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“Nossa afeição para com os antigos poetas deve ser atri-
buída, em grande parte, ao nosso amor pelo que é antigo. 
A grande atração que eles inspiram ainda em nossos dias 
só se explica pelo prazer particular que encontramos no 
sabor de sua linguagem e na originalidade impressionante 
de seu modo de exprimir-se. Mas não podemos ocultar a 
nós mesmos que os versos antigos, tão gabados por seu tor-
neio agradável e original, deveriam ter tido uma aparência 
inteiramente diferente e muito mais familiar no tempo em 
que foram escritos. Assim, tais qualidades, independentes 
da poesia em si e, por certo, bem estranhas às intenções 
dos autores, podem nem devem ser encaradas como méritos 
próprios e inerentes a qualquer deles. Importa antes, com 
efeito, precaver-nos como uma tendência demasiado espa-
lhada, e julgá-los tais como eram na época em que o encanto 
de suas produções só era apreciado pelo seu valor comum” 

Edgar Allan Poe

/ Projeto GNU / PC / IBM / Apple Maccintosh / CD / Ví-
deocassete / Walkman / Guerra Fria /  Muro de Berlim / 
MIR / MTV / Ulysses Guimarães / Tancredo Neves / Collor 
/ Fiscais do Sarney / Plano Cruzado / Margaret Thatcher / 
Mikhail Gorbachev / Papa João Paulo II / Ronald Reagan / 
Atari / Aquaplay / Banco Imobiliário / Cubo Mágico / Genius 
/ Odissey / Vestido Trapézio / Saia Balonê / Polainas de lã / 
Melissa / Top-siders / Bermuda / Calças Surf Wear / Tênis 
All Star / New Wave Gel Purpurinado / New Wave Glliter Gel 
/ Cabelo Mullet / Ombreiras / Moleton / Freestyle / New 
Romantic / Senna / Piquet / Oscar / Mike Tyson / Jiraya: o 
incrível ninja / ALF / Jaspion / Super Máquina / Magnum / 
Punky: a levada da breca / Changeman / TV Pirata / Cha-
crinha / Perdidos na Noite / Kadu Moliterno / Andréa Bel-
trão / Bozo / Balão Mágico / Xou da Xuxa / Garoto Bombril 
/ Baixinho da Kaizer / O Homem de Seis Milhões de Dólares 
/ Chico Anysio Show / Viva o Gordo / Caverna do Dragão / 
Cavalo de Fogo / Gato Felix / Os Jetsons / Manda-Chuva / 
Zé Colméia / Ursinhos Carinhosos / Super-Amigos / Thun-
dercats / Scooby-Doo / Speed Racer / Snoopy / Popeye / A 
Pantera Cor-de-Rosa / Corrida Maluca / A Formiga Atômica 
/ Blade Runner / Brinquedo Assassino / Os Caça-Fantasmas 
/ Indiana Jones / Christine - O Carro Assassino / Curtindo a 
Vida Adoidado / De Volta para o Futuro / Dirty Dancing / Os 
Embalos de Sábado a Noite / E.T. / Exterminador do Futuro 
/ A Fantástica Fábrica de Chocolate / Férias Frustradas / 
Ghost / Gremlin / Os Goonies / Star Wars / História Sem Fim 
/ A Hora do Pesadelo / O Iluminado / O Império Contra Ataca 
/ 007 - Marcado para a morte / Karatê Kid / Loucademia de 
Polícia / Poltergeist / Sexta-Feira 13 / Splash / Sociedade 
dos Poetas Mortos / Um Tira da Pesada / Top Gun / Revista 
Bizz / Playboy / Revista-Poster / Roll / Eu, Christiane F. / Chi-
clete com Banana / Macaco Tião / Roberta Close / Baba-ovo 
/ Dar um tapa / Chocante / Detonar / Mala / Rolar / Rolo 
/ Tá crowd / Viajar na maionese / Bon Jovi / Guns N’ Roses 
/ Def Leppard / Duran Duran / Michael Jackson / Prince / 
Madonna / Tina Turner / Run-MDC / ACDC / Journey 
/ Whitney Houston / U2 / Van Halen / The Bangles 

/ INXS / Whitesnake / Cyndi Lauper / A-ha / 
The Cure / David Bowie / Depeche Mode / 
Police / Pretenders / Men at Work / Misfi ts 
/ Dead Kennedys / Metallica / Talking He-
ads / Dire Straits / Village People / Gloria 
Gaynor / Bee Gees / George Michael / Sim-
ply Red / Erasure / Joy Division / Kraftwerk 
/ New Order / Tears for Fears / The Smiths 
/ Blitz / Barão Vermelho / Paralamas do Su-
cesso / Titãs / RPM / Ultraje a Rigor / Ira! / 
Legião Urbana / Engenheiros do Hawai / Kid 
Abelha / Plebe Rude / Biquíni Cavadão / Lulu 
Santos / Raul Seixas / Cazuza / Rock in Rio /

Clube dos Anos 80 (clubeanos80.com.br); 
O Site dos Anos 80 (anos80.com.br); 100 
Melhores Músicas dos Anos 80 (inexistent-
man.net/2007/12/30/as-100 -melhores-mu-
sicas-dos-anos-80)

Bem anos 80 Colher
Idéias

episódio 19Indigno

Silvio, vou ao mercado
comprar um pacote

extragrande de Doritos,

uma Coca-Cola de 2,5 litros,

um pote de sorvete,

30 pasteizinhos de carne

e uma barra de chocolate.
 Você quer

            alguma coisa?

Traz uma água com gás

sabor maçã e uma barrinha

de cereal de coco sem

chocolate, por favor.

Há coisas que se fazem para que um ritual não se per-
ca. Escolher um livro é um desses atos simbólicos, to-
dos muito rodeados de enigmas, brios e manias. Sempre 
gostei muito de sentar em frente às prateleiras – de bi-
bliotecas, de sebos, de casa, de lugares com livros, sim-
plesmente – e folhear várias páginas até ser arrebatada. 
E isso sempre acontece.

Algum tempo de observação faz com que o olhar cap-
te cenas inusitadas em quaisquer desses lugares. Gente 
que lê em voz alta num lugar em que é exigido o silêncio; 
lê em pé, com várias cadeiras livres ao redor; coloca os 
pés na estrutura da mesa; prefere não pedir ajuda para 
encontrar o que procura; não encontra nada sem auxí-
lio; não lê em público; lê dentro do ônibus; ao andar na 
rua; tira todos os livros da prateleira e não quer nenhum; 
pega diretamente o escolhido... Enfi m, a forma de esco-
lher não importa; o resultado da colheita é o melhor.

De nossa empreitada em colher o que satisfaça no 
Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 2.052), o primeiro 
foi Sidarta (Record, 1950, 160 p.), do prêmio Nobel Her-
mann Hesse. A vida do grande líder espiritual dos povos 
da Ásia – Buda (Siddhärtha Gautama) – é contada por 
Hesse nesse livro considerado uma epopéia esotérica. 
Hesse, que é chamado pelos críticos alemães de dichter 
– um escritor com alma de poeta – está muito melhor 
explicado pelo RetrancaRetranca deste domingo. Aproveitem.

Honoré de Balzac apareceu logo depois com uma das 
mulheres que o deixaram famoso: Eugênia Grandet (Abril 
Cultural, 1981, 226 p.), com tradução de Moacyr Werne-
ck de Castro. “Na história de Eugênia – a bela e sensível 
fi lha de um negociante extremamente avaro –, há um 
profundo estudo sobre a solidão e um admirável retrato 
dos hábitos de província na França da primeira metade 
do século 19”. Sempre uma história de costumes.

