, 14h40, 16h50, 19h, 21h10 e 23h40; quinta 12h30, 14h40, 16h50, 
19h e 23h40.

Estação 2: Sex And The City – O Filme (legendado) Estação 2: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – diariamente 
20h20 e 23h15.

Wall-e (dublado) Wall-e (dublado) – animação – diariamente 13h20, 15h35 e 18h10. 

Estação 3: Kung Fu Panda (dublado)Estação 3: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta a quarta 13h, 
15h05, 17h10, 19h10, 21h20 e 23h30; quinta 13h, 15h05, 17h10, 19h10 
e 23h30.

Estação 4: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado)Estação 4: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – diariamen-
te 19h40, 21h50 e 00h.

Wall-e (dublado) Wall-e (dublado) – animação – diariamente 15h e 17h30.

Estação 5: Hancock (dublado) Estação 5: Hancock (dublado) – ação – diariamente 13h10, 15h20, 17h20, 
19h30, 21h30 e 23h50.

Estação 6:  Kung Fu Panda (dublado)Estação 6:  Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 14h20, 
16h30, 18h35, 20h40 e 22h45.

Estação 7: Agente 86 (legendado) Estação 7: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 19h20, 21h40 
e 00h.

O Incrível Hulk (dublado) O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 17h.

Agente 86 (dublado) Agente 86 (dublado) – comédia – diariamente 14h40.

Estação 8:  Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Estação 8:  Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aven-
tura – diariamente 20h50 e 23h20.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – diaria-
mente 14h55 e 17h50.

Estação 9:  Viagem ao Centro da Terra (legendado)Estação 9:  Viagem ao Centro da Terra (legendado) – aventura – diariamente 
13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 22h20.

Estação 10: Hancock (legendado) Estação 10: Hancock (legendado) – ação – diariamente 14h15, 16h20, 
18h25, 20h30 e 22h30.

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Kung Fu Panda (dublado) Cine Catuaí 1: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 14h, 16h, 
18h e 20h.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado)Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – diariamente 
22h.

Cine Catuaí 2: Wall-e (dublado)Cine Catuaí 2: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 13h, 15h, 17h e 
19h.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – diariamente 21h. 

Cine Catuaí 3: Hancock (dublado) Cine Catuaí 3: Hancock (dublado) – ação – diariamente  
13h30, 15h, 17h30, 19h30 e  21h30.

Cine Catuaí 4: Viagem ao Centro da Terra (dublado) Cine Catuaí 4: Viagem ao Centro da Terra (dublado) – aventura – dia-
riamente  13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30.

Cine Catuaí 5: Kung Fu Panda (dublado) Cine Catuaí 5: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 
13h, 15h, 17h, 19h, e 21h.

Cine Catuaí 6: Hancock (legendado) Cine Catuaí 6: Hancock (legendado) – ação – diariamente 14h, 16h, 
18h, 20h e 22h.

Cine Catuaí 7: Viagem ao Centro da Terra (legendado)Cine Catuaí 7: Viagem ao Centro da Terra (legendado) – aventura – 
diariamente 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Wall-e (dublado)Sala 1: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 17h45 e 20h.

Chega de SaudadeChega de Saudade  - comédia – diariamente 22h15.

Sala 2: Ensinando a Viver (legendado)Sala 2: Ensinando a Viver (legendado) – drama – sexta 19h45; sába-
do e domingo 17h15 e 19h45; segunda a quinta 19h45.

Sex And The City (legendado)Sex And The City (legendado) – comédia – diariamente 22h.

O Incrível Hulk (dublado) O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 17h.

Sala 3: Fim dos Tempos (legendado)Sala 3: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 
20h15 e 22h30.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta 17h30, 19h30 
e 21h45; sábado e domingo 15h30, 17h30, 19h30 e 21h45; segun-
da a quinta 17h30, 19h30 e 21h45.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Um Beijo Roubado (legendado)Sala 1: Um Beijo Roubado (legendado) – drama – diariamente 
19h30 e 21h40.

Agente 86 (legendado) Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 17h.

Sala 2: Wall-e (dublado)Sala 2: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 14h30, 16h50 
e 19h.

Polaróides UrbanasPolaróides Urbanas –comédia – diariamente 21h30.