A história do comando guerrilheiro ‘Juan José Queza-
da’ no assalto à casa de José Maria Castilho, em 27 de 
dezembro de 1974, fi gura nas páginas de O Seqüestro 
(Record, 1983, 144), do também Nobel de Literatura 
Gabriel García Márquez. Na tradução de Joel Silveira, o 
colombiano conta, a partir de testemunhos, a libertação 
de vários militantes da FSLN (Frente Sandinista de Liber-
tação Nacional) durante o “dezembro vitorioso na longa 
luta contra a ditadura de Somoza”.

Se for dito o autor de Laranja Mecânica, é possível adian-
tar melhor o que se espera de Anthony Burgess. Mel para os 
ursos (Artenova, 1975, 173 p.) foi o exemplar de Burgess en-
contrado, com tradução de George Gurjam. Com uma prosa 
satírica, o autor apresenta uma situação inusitada: “À União 
Soviética, um país rico em astronautas, porém pobre em ar-

tigos burgueses, chega um casal 
de trapaceiros do Mundo Livre 

com dúzias e dúzias de exci-
tantes roupas de nylon, para 
serem vendidas às mulheres 
russas”. Nada óbvio.

O brasileiro colhido en-
quanto sentávamos aos 
pés da prateleira foi Dias 
Gomes com a peça Cam-
peões do mundo (Círculo 

do Livro, 140 p.). O drama-
turgo e autor de famosas novelas 
nos oferece a primeira peça a fa-

zer um balanço da política bra-
sileira de 1964 a 1979 com 
inteira liberdade, sem fazer 
uso de metáforas e alusões 

para iludir a censura. De valor 
histórico inegável.

FAÇA DO

ALT A SUA

PÁGINA INICIAL

www.gazetaalt.com

Carta aberta a John Ashbery

A memória é uma ilha de edição – um qualquer
passante diz, em um estilo nonchalant,
e imediatamente apaga a tecla e também
o sentido do que queria dizer.

Esgotado o eu, resta o espanto do mundo não ser
levado junto de roldão.
Onde e como armazenar a cor de cada instante?
Que traço reter da translúcida aurora?
Incinerar o lenho seco das amizades esturricadas?
O perfume, acaso, daquela rosa desbotada?

A vida é uma tela e jamais adquire
o significado estrito
que se deseja imprimir nela.
Tampouco é uma estória em que cada minúcia
encerra uma moral.
Ela é recheada de locais de desova, presuntos,
liquidações, queimas de arquivos,
divisões de capturas,
apagamentos de trechos, sumiços de originais,
grupos de extermínios e fotogramas estourados.

Que importa se as cinzas restam frias
ou se ainda ardem quentes
se não é selecionada urna alguma adequada,
seja grega seja bárbara,
para depositá-las?

Antes que o amanhã desabe aqui,
ainda hoje será esquecido o que traz
a marca d’água d’hoje.

Hienas aguardam na tocaia da moita enquanto
os cães de fila do tempo fazem um arquipélago
de fiapos do terno da memória.
Ilhotas. Imagens em farrapos dos dias findos.
Numerosas crateras ozoniais.
Os laços de família tornados lapsos.
Oco e cárie e cava e prótese,
assim o mundo vai parindo o defunto
de sua sinopse.
Sem nenhuma explosão final.

Nulla dies sine linea. Nenhum dia sem um traço.
Um, sem nome e com vontade aguada,
ergue este lema como uma barragem
anti-entropia.

E os dias sucedem-se e é firmada a intenção
de transmudar todo veneno e ferrugem
em pedaço do paraíso. Ou vice-versa.
Ao prazer do bel-prazer,
como quem aperta um botão da mesa
de uma ilha de edição
e um deus irrompe afunal para resgatar o humano
fardo.

Corrigindo:
                       o humano fado.
       1995

Waly Salomão
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(por 
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

( por Rafael Barzotto*
FRANCISCO BELTRÃO | PR

de mão. A vó, 

quando me 

deu, disse que 

a pasta era na-

tural e de babosa. 

Deve ser alguma 

coisa brasileira, 

uma planta, pra vó 

entender. Não que 

ela não entenda das 

coisas, mas o interes-

sante é que o tubo tem 

as informações em in-

glês. Eu disse em inglês? 

Nada. SÓ em Inglês. Mas, é 

uma boa invenção. É sim. A 

tampinha é presa ao tubo. E 

é meio que gigante, o que pra 

mim, aqui, é uma vantagem, 

pois o ralo da pia é grande e 

não tem aquele plástico em for-

ma de sinal de mais que impede 

que as tampinhas normais de 

pastas de dentes normais caiam 

ralo a baixo e que a gente fi que en-

fi ando o dedo pequeno lá com medo 

de entupir toda a tubulação.

Estou com as pernas incha-

das de tanta picada de 

mosquito. E não 

uso creme, 

apesar 
d e 

a tia da porta-

ria ter me pas-

sado o nome de 

um pra comprar. 

Bichice. Depois 

das seis, eu sem-

pre dou um jeito de 

ir pescar. Outro dia 

peguei três traíras, 

que a guria lá de baixo 

limpou e disse que tinha 

carne dentro. Eu expliquei 

que era meio óbvio, visto 

o tamanho dos dentes do 

animal: "Tá vendo aqui, ó?". 

"Uhum". "Então... é o dente. 

Tu acha que ia ter dente tão 

gigante e pontudo pra comer 

capim?". "Umm. É". Depois ela 

pediu se alguém alimentava elas 

e eu disse que não podia saber. 

Pedi se os pedaços de carne que ela 

havia encontrado se pareciam com 

pequenos peixes ou se eram mais pa-

recidos com pedaços de carne quadra-

dinhos. Ela não soube confi rm
ar nenhu-

ma das minhas duas teorias e disse 

que a carne tava meio moída. (...) 

Pergunta besta a minha.

Os diálogos aqui são meio 

que contáveis e monossilábi-

cos. As pessoas não enten-

dem os "Que baguá!", muito 

menos os "Bah!" e franzem o 

cenho ao primeiro sinal de um 

"Puts". Tomei nota, na primei-

ra semana, para cuidar com o 

"Puts". Mantive o decoro.

O rádio é um 

toca-fi tas e só 

pega uma es-

tação, que toca 

músicas antigas 

e tem uma locu-

tora chatíssima. 

Trouxe algumas 

músicas que o Ro-

drigão me passou no 

notebook, que estão 

sendo minha salvação. 

No segundo dia, fi z uma 

pesquisa na vizinhança e 

consegui comprar quatro 

vinis, que eu toco na juke-

box, depois que os viajantes 

vão para os quartos deles e 

desligam a televisão. Por in-

crível que pareça, consegui um 

Roger Waters. Arrependi-me 

de não ter trazido o Tommy, que 

ocupava o topo da 

minha estante azul.

Tem barulho no 

quarto ao lado. Pane-

las. Quem iria trazer pa-

nelas para um lugar como 

esse? Bem, tem louco para 

tudo. A suzy estava morando 

no quarto ao lado, quando eu che-

guei. Pedi 

s e u 

nome e não botei muuuuuita fé quando ela disse 

"suzy". Então, ela me mostrou a carteirinha. "Suzy 

Schopenhauer". Humm. Comecei a chamá-la de 

suzy-Q. "Por que suziequiou?", ela quis saber, 

quando a chamei para o café da manhã. "É aque-

la música do Cridão. Tu nunca ouviu?", respondi. 