Sala 3: Hancock (dublado)Sala 3: Hancock (dublado) – ação – diariamente 15h, 18h, 20h e 
22h.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 15h10, 
17h40, 19h40 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Hancock (legendado)Sala 1: Hancock (legendado) – ação – diariamente 16h30, 19h30 
e 21h10.

Sala 2: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili Sala 2: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – infantil – diariamente 16h.

Fim dos Tempos (legendado)Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 19h45 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

06

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 - Fernando pergunta se Danilo conseguirá lhe arranjar um trabalho como 
modelo. Danilo confi rma, mas pede para Fernando desfi lar para ele. Taveira olha Es-
meralda de cima a baixo e diz que dessa vez ela não escapa. Eric pergunta a Simone 
onde está Helga e ameaça matar todo mundo

TERÇA - Taveira tenta atacar Esmeralda, que se desequilibra e cai. Ela bate com a 
cabeça e desmaia. Carvalho e Eric lutam pela posse da arma. Ernesto o solta e Ta-
veira e Eric fogem. Ernesto vai até Esmeralda caída no chão e se desespera. Sandra 
e João fi cam apavorados, sem saber o que fazer com Batista no telefone. 

QUARTA - Marcelo se emociona. Valente fi ca agradecido por Nati querer lhe ajudar e 
confessa estar atraído por ela. Luna fi ca confusa e fala de Tarso para Gaspar. Fredo, 
Marta, Miguel, Aline e Caneloni acordam atordoados. Fredo se irrita ao ver que Vavá, 
Pachola e Cris fugiram e discute com Marta. 

QUINTA - Samira coloca Beto na cela e implora que Juli a deixe fi car com ele. Cléo 
pressente o perigo, mas ela e Toni são cercados por Formigão e homens-formiga. 
Cléo luta com o grupo de homens-formiga, enquanto Toni luta com outro grupo. For-
migão pega pistola de dardos tranqüilizantes e atira em Cléo, que desmaia. 

SEXTA - Viviane se defende do sumiço de Tati. Eugênio tenta apartar a discussão dos 
pais. Gabriela diz que o chip retirado da cabeça de Marcelo tinha uma tecnologia 
desconhecida. Maria sonha com Marcelo e acorda gritando o nome dele. Noé diz 
para Maria esquecer Marcelo de uma vez por todas. 

SÁBADO - Aristóteles se tranca no carro com Batista e o dinossauro ronda os dois. 
Marcelo tenta se livrar do soro e dos eletrodos, mas Gabriela tenta acalmá-lo. Va-
lente entra no quarto e tenta convencer Marcelo a ouvir a médica. Marcelo diz que 
precisa reencontrar Tati, Maria e Beto e avisa que irá embora de qualquer jeito. 

SEGUNDA - Érika diz para Luca que Dani está muito próxima de Alex. Manoela conta 
para Fatinha que não sabe se Luca é fi lho de Paolo ou de Severino. Luca, Guido e os 
Cassoulet se reúnem para a assinatura de venda do Mamma Mia. Manoela liga para 
Luca e avisa que Martha e Bertinho aceitaram a proposta.

TERÇA - Jean-Paul descobre que Peterlongo freqüentou uma clinica para tratamen-
to de alcoólatras. Renée vai ao Baião de Dois conhecer os pais de Raí e começa a 
falar com sotaque nordestino. Luca liga para Severino e o convida para a comemo-
ração. Miquelina ouve a conversa e quer saber com quem ele está falando.

QUARTA - Fatinha incentiva Manoela a começar uma nova vida. Alex quebra várias 
coisas em seu fl at e jura vingar-se de Luca. Um mês se passa e a cantina Nonna Mia 
está quase pronta. Érika e Luca estão mantendo um relacionamento secreto. Alex 
pede Dani em casamento e ela aceita. Érika diz para Luca que ainda tem medo de 
assumir o namoro com ele.

QUINTA - Luca tenta disfarçar a raiva com a notícia do casamento de Dani e pede 
que Érika passe a noite com ele. Renée diz para Raí que ela é quem está passando 
mal e por isso foi embora da festa com Akemi. Luca tem uma recaída, Érika o con-
forta. Dani anuncia seu casamento com Alex.

SEXTA - Renée não se conforma com a frieza que Dani recebe a noticia de que Érika 
e Luca estão juntos. Dani vai falar com Érika e diz que ela não precisava ter mentido 
sobre seu romance com Luca. Dani vai ao salão do Paris receber Luca e Daniella 
Cicarelli, que faz uma ceninha combinada com Luca. 

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Laura explica a Natércio que ele foi operado. Daniel diz a Eduardo que tem 
medo de que Laura fi que com Natércio por causa das fi lhas. Rogério pede a Afonso 
que entregue na prefeitura o alvará da Metalúrgica, sem o qual a empresa não poderá 
ser reaberta. Natércio acorda e pede um beijo a Laura, que cede. Daniel vê o beijo.

TERÇA - Daniel pede a Laura que saia do quarto para que ele troque o curativo de Na-
tércio. Afonso vai à prefeitura e não entrega o alvará da Metalúrgica. Natércio acorda 
e expulsa Daniel. Luciana diz que ele tem que cobrar a cirurgia que fez em Natércio. 
Daniel pergunta a Laura a quem deve encaminhar a conta do seu trabalho. 

QUARTA - Daniel dá a conta para Laura, chamando-a de senhora Silva Prado. Bruna 
aceita o pedido de casamento de Afonso. Afonso informa a Cícero que Rogério fez 
questão de cuidar pessoalmente do alvará da Metalúrgica. Laura chega em casa e 
Luciana conta que Daniel viajou.   

QUINTA - Laura fi ca atordoada com a notícia. Um médico diz a Natércio que ele está 
com uma paralisia parcial do lado esquerdo do corpo, com comprometimento da vi-
são. Daniel liga para casa para saber de Laura e Luciana responde que ela está no 
hospital. Luciana dá o lenço a Laura, que conclui que Daniel tem outra mulher.   

SEXTA - Luciana diz a Laura que Daniel viajou ao Rio de Janeiro com uma mulher. 
Letícia sente enjôos e Julieta fi ca desconfi ada. Laura diz a Natércio que está disposta 
a voltar para casa, mas só se ela puder demitir Frau Herta. Natércio aceita. Idalina 
reconhece Frau Herta. Afonso vê Frau Herta e fi ca chocado.   

SÁBADO - Adonir pede para se sentar na mesa de Frau Herta para jantar e ela não 
permite. Laura pede a Pedro que a leve à Vila Mariana, para que ela pegue seus per-
tences na casa de Daniel. Frau Herta vai à casa de Daniel falar com Luciana e Laura 
chega. Laura entra para pegar suas coisas e Frau Herta se esconde na cozinha.

SEGUNDA - Guilherme aceita o pedido de casamento de Norma, que já começa a plane-
jar a festa de noivado. Joana fi ca pasma com a novidade. Felipe joga as pedras precio-
sas no mar. Olavo, Sônia, Adamastor, Márcia, Alex e Mateus olham para cima e vêem 
os diamantes brilhando contra a luz do sol e caindo no mar. 

TERÇA - Norma entrega o convite do noivado para Sônia. Joana se recusa a conversar 
com Sônia. Luiza não entende ao ver Alex discutindo com Felipe. Gaspar diz a Robson 
que não vai mais conseguir operar. Guilherme encontra Marcos Heitor e diz que quer 
saber tudo sobre os negócios dele com Norma. 

QUARTA - Marcos Heitor confessa que desviou dinheiro da Singular para a conta de 
Milton, a pedido de Norma e que apagou o projeto do Carcará dos computadores da 
Singular. Guilherme declara para todos os convidados que Norma é desprezível e que 
deu vários golpes, inclusive sabotou o projeto do Carcará. 

QUINTA - Norma tenta impedir que Guilherme continue a acusá-la, mas é em vão. A 
engenheira assume que sabotou a clínica de Guilherme e a de Joana. Guilherme conta 
para Joana que Renato foi cúmplice de NormaPoliciais procuram Norma no aeroporto. 
Guilherme encontra Norma. Raul leva Suzy embora. Norma é presa. 

SEXTA - Norma promete vingança. Renato garante a Joana que Norma está mentindo. 
Renato confessa que aplicou um anestésico no rosto de Esther para que parecesse que 
Joana havia feito uma aplicação errada de botox. Klaus sai da festa e, em uma curva, 
quase bate no carro de Sônia. O carro onde está Sônia e Joana capota. 