"Não". Então eu cantei um pedacinho pra ver 

se ela lembrava e ela fi ngiu saber para não 

passar por idiota. Eu resolvi acreditar. Às ve-

zes, eu ainda me empolgo no jeito de falar 

e as pessoas fi cam assustadas. Também 

pudera: "Cridão". Ela foi embora, dois 

três dias depois. Parece que encontrou 

um gringo que lhe daria emprego aqui 

do lado. Vai saber. Aqui é assim. Se 

você carrega alguma coisa no colo 

e passa para o outro lado, aquilo é 

seu. É assim que funciona. Engo-

do ou sina, deixa a suzy-Q.

Hoje fui contar algumas mo-

edas e fi quei espirrando sem 

parar durante um terço de 

hora, mais ou menos. Aliás, 

contar o tempo é a única 

coisa que não se faz por 

aqui. Você iria adorar. Di-

vidimos as pistas com 

cavalos e carroças — 

mais do que aí. E os 

atendentes pro-

curam "Fer-

nanda" 

n a 

letra "E". Se pedirem o que estou fazendo, diga que estou pesqui-

sando morcegos. É o que eu digo por aqui. Para tanto, passei 

a utilizar um daqueles chapéus de praia, óculos modelo ca-

minhoneiro, camisetas fl oridas e bermudas brancas. Com-

prei piteiras para os cigarros, mas pessoas que fumam 

não são bem-vistas do lado de cá. Sempre quis pes-

quisar morcegos. Então, achei ser um bom disfarce 

para alguém que só quer escrever, ler, e se virar. 

Ainda não escolhi um nome. Estou usando o 

do meio, aquele que eu odeio. Tu sabe qual 

é. Pensei em usar Raoul Duque ou Will 

Faulkner. Haha. Seria interessante.

Manda um abraço pro Gordo e 

pro João. Diz que eu tô legal. 

Outro para a seção Cater-

pillar. Grunge, Cabelo e 

companhia. Eles não 

vão entender, vis-

to que não há 

nada para 

entender.

Hoje fi quei 

e s c u t an d o 

a música no 

fi nal do fi lme, 

enquanto su-

biam os carac-

teres brancos 

naquele fundo 

preto, como a 

gente fazia. Era 

um Jazz. E o fi lme 

tu já assistiu, e in-

clusive me indicou, 

mas à época eu ain-

da odiava e sentia im-

portância em odiar o 

Leonardo e a Martinha, 

que viviam a se consi-

derar cinéfi los por enten-

der a importância de tal 

película. Boa noite e Boa 

Sorte. Demorei para assis-

tir. Legal a pira em preto-e-

branco do Clooney.

Ando escovando os den-

tes com uma pasta que a tia 

Elzira mandou lá de Pelotas. 

O tubo parece mais 

com um cre-
me 

Raoul
Duke ou William Faulkner?

* Jornalista por for-
mação, vocalista 

por insistência 
e escritor por 

desespero

Pecado é uma palavra forte, é 
marcante. E salve a religião que 
conseguiu, por meio de séculos de 
doutrinamento, ‘boçalizar’ aqueles 
que se rendem ao ensinamento 
pérfi do de coibir as maravilhas 
mundanas. Aos crédulos em algum 
deus talvez seja a preguiça um dos 
piores pecados, é o sofrimento em 
vida na qual estamos atrelados 
até o desapego do corpo. A redo-
ma agônica de estar à espera e 
de deixar acontecer é o martírio, 
do qual este mesmo deus criador 
e onipotente ousou nos castigar. 
Isso aos céticos. A nós, farsantes 
temporários deste mundo, fi que-
mos com a hipótese de que a pre-
guiça não é um pecado e nem um 
castigo, mas uma forma de deixar 
o corpo e se mineralizar no tempo. 
Fragmentar-se num espasmo de 
vida e deixar apenas guiar-se pelo 
prazer de estar vivo.

A saga de espregui-A saga de espregui-
çar-se numa redeçar-se numa rede

Chegar num local desconhe-
cido à procura de um estranho 
pode ser um exercício de encon-
trar-se. É nessa forma de pro-
cura que João, nosso persona-
gem-narrador, parte em busca 
de uma fi lha desconhecida que 
está grávida. João não passa de 
um sujeito inerte que não tem 

utopias e nem desejo de salva-
ção. Está no mundo por estar. O 
encontro da fi lha Marta marca 
um desconserto nas idéias do 
estanque, tempos atrás, quando 
matreiramente foi buscar prazer 
com outras falenas, uma mulher 
de semelhança incrível a Marta 
foi a concubina. Seria João o pai 
ou o avô? Ou ambos? Nessas 
idéias de divagar e deixar-se 
apenas conduzir por um estado 
eterno de inércia. Não há ação, 
não há diálogos. Há apenas 
uma imensidão de pensamen-
tos para preencher o tempo que, 
inerente a qualquer fator terres-
tre, passa e leva.

Resistência só rima Resistência só rima 
com preguiçacom preguiça

Em Canoas e Marolas (Objeti-
va, 1999), de João Gilberto Noll, 
quase nada acontece. Não há 
ação nenhuma, diferente dos 
romances que costumamos ler, 
cheio de histórias e enleios. Noll 
é da casta daqueles que acre-
ditam que depois dos gregos 
nada de novo pode ser criado, 
apenas recontado. E para não 
entrar nessa regra, o texto dele 
corre num outro parâmetro, não 

há história. E como o livro ain-
da faz parte da coleção Plenos 
Pecados, a lentidão da narrati-
va constitui a maior qualidade 
do livro. Repleto de ambigüi-
dades, entrelinhas, parágrafos 
longos, poucos diálogos, é um 
livro denso, complexo, inapro-
priado àquele que procura uma 
boa história para distrair-se. 
Noll parece querer brincar de 
esconde-esconde com o leitor, 
construindo uma atmosfera 
onde o ser não é importante, e a 
vida, o mundo, resumem-se ao 
discurso e ao fi losofar. É o lapso 
de deixar o futuro e recortar e 
colar o muito que resta para ser 
resgatado do passo, enquanto a 
preguiça toma conta e nos ago-
niza no marasmo.

Noll, aproveitávelNoll, aproveitável
"Vejo a literatura como acon-

tecimento, não apenas como 
espelho das questões sociais 
mais imediatas. Mas que ela 

"A literatura, às ve-
zes, é uma voz em-
briagada que canta".

J. G. Noll

A beldade da preguiça enche os olhos a
lhe

ios
 de

 co
bi

ça

traga o leitor para um horizonte 
ritualístico, um horizonte litúrgi-
co. É como se ele sentasse, que 
fosse lá no palco e participasse 
junto com o ator. Ando muito 
preocupado com essa questão 
da liturgia, do ritual".

João Gilberto Noll nasceu em 
Porto Alegre, em 1946. Estreou 
na literatura em 1980 e desde 
então acumula 13 obras e cin-
co Prêmios Jabuti (1981, 1994, 
1997, 2994 e 2005). Outras de 
obras deles são Bandoleiros e A 
Fúria do Corpo.
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Lá vai 
Dona 
Maria

MatériaMatéria
OrgânicaOrgânica

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Às 5h30, todo gato é pardo. E havia muitos 
à espreita na rua que qualquer descrição 
bucólica do sul do mundo interiorano des-
creveria com profusão de detalhes. Era 
escuro e a lua ainda desenhava curiosos 
ângulos de sombra nas árvores, muros 
e gentes dormindo e despertando para 
mais uma feira. Uma quarta-feira.