SÁBADO - Joana e Sônia fi cam desmaiadas no carro, à beira do precipício. Sônia manda 
Klaus tirar Joana do carro. O carro despenca no precipício com Sônia dentro. Joana se 
preocupa com o estado de Sônia, que precisa ser operada com urgência. Renato diz 
que Gaspar precisa auxiliar na operação. 

SEGUNDA - Zé Bob diz que ama e acredita em Donatela. Silveirinha conta para Flora que 
Donatela tem uma grande quantia em euros em uma conta na Suíça. Flora é agredida 
verbalmente por Tony. Lara sai para pedir socorro. Lara e Halley entram no bar. Tony, caído 
no chão, diz que Flora tentou matá-lo. 

TERÇA - A polícia chega. Flora consegue escapar. Lara é levada para a delegacia para 
depor. Silveirinha paga Tony e diz que foi a mando de Donatela. ara pergunta sobre o 
dinheiro que Donatela tem no exterior. Irene insiste com Lara que Flora não é culpada e 
que tudo foi armação de Donatela. Flora é colocada na cela. 

QUARTA - Donatela visita Flora na delegacia. Flora grita que quem vai acabar sozinha na 
prisão é Donatela. Cassiano pede para Céu refl etir sobre suas atitudes e contar a verdade 
a Lara. Dr. Machado avisa a Irene que a fi cha de Tony é suja e extensa. Irene paga a fi ança 
de Flora. Flora diz a Irene que quer ver Donatela atrás das grades. 

QUINTA - Homens, a mando de Dr. Machado, revistam a casa de Tony e descobrem uma 
pequena fábrica clandestina de DVDs piratas. Halley convida Lara para sair. Flora leva 
Tony para se encontrar com Lara. Tony diz a Lara que foi pago por alguém a mando de 
Donatela para incriminar Flora. 

SEXTA - Lara diz a Flora que Tony pode ter sido pago por ela para mentir. Flora encontra 
Irene na casa de Copola e conta que Lara já sabe a verdade. Cassiano fl agra Halley e Lara 
dançando na boate. Donatela procura Zé Bob, que jura acreditar nela. Flora procura Céu. 
Halley beija Lara. 

SÁBADO - Lara diz que não está pronta para se envolver com ninguém. Flora promete aju-
dar Céu e propõe um acordo. Silveirinha conta a Flora que Dr. Salvatore tem um segredo. 
Céu procura Lara, diz que nunca teve nada com Cassiano e só mentiu porque Donatela 
deu dinheiro para ela inventar a história.

MalhaçãoMalhação GLOBO - 17h38

SEGUNDA - Os alunos do colégio acusam Débora de ser mentirosa. Gustavo diz a 
Joaquim que está com raiva de Débora, mas também se sente culpado por ter na-
morado com ela por obrigação. Angelina conta a Joana que vai terminar o namoro 
com Bruno. Gustavo decide reconquistar Angelina. 

TERÇA - Gustavo vai atrás de Angelina. Angelina repreende Débora por ter fi ngido a 
gravidez, diz que vai terminar com Bruno e tentar voltar com Gustavo. Béatrice dá 
um novo carro de presente para Adriano. Adriano fi ca chocado ao saber que Béa-
trice vendeu seu fusca, o Besourão. Félix diz a Débora que subornou Gustavo para 
afastá-la de Pedro.  

QUARTA - Débora acusa Félix de ser um bandido. Fernandinho percebe que não 
esqueceu Domingas. Gustavo diz a Bruno que veio atrás de Angelina. Os dois discu-
tem. Outras pessoas se envolvem na discussão e a confusão cresce. Um segurança 
prende Gustavo. Bruno diz a Gustavo que vai atrás de Angelina.  

QUINTA - O segurança coloca Gustavo em uma tenda e diz que ele só sai do local 
com o responsável. Gustavo decide fugir da tenda. Bruno decide se jogar na cacho-
eira para que Angelina não o veja com Daniela. Bruno tropeça em umas pedras. 
Angelina vê Bruno desmaiado na água e grita.  

SEXTA - As pessoas se mobilizam para salvar Bruno. Gustavo encontra Angelina. 
Adriano confessa que olhou para Teresa e Béatrice termina o namoro. Gustavo se 
declara para Angelina e diz que Bruno não a merece. Angelina conta a Gustavo que 
Bruno sofreu um acidente e está no hospital.