Algumas frágeis estruturas de metal 
jaziam altivas nas calçadas por hora 

vazias. A quarta-feira guarda o menor 
movimento. Nem todos os feirantes com-

parecem, e os que o fazem procuram pela 
manutenção do ponto. Aos poucos, tanto os 

que chegam para vender quanto os que vêm 
para comprar misturam-se num tímido movi-

mento matutino de renascimento. Toda feira é 
um renascer para o dia – por vezes, para a noite 

–, para o renovar das esperanças do feirante, do ali-
mento do visitante, da função do produto.

As verduras e os legumes frescos foram 
colhidos na madrugada, os produtos 

feitos na noite anterior. Os seis 
segmentos abrangidos 

– hortifruti-

Algaravia:
as vozes da feira

granjeiros, deri-
vados de origem 
animal, derivados 
de farinha de tri-
go, lanches, arte-
sanato e diversos 
– formam uma 
corrente de lógica 
primária e muito 

bem arranjada. As rotinas divergem em alguns pon-
tos, mas para todos a rotina é a feira. 

Cascavel primeiro conheceu a Feira do Pe-
queno Produtor, há uns 30 anos, por Feira do 
Carroceiro, que nasceu pelos braços fortes de 
Maria Thereza Vieira, cuja família continua no 
trabalho. Já esteve em mais ou menos 10 lu-
gares diferentes até que os mais corajosos se 
instalaram na Avenida Brasil. Em 2004, virou 
estatuto, com regulamento interno e Lei Mu-
nicipal. Do município, aliás, que reconhe-
ceu a importância do pequeno produtor, 
revitalizou o ponto-de-venda e agora apóia 
em outros pontos – estão esperando, no 
momento, a chegada de dois tratores de 
R$ 108 mil dos quais a contrapartida da 
prefeitura é de 30 a 40% –.

Nos números fáceis do presidente 
da Associação do Pequeno Produtor 
Rural, Luis Alberto Meyer, 110 famí-
lias são associadas e outras 40 têm 
produção pequena e repassam 
produtos aos feirantes. Ao todo, 
150 famílias vivem exclusiva-
mente da feira. Considere-se por 
aí sete ou oito pessoas envolvi-

das diretamen-
te em produ-
ção, transporte 
e venda, e 750 
têm empre-
gos diretos. Da 
corrente dita 
inicial, outra se 
forma: vendedores 
de embalagem, gente 
envolvida na limpeza, pos-
to de combustível, transporte 
público... “A feira tem que cumprir 
uma função social”.

A conversa segue profícua e o meio de se-
mana propicia que os trabalhadores de horá-
rio comercial sigam o primeiro cheiro que já 
tem jeito de feira: o de pastel frito na hora. 
O lanche primeiro é seguido de perto 
por empregadas despertas a escolher 
o melhor produto para o almoço de 
mais tarde. Donas-de-casa pulam 
para as ruas matutinas também à 
procura do melhor preço. São procu-
rados os produtos sem agrotóxico, a 
confi abilidade da balança eletrônica, 
os anúncios de utilidade pública. É re-
cebido o cuidado com que se mantém 
a corrente: os elos que tentam a cada 
dia fortalecer a ligação.

Durante toda a manhã, muitos passarão 
por lá, enquanto o planejamento de outros já 
estará prestes a calcular as próximas empreita-
das. Afi nal, quarta é só mais um dia de feira.

Início da década de 1960. Às 8 ho-
ras já estão à beira da estrada as sa-
colas com verduras e as gaiolas com 
galinhas. No último ponto da linha 
de São Salvador, no quilômetro 12, 
esperava Dona Maria Thereza Vieira. 
Parava ali um Mercedez-Benz LP 312, 
ano 1956. Com motor aspirado 114cv 
bomba injetora mecânica freio acionado 
a óleo carroceria Eliziario 25 poltronas fi -
xas dirigido por Assis Gurgacz. “Aquele ôni-
bus era a relíquia dele. Seus Assis me aju-
dou muito, foi um pai pra mim”. Às 9 horas, 
9h30, Dona Maria descia na Rodoviária Velha 
e ali era caminhar e vender a produção.

O empresário cresceu e logo outros motoristas  
passaram a levar Dona Maria. “Sempre me dei 
bem com eles. Pessoas muito boas também”. Ia 
com a Dona Maria o fi lho de (quase) sete anos. “Es-
cuta, Dona Maria, já se passaram alguns anos. O 
fi lho da senhora não vai sair dos sete anos?”. “Oh, 

Seu Motorista, se ele não for comigo, 
os outros roubam mi-

nhas sa-

colas. Ele que cuida das sacolas pra 
mim”. “Tá bem, Dona Maria, mas olha 
lá, hein”. E assim foi até que não con-
seguia mais o desconto na passagem e 
a ajuda. “Um dia tive de sair atrás dum 
mendigo que me tomou uma bolsa de 
agrião”. “E conseguiu alcançar?”. “Mas é 
claro. Peguei de volta”. A solução foi falar 
com o Seu Fermino, do Bar do Fermino. 
“Ele e a esposa me receberam muito bem 
e deixaram que eu deixasse minhas saco-
las ali no bar. Hoje tem uma loja no lugar, 
mas a fachada do bar ainda está lá”. Às 16 
horas, 17 horas, voltava para casa.

Passaram-se alguns anos até que a Tere da 
Carpa bateu à porta de Dona Maria. “Por que 
Tere da Carpa?”. “Não sei, eu pelo menos cha-
mo ela assim. Trabalha ali perto do primeiro 
Irani, num prédio alto”. “Era feirante?”. “Que eu 
saiba não, mas ela é quem mais incentivava a 
gente. Uma grande pessoa que me ajudou mui-
to”. A Tere é quem incentivou a organização da 
primeira feirinha de Cascavel, entre os fundado-

res estava Dona Maria, que não pôde estar no dia 
da inauguração. “O primeiro mesmo 

foi o Paulista, tenho 
c e r t e z a , 

depois foi o Roque Bonatto e o Mon-
tanari. Eles estavam na fundação 

também. O Montanari tá no Pará. O 
fi lho dele trabalha na feira ainda”.

Mas Dona Maria não queria perder os 
clientes que havia conquistado e então 

deixou os fi lhos no lugar. Aliás, teve 12 
fi lhos. Casou poucos dias antes de com-

pletar 20 anos. Ficou viúva em 2002. 
Teve alguns problemas com o marido. 

“Ele bebia muito, era um pau d’água”. 

Ainda hoje Dona Maria continua com 
as vendas. “Vinha toda semana, agora 

estou vindo a cada quinze dias. Deixo 
minhas sacolas aqui na Agrovida. São 

umas 30 clientes, tive 38 uma vez, vendi 
num só dia 16 sacolas ali na Gaúcha, 

mas daí parei porque estava muito pe-
sado pra mim. Hoje trouxe mandioca, 

laranja, bergamota, mas também 
trago batata-doce, alface, rúcula e 

às vezes as conservas que faço”.

Lá vai Dona Maria, três ou quatro 
quadras dali, no máximo. De tudo 

que traz, vende metade, doa a 
outra. “Essas pessoas 

me ajudaram 

muito, ajudaram a criar meus fi lhos por 20 anos. 
É uma forma de eu retribuir. Como é que vou 

cobrar dessas pessoas tão boas?”. 

A fi lha de João Zini Netto e Rosa Saffero 
nasceu em Zona Alta, Santa Catarina, 

ali entre Uruguai e Piratuba, em 30 
de julho de 1930, tal qual está na 

Certidão de Casamento de Maria. 
“Na Identidade colocaram 30 de 

junho, que é o documento que 
vale, né, fazer o quê? O jeito é 

comemorar antes”. 

Lá vai Dona Maria. No pes-
coço, um cordão com um 
crucifi xo de madeira e ou-
tro com a mãe de todas 
as mães. “Salve, grande 
coração!”. Faz 20 anos 
que vai à igreja Matriz 
todas as terças-feiras, 
às 15 horas. “É a Ben-
ção da Família, na 
missa do Padre Bre-
no”. Amém.

nabo oito espécies de alface cinco es-
pécies de almeirão couve-fl or repolho 
brócolis rúcula espinafre salsão três es-
pécies de chicória rabanete cenoura cou-
ve-rabano serralha batata-salsa coentro 
e hortelã menta manjericão manjerona 
poejo açafrão mais feijão-de-vagem er-
vilha pimenta cambuci e comari e tam-
bém carambola laranja poncã bergamo-
ta jabuticaba acerola abobrinha chuchu 
maracujá tomate caxi milho mandioca 
feijão pipoca tem coelho cabrita codor-
na ovo de pata galinha cisne e ganso 
minhocário compostagem

Os itens são da chácara do feirante 
Alcídio Bresciani. Os produtos orgâni-
cos saem dos 8,5 mil metros quadra-
dos da propriedade e são vendidos há 
uns 12 ou 13 anos na banca número 
dois da feirinha. “Trabalhamos uns 
cinco anos, paramos uns dois e ago-
ra faz uns cinco anos que estamos 
de volta...”. “A gente aposentou e co-
meçou isso de brincadeira. E vimos 
os verdureiros com aquela nuvem 
de veneno, e a gente ia no merca-

do e comprava, temperava 
e comia. Então começamos 
pra nós, pra cuidar da saú-
de”. “Para combater alguma 

praga usamos veneno natu-
ral, que a gente mesmo faz. Às 
vezes não resolve logo, mas o 

resultado é a longo prazo”.

Conseqüência também foi a con-
tratação, há dois meses, de mais 

duas pessoas. Aliás, uma sociedade. 
Seu Alcídio e a esposa, Jandira Pon-
gan, entram com a terra e as semen-

tes, seu Eurico José Anacleto e dona Ire-
ne Rita Anacleto, com a mão-de-obra. O 
lucro das vendas na feira é dividido.

Dona Jandira não gosta de ir à feira. “Des-
de o começo, acho que se eu fui 10 vezes 
foi muito. Eu não gosto de venda, só de me-

xer na terra. Aliás, tem que gostar, tem que 
se dedicar e ter muito capricho. Apesar que 
todo trabalho tem que ter capricho, né?”. Seu 

Eurico também não vai. Os responsáveis são 
Seu Alcídio e Dona Irene, que gostam do coti-
diano da feira. “No dia-a-dia a gente faz bastante 

amizade com quem compra e também com quem 
vende. Ainda mais por ser produtor de orgânicos, 
que são só dois na feira”.

Quando não tem feira, o trabalho é fazer canteiro, 
limpar, tratar os bichos, acordar às seis da manhã e fa-
zer com que a terra produza o que mais tarde se torna 

cor, atração e renda extra na barraca de produtos orgâ-

nicos. Em um bom dia de venda, só 
volta para casa 5% da produção.

Um lugar que guarda vários espa-
ços e situações inusitadas aos nos-
sos olhos de atenção redobrada: “As 
galinhas estão paradas pra você ti -
rar foto, Anderson!”. “Sim, elas estão 
todas em volta de um galo e nunca 
mais saem”. “Olhaaaaaa, os coelhos! 
Que lindos!”. “E o tamanho dessa coe-
lha?”. “Chama o cabrito ali, Ju...”. “Mas 
ele não gosta de mim!”. 

“Nós fomos à feira na quarta-feira pela 
manhã e encontramos o Seu Alcídio. Então 
pedimos para acompanhar os preparativos 
para a feira de hoje [quinta-feira], aqui na 
chácara”. “Ah, fi quem à vontade”. “Obrigada. 
Hum... e eu queria também fi car um tempo 
de vendedora lá na feirinha, do lado de lá da 
barraca mesmo... será que é possível?”. “Oba! 
Quer dizer que hoje eu não vou precisar traba-
lhar, vou tirar uma folga!”. “É, mas é só um pou-
quinho, porque eu sou um desastre pra vender e 
não quero dar prejuízo...”. [Risos]
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ViagemViagem
ao litoralao litoral
Fizemos a mais linda viagem
Com destino ao litoral
Fomos lá fazer um curso
Que não vai ter outro igual

Lá aprendemos muita coisa
E voltamos satisfeito
Nunca vi tanto conforto
E tanta coisa bem feita

Fizemos muita amizade
Conhecemos muita gente
Foi muito bem proveitoso
Eu voltei muito contente

O nosso trabalho é lindo
E também muito atraente
Como esforço e muita luta
Venceremos o batente

O que eu achei importante
Foi a grande recepção
Com conforto e assistência
E também muita atenção

Coordenadores carinhosos
Mostrando sempre alegria
Atendendo todo mundo
Com muita sabedoria

Que pena vocês irem
Pegamos tanta instrução
O vosso acompanhamento
Ficou na imaginação
 Saudades
Curso feito em Matinhos Litoral

Há o desejo do ven-
dedor de vender e a pro-

cura do comprador pelo 
produto ideal. E há mesmo uma redundância de 

sentidos no vai-e-vem de quereres, pernas, pechin-
chas e dinheiros nos caminhos estreitos de por entre as 

barracas. O que fl ui – ainda que o fado da venda seja o 
fi m – é a ordem única em que se dão os tratos extra-
ofi ciais que cimentam as barracas e a rotina da feira.

A fome é a origem da feira. E há mais.

Se há fome e o que se dá é comer, as formigas de 
hoje importam-se mais em estabelecer o agora. Eu 
quero o fresco, o maior e o que pareça mais sau-
dável. Eu volto ao formigueiro com o resultado 
do meu trabalho convertido em pagamento ao 
trabalho alheio. Um trabalho feito de algumas 
mãos, muito suor e certas manhas.

Muito consciente de que defi nitivamente 
não nasci para as vendas, lancei-me em 
tentativa brumosa de sentir e viver um pou-

co do instante da troca, da entrega do produto – 
antes lançado ao solo semente e agora tornado po-
tência de saciedade – e do cumprimento daquilo 
que se pretende todos os dias: sobreviver.

Ainda que eu tivesse bem aprendido com os 
índios primeiros a complexa arte do escam-
bo, não teria feito tanta vergonha. Ora, há 
tantas coisas velozes nos pensamentos 
que o preço em pequenas variações e esca-
las de mínimos cinqüenta centavos passava 
rasteiro. Os vários tons de verde confundiam-
se freqüências idênticas, e eu poderia jurar que 
minha memória temporária estava seriamente 

afetada, por não lembrar, em poucos segun-
dos seguintes, o nome de uma mesma e 

não-reposicionada verdura.