SÁBADO - Não há exibição 
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(por 
Vander Colombo*

CASCAVEL | PR

Se Steven Spielberg assina enlatados como o famigerado Indiana Jones re-

cauchutado sem correr o risco de perder o respeito, deve graças a obras-

primas tais quais o drama A cor púrpura. Nada contra o velho senhor Jones, 

aliás, recomendável aos fãs esse último aí, mas Cinema mesmo é com 

essa preciosidade que assinou lá nos idos de 1985. 

A história de Celie (Whoopi G.) começa na 

Geórgia de 1900. Violentada pelo pai, aos 

14 anos é mãe de duas crianças e não 

pode mais engravidar. Celie é separada 

dos fi lhos para se tornar companheira 

e escrava de Mister (Glover). A brutali-

dade de Mister reverte-se em submis-

são diante da paixão pela cantora de 

blues Shug Avery (Margaret A.). Celie 

busca humanidade na troca de cartas 

proibidas com a irmã Nettie (Akosua Bu-

sia), missionária na África. Avery e Sofi a 

(Oprah), esposa de Harpo (W. Pugh), fi lho 

de Mister, mudam o rumo da narrativa.

A COR PÚRPURA

Steven Spielberg

Danny Glover, Whoopi Goldberg,

Margaret Avery, Laurence Fishburne

11 indicações ao Oscar

156 min.

EUA, 1985, Cor. 

Púrpura representa a dignidade no período em que se encontrava nas 

vestes dos dignatários da Corte e da Igreja. O sentido é polifônico numa 

teoria das atividades das cores ao ser símbolo da força e do poder, da 

caridade e da simpatia, do respeito e da boa-conduta, transmutando-se 

na fi gura da covardia em estado impuro. 

Medidas certas desses elemen-

tos estão dispostos no roteiro 

que Menno Meyjes adaptou 

do livro homônimo de Alice 

Walker. Miss Celie’s Blues 

é a coroação de uma tri-

lha-sonora impecável as-

sinada por Quincy Jones. 

Note também Whoopi 

Goldberg. O Oscar que 

recebeu só em 1991 

por Ghost é uma calúnia 

diante do que fez em A 

Cor Púrpura.

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

* Socióloga
 - laysedoardo@gmail.com

Fazendo 
Fazendo 

a Coisa 
a Coisa 

CertaCerta

Não, desta vez vou tentar não ser re-
dundante, principalmente ao se tratar 
de fatos históricos. Afi nal, todos 
sabem que os negros sofreram 
um genocídio inalterável 
há séculos, todos sabem o 
quanto foram humilhados 

e explorados sob a sombra de 
instituições que os declaravam 

pessoas sem alma.

Mas, se todos sabem, por que 
o genocídio ainda ocorre de 
maneiras disfarçadas? Por 
que continuam sendo hu-
milhados e explorados seja 
economicamente seja nos 
programinhas ‘quero ser 
Mussolini’ que povoam 

nossa televisão local no 
horário do meio-dia? Por que as 

religiões afro são duramente estigmatiza-
das, ‘jocosisadas’ e relegadas à clandestinidade 

por um cristianismo que ain-
da não lhes concedeu alma?

Interpelar essas retóricas pa-
rece ter sido a missão de vida do 

diretor afro-americano Spike Lee princi-
palmente em sua primeira fase, em que Faça 

a Coisa Certa fi gura como baluarte principal. 

Neste, em especial, ele coloca numa dura ba-
talha estigmatizados versus estigmatizados, italianos, 

coreanos, latinos e negros num único bairro de Nova Iorque 
onde parecem terem sido programados para matarem-se enquan-
to fi ngem conviver em harmonia, mas não precisamos ir tão longe, 
segundo depoimentos no documentário de Kátia Lund, Notícias de 
uma Guerra Particular, desde que ‘desprovidos’ foram isolados em 
favelas no Brasil, houve violência, porém essa violência só se tor-
nou manchete quando desceu o morro e atingiu a classe média, 
por conta disso, o sonho desta, da policia e dos demais ‘cidadãos’ 
é que eles (os miseráveis) voltem a se matar apenas para que 
aqueles continuem sonhando viver num país desenvolvido.