O problema já é antigo e eu não o 
resolveria somente por extenuante 

força de vontade. Chicórias (lisas 
e crespas), acelgas, almeirões 

(verdes e roxos), espinafres, al-
faces (lisas, crespas, verdes 

e roxas), rúculas, salsinhas, 
cebolinhas, couves (nor-

mais e chatas), repolhos, 
agriões, nabos, beterra-

bas, rabanetes, batatas 
salsas e até ovos (de pa-

tas, codornas e galinhas 
caipiras) confundiam-se 
irmãos aos olhos desa-

costumados. Olhos que 
ainda tentavam abran-
ger clientes, mãos, 
trocos... E nem é que 
eu seja má 
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CrepúsculoCrepúsculo
na feirana feira

Chegamos à feira umas 
17h30 naquela quinta-feira, 

pouco antes de a multidão se 
formar. “Teu lugar tá reservado, es-

tamos te esperando”. Dona Irene nos 
recebeu muito bem e estava ansiosa pela 

experiência. “Já estou indo aí”, garantiu Jullia-
ne, que respirou mais fundo e se dirigiu a uma 

das laterais da banca. Abaixou-se, passou sob o 
balcão, em meio às caixas e à lona amarela 

da barraca recém-montada, e pôs-
se a saber os preços. “Esse 
é um real, esse é três, esse 
aqui é dois...”.

Olhos atentos às mãos 
da Dona Irene, que ma-
nuseava com jeito cada 
alimento, aos dedos 
que associavam os 
valores. Os ouvidos a 
cada valor e descri-
ção. “Almeirão, chicó-
ria crespa, nabo...”. 
Veio então o primei-
ro freguês. “Esse 
aqui tá quanto?”. 

Julliane olhou a verdura sob o balcão. O “um 
real” saiu do olhar de confi rmação que vinha de Irene. “Vou levar”. Foi pegar 

o alimento e colocar na sacola com cuidado. “Obrigada” e mais um suspiro. A vergo-
nha, não sei, o medo de fazer algo errado, de gerar algum prejuízo, acho que 
sim, foi dando lugar ao controle das rédeas.

Uma, duas, três vendas. Uma senhora alta, magra, com o 
resultado de outras bancas em mãos, chega, dá aquela 
olhada, pede alguns preços. “E esses aqui com-
prei lá embaixo, são orgânicos”. “Ah, mas 
esses aqui também são”, foi o re-
truque ligeiro de Julliane. ‘Mais-
credo’. As mãos fi caram mais 
ágeis; os ouvidos, polifônicos; a 
descontração, evidente. 

A multidão tomava o lugar. 
Guardei a máquina fotográfi ca 
e por alguns minutos apenas ob-
servei as pessoas. Mães olham e 
apalpam os alimentos, verifi cam 

as folhas a cor a textura o peso 
o preço. Os pais acompanham 

os fi lhos, formam-se as fi las 
para os espetinhos pas-

téis rolinhos-primavera 
sushis tapiocas...

Os jovens estão num eter-
no desfi le, a feira vira passa-

rela. As meninas... Olha o ven-
to! É ser a favor dele para não 

estragar o penteado. Ora, foram 
30 minutos de trabalho. Correr os 

dedos entre as mechas para a cer-
teza de que nada fuja do combinado 

com o espelho. Os meninos estufam os 
peitos fabricados, apertadas camise-

tas querem os músculos à vista. Cal-
ça da moda e corrente no pescoço. 

FOTO | Pedro Jorge "Fumaça"
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em matemática, 
mas numa certa altura 

do campeonato tirar R$ 12,50 de R$ 
20 já não parece tão fácil quanto é.

Durante o intervalo das vendas e o meu estar 
atrás do balcão por quase uma hora e meia, 

Dona Irene – aquela que segurou as pontas 
de minhas desajeitadas tentativas de vendas 

– revelou-se o que a maioria deste povo que 
lida com o alimento na terra e o vende debai-

xo das lonas amarelas da feirinha são: simpá-
ticos e repletos de histórias interessantes.

Se lidar com o povo é tão fácil, Dona Irene jus-
tifi ca: já foi professora (de classes multisseria-

das) e agente de saúde, acostumada ao lide da 
conversa fl uida e sorridente. “Boa-noite, vizinha!” 

e mais uma venda que eu colocava na sacola de 
um tão sem jeito surpreendente.

“Eu também faço poesia. Música também. Letra 
e música. Meus fi lhos tocam violão, meu pai, minha 

mãe e meu irmão tocavam gaita”. “Uma família bem 
musical, então...”. “Sim. E eu ia fazer umas letras pro 

Julio Monteira, mas agora tá corrido demais. Eu já até 
fi z uma... chama Estilo Gaúcho... fi z letra e música”.

“E os poemas?”. “Eu gosto muito de escrever. Uma vez 
eu quase morri queimada e escrevi sobre isso. E outra vez, 

quando eu era agente de saúde, fui fazer um treinamento 
em Matinhos. Uns dias maravilhosos. E aí veio aquela ins-

piração e eu escrevi sobre aquilo tudo. No dia do encer-
ramento eu fui chamada pra ler pra todo mundo. Foi 

muito bonito. E depois o meu poema foi arquivado 
na Secretaria da Saúde em Curitiba”. “E você 

não deixaria a gente publicar no jornal?”. “Cla-
ro que sim, eu separo pra vocês”.

Dois dos fi lhos a cercar a conversa, 
Dona Irene ia demonstrando mais face-

tas da boa vendedora e da simpatia. 
Seu Alcídio, ao longe, conversava 

com o Anderson, tomava chimar-
rão... E eu nem bem observava 

o que se passava do lado de 
fora – que é tão próxi-

mo pela falta de 
paredes 
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das bar-
racas e tão 

distante pelas 
intenções –. De-

pois das 18h30, o 
movimento aumen-

tou e duas mãos já 
não eram sufi cientes. As 

histórias de Dona Irene fi ca-
ram para depois e o fi lho dela 

– anos-luz de poder comunicati-
vo e sabedoria feirística distantes 

de mim – fi cou para auxiliar o 
início (fi m) de carreira.

O fi m defi nitivamente che-
gou quando meia-hora já se 

passava das 19 horas e a fei-
ra fervilhava num misto de for-

migas aparentemente imitan-
do as cigarras na hora da farra. 

O resultado de minhas vendas 
quase R$ 90. Se o fado da noite 

é acabar, eu sabia que não acaba-
ria ali. Fechei minha tarefa com 
a impressão, novamente, de que 
não nasci para as vendas, de que 
minha simpatia fi nda por pura 
consciência de inabilidade e de 
que lidar com pessoas é sem-
pre uma surpresa.

O fado de existir é o surpre-
ender-se. O fado da quinta é 

a feira.

Olhem 
os tênis, o andar descolado 

e o boné para trás. Ih, olha lá, tem 
metaleiro conversando com rapper, 

punk paquerando a patricinha, a estu-
dante matando aula. Meu, que loucura.

O Fumaça – o fotógrafo da  GazetaGazeta – 
passou por ali, colocou a feira sob a lente, 
fl agrou a Ju de feirante. A Ju, aliás, prestes 

a ser engolida pela correria, teve de se 
virar em cinco, defendendo preço 

e contanto vantagem para os 
orgânicos. Jeferson, nos-

so diagramador, ao 
lado, anotava todas 

as vendas. “Sim, 
sim... praticamente 

tudo”. Conversa vai 
e vem. A Ju me cha-

ma próximo à banca 
e cochicha. “Ela faz 

poesia” e abre um sorriso.

Era hora de conversar com al-
guém. “O que atrai a senhora à feirinha?”. 

“Ah, as frutas e as verduras são sempre fres-
quinhas”. “E os feirantes atendem bem?”. “Sem-

pre muito bem”. “E o preço?”. “O preço também é 
bom, mas sempre é aconselhável uma pesquisa-
dinha”. “Tá certo, qual o nome da senhora?”. 
“Lucia da Silva”. “A senhora mora aqui por 
perto?”. “No Morumbi, mas trabalho de doméstica 
aqui no Centro, daí pelo menos uma vez por semana 
depois que saio do serviço venho pra cá”.

O assistente contábil Ricardo Rafael Nunes encontra na 
feirinha o descanso. “A gente sai do serviço de cabeça 
quente, explodindo, é bom vir pra cá, sentir o cheiro das 
verduras e das frutas frescas, comer um lanche ou sim-
plesmente andar. É claro que também é interessante a 
possibilidade de conhecer alguém, né”.

E olha quem vem lá, o Seu Paulinho, do Sebo 
do Paulinho. Vem ele, a esposa e os 

três fi lhos, dois deles, na verdade, 
o outro vem de vez em quan-

do. “Ah, sim, sem dúvida, 
toda quinta-feira vi-

sitamos 

aqui, 
inc lus ive 

na semana passa-
da deu aquela chuva forte, 

mesmo assim a gente veio... Meu 
pai ia sempre à feira e eu sempre gos-
tei muito de ir junto. Virou costume”. 

“Vem mais a passeio então?”. “A gente 
sempre acaba levando alguma coisa, 
às vezes saio daqui e vou para o mer-

cado ou vice-versa. Tem coisas que só 
tem aqui, olha aí esses lanches orien-

tais. E a feirinha, meu amigo, tem um 
clima todo especial”. 

E tem mesmo, mas o relógio não deixa por 
menos e bate à lembrança. Tomei em mente 

os compromissos. ‘Talvez se eu fi zesse amanhã?’. 
Pois é, não vai dar. É recolher caneta e papel. 

“Ju, temos de ir”. “Já vai, peraí”.

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

24
.a

go
.2

0
0

8
   

  



06

 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Luana e Angelina pedem 
explicações a Gustavo sobre a es-
colha da vocalista. Fabiano obriga 
Andréas e Gordofredo a dançarem 
ao som da The Banda vestidos com 
o uniforme de basquete feminino do 
colégio Soares da Costa. 

TERÇA - Angelina diz a Rita que vai dar 
mais uma chance a Félix. Andréas e 
Gordofredo editam os depoimentos 
para o documentário, deturpando o 
sentido de algumas frases. Dr. Gou-
veia, presidente da empresa, diz a Jo-
aquim que Félix será o novo chefe.  

QUARTA - Joaquim se demite. Ange-
lina quer apresentar o documentá-
rio à comissão. Adriano anuncia o 
trabalho do grupo de Angelina como 
o vencedor do concurso. Débora diz 
ao grupo que quer fazer a apresen-
tação do trabalho à comissão. 

QUINTA - Domingas diz que o grupo 
prefere que Angelina apre-

sente. Domingas vê que 
perdeu todas as imagens 
do documentário. Débora 
conta a Yasmin que sa-
botou o documentário. 
A médica avisa Angelina 
sobre os riscos que ela e 
o bebê estão correndo. 

SEXTA - Angelina se emo-
ciona ao ver o quarto do 
bebê decorado por Rita. 
Angelina estranha o texto 
de Débora e pára de ler. 
Angelina conta ao públi-
co a história de sua vida 
e fala sobre o mundo que 
deseja para seu fi lho. Dé-
bora fi ca decepcionada. 
Angelina é ovacionada.

SÁBADO - Não há exibição

CIRANDA DE PEDRA
SEGUNDA - Peixe se prepara para 
mexer na fi ação na hora certa. Laura 
faz um discurso de abertura. Peixe 
puxa um fusível. A luz no salão pisca. 
A platéia fi ca alarmada. Os jornalis-
tas invadem a passarela, cobrando 
uma declaração de Laura. 

TERÇA - Elzinha e Urânia fl agram 
Patrício e Peixe. Cícero analisa a 
fi ação e afi rma que o conserto de-
moraria um dia inteiro. Laura resol-
ve continuar o desfi le à luz de velas. 
Laura observa Daniel e Letícia. Um 
repórter noticia o sucesso do desfi -
le da Maison.

QUARTA - Eduardo analisa a fi a-
ção e conclui que alguém sabo-
tou o desfi le. Daniel beija Letícia. 
Natércio manda Afonso planejar 
algo para acabar com o sucesso 
da Maison. Letícia pergunta se 
Laura quer que ela se afaste da 
sociedade na Maison.

QUINTA - Laura insiste com Letícia 
que a vida pessoal não deve atra-
palhar os negócios. Natércio cobra 
de Ferdinando a única fi ta de Laura 
ainda não obtida. Natércio pede a 
Ferdinando que destrua todas as 
outras fi tas. Bruna e Afonso vêem 
Virgínia de garçonete.

SEXTA - Daniel e Laura dizem a 
Virgínia que estão orgulhosos 
de seu trabalho. Natércio decide 
tirar Virgínia do emprego. Ferdi-
nando procura a fita que falta na 
casa de Peixe. Laura se reúne 
com Daniel e Natércio para con-
versar sobre Virgínia. Daniel e 
Natércio trocam acusações.

SÁBADO - Laura pede a Daniel e Na-
tércio que fi quem longe de Virgínia. 
Letícia conta a Daniel que Julieta 
foi assassinada. Letícia conta a 
Laura que o carro de Julieta foi sa-
botado. Letícia acusa Natércio de 
ter relação com o crime.

BELEZA PURA
SEGUNDA - Helena/Mateus se de-
clara para Renato e tira a peruca e 
o bigode. Rakelli resolveu comprar 
um teatro. Sônia vai vender o apar-
tamento para pagar Tomás. Bia diz 
a Ivete que está grávida de Gaspar. 
Márcia vê algo estranho no lustre da 
casa de Felipe e Luiza. 

TERÇA - Márcia pega a chave que 
está no lustre. Ivete vai à casa de 
Gaspar para tirar a limpo a história 
da gravidez de Bia. Joana denuncia 
Tomás para a polícia. Araci, a mãe 
de Marcos Heitor, pede a Guilherme 
que proteja o fi lho dela.

QUARTA - Araci informa a Guilherme 
que Marcos Heitor está escondido 
em uma loja no shopping. Norma 
garante a Tomás que não o denun-
ciou. Guilherme e Raul colocam 
Marcos no carro para levá-lo à polí-
cia. Cicatriz e seus homens cercam 
o carro de Guilherme.         

QUINTA - Guilherme pede que Mar-
cos Heitor rastreie as contas de 
Norma no exterior.  Joana conta a 
Guilherme que não é mais noiva de 
Renato. Mateus, Olavo, Sônia, Már-
cia e Alex abrem o cofre e vibram 
quando encontram os diamantes.

SEXTA - A empresa que monitora o 
banco percebe algo estranho e man-
da investigar. Um motoqueiro pega a 
mochila com os diamantes, quando 
o grupo sai do banco. Tomás ironiza 
a situação de Norma e se oferece 
para ajudá-la. Britney entrega os 
diamantes a Alex. 