Nisso, Faça a Coisa Certa funciona como um conto moral para 
todos os povos. Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, a maioria dos 
habitantes do bairro são negros e latinos, a região é umas das 
mais pobres da Grande Maçã. Numa pizzaria, no dia mais 
quente do ano, os ânimos começam a se infl amar quan-
do um ativista negro reclama que o estabelecimento 
do ítalo-americano tem apenas fotos dos descen-
dentes daquele na parede de celebridades, ne-
nhum afro-americano. Isso, associado ao 
pavio curto causado pelo calor é que vai 
acender a bomba que cada qual trazia 
escondida sob quilos de hipocrisia. 

Uma das cenas que mais assustou na 
época do lançamento limita-se a perso-
nagens de todas as etnias espumando 
ofensas uns aos outros olhando para a 
câmera. Mais catártico impossível.

É assim que Spike Lee consegue ser 
imparcial e justifi ca o porquê de tentar 
resolver tudo com um aperto de mãos, 
tão pregado pelo cinema ianque, é ape-
nas um samba de branquelo doido, isso 
para uma etnia destroçada por mais de 
meio século seria novamente render-se 
e voltar pra ‘favela’, pro ‘bairrão’ numa 
diária exploração. O que começou com 
sangue não vai se resolver com pombos.

Por conta disso, o fi lme é tão perigoso 
quanto necessário, e evoca a racionaliza-
ção da Coisa Certa, o que logicamente nun-
ca terá o mesmo sentido para todos.

O fi lme Faça a Coisa Certa será exibido neste 
sábado, dia 19/07, às 19h30, no Sesc Cineclube 

Silenzio. A entrada é gratuita.

CiênciasCiências
SociaisSociais
e o Preconceito, 
e o Preconceito, 
ou a tentativa de fazer a coisa certa

ou a tentativa de fazer a coisa certa

(por Laysmara

Carneiro Edoardo*

CASCAVEL | PR

“O homem de agora é como a mul-
tidão: ativo e imediato. Não pen-
sa, faz, não pergunta, obra, não 
reflete, julga”.

João do Rio

Para iniciar qualquer 
discussão a respeito do 
fi lme Faça a Coisa Cer-
ta é preciso retornar 

à gênese das Ciências 
Sociais, inclusive sobre o 

caráter bastante sectaris-
ta delas na época, apesar de 

realizar-se como um fenômeno 
bastante inusitado e progressivo. A 

propósito, cabe aqui lembrar que Au-
guste Comte, fundador da ciência so-

ciológica, foi o responsável por forçar 
a distinção entre ciências da natureza 

(físicas e biológicas) das ciências do 
homem social, tendo como mote o fato 

de o objeto de estudo de tal área do co-
nhecimento exigir diferente abordagem. A 

partir daí, algumas considerações sobre o 
homem moderno, sabendo-se, entre ou-

tros fatos, submetido ao nascimento 
da indústria e dos Estados-Nação, 

por exemplo, direcionaram-
se para a fundamentação 
de tal mudança histórica e 

de todas as conseqüências, 
positivas e negativas.

Anos mais tarde, com o avanço 
do desenvolvimento, a Antropologia 

também se legitima como ciência social, 
apresentando novos argumentos racionais e 

científi cos, a fi m de justifi car determinados fatos. 
Sendo eles os que merecem um pouco mais de aten-

ção nesta discussão. Ora, a Antropologia, hoje, a ciência das 
culturas, das diferenças, da pluralidade, foi utilizada em sua 

infância para alicerçar concepções evolucionistas entre os po-
vos, tendo como pedra fundamental a famigerada concepção 

da distinção negativa entre primitivos e civilizados, ‘autorizan-
do’ ao último grupo a dominação dos ‘menos capazes’.

Hoje, após muitos estudos sobre ambos os grupos e a supe-
ração de terminologias tais como ‘evolução’ e ‘raça’ (substitu-

ída por etnia), além de alguns tropeços, reconheceu-se uma 
infi nidade de coletivos, identidades e outras peculiaridades, 

embora ainda perdure, por parte dos grupos, posicionamentos 
preconceituosos que vão da expressão sexual à etnicidade, reli-

giosidade, classe social, gosto musical e assim infi nitamente.

As Ciências Sociais nasceram em um período turbulento, e, mes-
mo sem querer, fundamentaram o preconceito alheio, esforçando-se hoje, 

com a ajuda de muitos aliados, tal qual Spike Lee, diretor de Faça a Coisa 
Certa, para dar conta das diferenças, sem, contudo, causar distância. Ali-
ás, destaque para a seqüência em que diversas personagens (de diversas 

etnias) exprimem seus sentimentos com relação aos demais, 
vozes não menos autorizadas 

do que aquelas que dis-
putam espaço no 

mundo real.
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Dia 19/07/2008 (Sábado)

Ramones Tribute Party
Festa Tributo aos Ramones com a banda 

Magaivers de Curitiba e esquenta para a 
vinda a Cascavel do baixista do Ramones CJ 

Ramone, em agosto.
- Ingresso: R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (na hora)

- Pontos-de-venda: Discolândia e Under Rock 
(Galeria Gralha Azul)

- Local: Master Music Hall
(Av. Assunção, 224, Bairro Alto Alegre)

09/08/2008 (Sábado)

CJ Ramone e Bad Choppers 
(EUA)

Baixista dos Ramones em Cascavel.
- Ingressos limitados: 
 R$ 25 (1º lote)
 R$ 30 (2º lote)
 R$ 40 (no local)
 R$ 30 (no local, para estudantes) 
- Pontos-de-venda: Discolândia, Posto Cen-
tral e Under Rock (Galeria Gralha Azul)
- www.myspace.com/cjbadchopper e 
http://acmerecords.net/badchopper
- Local: Master Music Hall
(Av. Assunção, 224, Bairro Alto Alegre)

22/08/2008 (Sexta-feira)

Raul Seixas Cover + Dxavantes 
(Toledo-PR)

Em homenagem aos 19 anos da morte de 
Raul Seixas
- Local: Master Music Hall
(Av. Assunção, 224, Bairro Alto Alegre)

07/09/2008 (Domingo)

Alfi netada Punk
Festival tradicional em Cascavel dedicado à música punk
- Local: Master Music Hall (Av. Assunção, 224, Bairro Alto Alegre)

20/09/2008 (Sábado)

Grande Festival de Rock de Cascavel
O maior festival de rock de Cascavel até hoje
Bandas: Cachorro Grande (RS), Ratos de Portão (SP), Matanza 
(RJ), Relespública (PR), Motorocker (PR), Violator (DF), 
Pregos da Viola (Cascavel), Nosux (Cas-
cavel), Zeca Urubu (Cascavel), 
Tinta Fresca (Francisco 
Beltrão), Hell Bullets (Ma-
rechal Cândido Rondon) e 
mais.
- Ingressos à venda a 
partir de 20/07
- Local: Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid

Informações:
(45) 3225 4447

Quem inventou isso foi Bob Geldof, o vocalista dos 
Boomtown Rats, que aqui no Brasil é mais conheci-
do por ter atuado em The Wall, o musical do Pink 
Floyd dirigido por Allan Parker. Na verdade o “Dia do 
rock” nasceu de um megaevento, o Live-Aid, orga-
nizado por Geldof para ajudar as vítimas da fome 
na África, especialmente na Etiópia. Guerras tribais 
fi zeram com que um número muito grande de refu-
giados buscasse os acampamentos sem estrutura 
do país como abrigo. O resultado foi a formação 
de uma legião de famintos cuja síntese no imagi-
nário da década foi a foto tirada por Kevin Carter 
(da National Geographic) oito anos mais tarde 
e que o levou ao suicídio – Carter esperou por 
20 minutos para captar a imagem de um urubu 
esperando pela chance de atacar uma criança 
debilitada pela fome no Sudão –. A experiência 
exorbitou sua sensibilidade aguçada e o fotó-
grafo não conseguiu sublimar o trauma.

A iniciativa de Geldof na época tinha, portan-
to, um sentido muito maior do que uma mera 
desculpa para a realização de um evento mi-
diático gigantesco. Sua mobilização tem o 
mérito de ter devolvido ao rock uma tonali-
dade política engajada que não se via de for-
ma muito nítida, e às vezes completamente 
ausente mesmo, desde os prolífi cos anos 
60. Ao todo foram 16 horas de concerto si-
multâneo com apresentações acontecendo 
a partir do centro do evento no Wembley 
Stadium em Londres e no JFK Stadium na 
Filadélfi a (EUA). Na Inglaterra um público 
de 82 mil pessoas acompanhou os sho-
ws, enquanto do outro lado do atlântico o 
público foi de aproximadamente 99 mil 
pessoas. Como a organização estendeu 
a abrangência do evento via satélite 
para os aparelhos de TV de todo o mun-
do, estima-se que mais de 1,5 bilhões 
de pessoas tenha assistido às apresen-

tações naquele dia, o que torna 
o Live-Aid um dos maio-

res acontecimen-
tos da TV 

Não é bem assim

Há 23 anos o 
rock tem seu dia

(por
Silvio Demétrio*CASCAVEL | PR

de todos 
os tempos. 
Nenhum outro 
show de rock 
havia reunido 
até então um 
número tão 
grande de pes-
soas e artis-
tas ao mesmo 

tempo. Os recursos arrecadados com 
a iniciativa serviram para impulsionar 
os programas de ajuda humanitária da 
ONU em toda a África e minimizar as 
mazelas sociais perpetradas pelos con-
fl itos políticos na região. 

Talvez a banda que mais tenha se projeta-
do com o Live-Aid tenha sido o U2. O que até 
então era uma pequena banda irlandesa tor-
nou-se então um fenômeno de público e ven-
das no mundo todo. Por outro lado, algumas 
personalidades que se destacaram naquele 
momento revelaram-se pouco depois como 
expressões datadas do mais deslavado espíri-
to yuppie que iria fazer a cabeça, o coração e a 
conta bancária de muita gente. O exemplo mais 
franco dessa aventura cheia de gel no cabelo, 
muita ambição e poucos escrúpulos foi a trilha 
sonora para toda uma geração de comerciais de 
cartões de crédito que gente como Boy George (do 
Culture Club na época), Madonna e afi ns fi zeram 
entupir as programações das FMs – mas isso NÃO é 
rock – logo não interessa. 

Apesar das contradições, uma outra pos-
sibilidade no mundo 

da produção musical passou então a 
ser viável novamente. O Live-Aid foi o epi-
centro de uma retomada de algo do espírito 
de contestação que sempre foi um dos compo-
nentes essenciais do rock’n roll. Seja a cultura negra 
americana da qual ele se origina como gênero musical 
nos anos 50, seja pela rebelião pacífi ca dos hippies nos 
anos 60 ou então da rebeldia punk na década seguinte, 
ideologicamente o imaginário do rock está associa-
do à idéia de não-submissão aos padrões estabe-
lecidos. O dia 13 de junho tornou-se o Dia Inter-
nacional do Rock porque o Live-Aid conseguiu 
restabelecer alguma conexão com essa 
matriz simbólica. Desde então a data tem 
sido lembrada ano após ano.

Aqui no Brasil o momento era de 
emergência de uma cena punk 
ainda incipiente, mas já manifes-
ta e perceptível em moicanos e 
cuturnos que pouco a pouco se 
mostravam em escolas, bares e 
lojas de discos. O acesso à músi-

ca ainda estava sob o domínio do 
vinil e a internet ainda não existia 

como uma tecnologia de comunica-
ção disponível num contexto doméstico 

como o de hoje. A grande parte do público 
jovem ainda engatinhava politicamente 
e assistia passiva e assustada à lenta e 
progressiva volatilização da bile negra de 
20 anos da história sufocados por tortura, 
perseguições e censura. O que fez com 
que a maioria preferisse muito mais os 
encantos do consumismo indiferente e 
egocêntrico dos yuppies a uma atitude 
mais politizada. Isso não tem se altera-
do muito no transcorrer desses 23 anos 
que passaram, mas alguma coisa havia 
sido inoculada no espírito do tempo: uma 
nova forma de militância política que se 
reconhece nas manifestações antiglo-
balitárias e que se vale da inserção nas 
grandes estruturas como estratégia de 
articulação de uma resistência às for-
ças que produzem cegamente acampa-
mentos de famintos pelo mundo todo. O 
Dia do Rock só tem sentido se colocado 
numa perspectiva como essa. Pense por 
si mesmo – questione a autoridade –. 

Vida longa ao Rock’n Roll!!!!

* Doutor pela ECA (Escola de Comuni-
cação e Artes) da USP, professor de 

jornalismo em instituições da re-
gião Oeste do Estado e jornalista 

da Gazeta do Paraná
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