SÁBADO - Roberto pede dinheiro a 
Norma para não contar a Guilher-
me o que ela aprontou na festa de 
lançamento do Carcará. Roberto diz 
a Guilherme que o helicóptero na 
festa de lançamento teve uma falha 
mecânica e que ele recebeu dinhei-
ro para assumir a culpa.

A FAVORITA
SEGUNDA - Diva explica para Dona-
tela que o diamante pode servir de 
pagamento para Roseli. Flora teme 
a investigação de Zé Bob sobre a 
morte de Maíra. Diva revela para 
Donatela que seu nome é Rosana e 
que foi mulher de Augusto. Diva con-
ta que vai morrer. 

TERÇA - Diva avisa a Donatela que 
mandará cartas para Elias, Shiva e 
Augusto. Céu se muda para a casa 
de Orlandinho. Dois meses se pas-
sam. Lorena vibra ao ouvir Cassiano 
no rádio. Gonçalo se impressiona 
com o visual sofi sticado de Flora.

QUARTA - Diva vai sair da prisão. 
Ela se caracteriza de Donatela e 
pede para ela se vingar de Flora. 
Dodi e Silveirinha discutem. Júnia 
faz a chamada para a entrada das 
detentas na cela. Donatela e Diva 
se entreolham quando Júnia cha-
ma o nome de Diva.

QUINTA - Donatela entra na cela de 
Diva. Pepe aguarda Donatela na sa-
ída do presídio e a esconde em um 
quartinho nos fundos do restauran-
te. A cela de Donatela pega fogo. 
Zezé diz a Roseli que não conseguiu 
resgatar Donatela. Donatela tem 
certeza de que Diva se matou.

SEXTA - Donatela diz que Diva pla-
nejou tudo para que a troca de iden-
tidade não fosse descoberta. Flora 
fi ca nervosa ao saber da morte de 
Donatela. Roseli entra em um porão 
blindado e se encontra com Diva.

SÁBADO - Roseli comenta que os 
homens que sempre perseguiram 
Diva, agora fi carão no encalço de 
Donatela. Flora fi ca furiosa e fala 
para Silveirinha que Lara não gosta 
dela. Flora se aborrece ao saber que 
Dodi não é o herdeiro de Donatela. 

OS MUTANTES –
CAMINHOS DO CORAÇÃO
SEGUNDA - Cléo consegue se livrar 
da planta carnívora com uma força 
excepcional. Noé e Maria sentem 
muita fome e sede. Príncipe, Bian-
ca e Leonor são cercados pelos ho-
mens-formiga. O Príncipe Melquior 
conta ser do Reino de Agarta. 

TERÇA - Marcelo acorda com os gri-
tos de Fúria e se surpreende ao ver 
seus dentes e garras. Aristóteles e 
Regina vão à mansão falar com a 
Liga do Bem. Cléo chega num galpão 
e encontra Perpétua aos prantos, 
sentada num canto. 

QUARTA - Fredo e Adolfo pressio-
nam Gabriela a falar tudo que ela 
sabe sobre Valente. Tarso entrega 
para Gaspar um livro com imagens 
do espaço. Juli fi ca desconfi ada de 
Toni e duvida que ele tenha mesmo 
perdido a memória. 

QUINTA - Samira e Toni lutam. Cléo 
conforta e encoraja Perpétua. Borbo-
letas começam a sobrevoar as duas 
e Cléo fi ca apreensiva. Uma das bor-
boletas vira Ceres e a mutante ame-
aça matá-las. Os bebês atingem os 
homens-formiga. Formigão e a Rai-
nha Formiga fogem. 

SEXTA - Beto percebe que sente dor na 
cabeça sempre que desobedece Juli. 
Gabriela avisa que irá denunciar Fredo 
à Corregedoria. Ela vê Teófi lo e diz que 
pode tentar curá-lo através da hipno-
se. Marta convoca Aline e Miguel para 
irem atrás de Fredo com ela. 

SÁBADO - Maria sente a presença de 
alguém. Ana Luz e Pepe saem da casa 
abandonada para tentar encontrar 
uma saída da ilha, mas são surpreen-
didos por Ceres-Loba. Gór avisa que a 

pr imeira 
bomba irá 

explodir e será 
detonada no apar-

tamento de Ernesto. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Camila desabafa com 
Antônio e diz que sente saudades 
de conversar com ele. Maria diz pra 
Luca que ele tem um coração igual 
ao dela. Dani fi ca impressionada 
com a surpresa que Alex preparou 
para a noite de núpcias. 

TERÇA - Na noite de núpcias, Alex 
dá um gelo em Dani e diz que não 
pode transar com alguém que tem 
outro na cabeça. Manoela conta 
pra todos os Bellini que Carlo vai 
ser pai. Érika diz que ama Luca, 
mas Maria não acredita. No hospi-
tal, Zico reage ao coma.

QUARTA - Luca diz que vai se casar 
com Érika. Juliano e Renée lideram 
um movimento contra a demissão 
de Théo. Dani e Alex voltam da lua 
de mel. Dani conta para Lulu que sua 
noite de núpcias foi inesquecível. 

QUINTA - Zico sai do coma. Luca e Gui-
do levam Maria ao médico. Um poli-
cial chega ao hospital e algema Zico. 
O policial diz pra Théo que se Cido reti-
rar a queixa, Zico pode ser liberado. A 
médica conta para Luca e Guido que 
Maria sofre do Mal de Alzheimer.

SEXTA - Mari sente falta de Reizi-
nho. Guido não acredita quando a 
médica diz que o Mal de Alzheimer 
não tem cura. Todos os Bellini e fun-
cionários da cantina fi cam sabendo 
da condição de Maria. Kim conta 
para Peterlongo que Maria está 
com Alzheimer.

SÁBADO - Não há exibição.

PIAF – UM HINO
AO AMOR

Olivier Dahan

Marion Cotillard,
Gérard Depardieu 
e Pascal Greggory

2 Oscar, 1 Globo
de Ouro e 4 Bafta

140 min.

França, 2007. Cor

Paulo DIniz

"Quero voltar pra' Bahia"

1970

MPB

Indicado por:

Laysmara Carneiro Edoardo

Esse é fácil de achar nas locadoras 

de Cascavel. Lançamento para devolu-

ção em 24 horas, bem provável. E vale 

a pena, viu!? Piaf – Um Hino ao Amor, 

do francês Olivier Dahan, vem conquis-

tando prêmios e platéias ao redor do 

mundo com a história da cantora fran-

cesa Édith Piaf. Aliás, é o décimo fi lme 

de certo reconhecimento a abordar a 

vida e obra dela. O famoso diretor Jean 

Renoir é um dos que assina uma obra 

dedicada: French Cancan, de 1954.

Apesar de cantora de música de sa-

lão e variedades, Édith Piaf tornou-se 

conhecida mundialmente pelo talen-

to na chanson (estilo musical francês 

de caráter vocal nascido no período 

renascentista). Piaf cantou a própria 

vida trágica. Da desatenção dos pais, 

cresceu com a avó num cabaré, en-

frentou a queratite (doença em que as 

células da córnea morrem e que pode 

cegar), aos 15 deixou o pai alcoólatra 

e cantou nas ruas para conseguir di-

nheiro... Tudo muda quando Luis Le-

plée (Depardieu) faz dela uma estrela 

local. Ponto de partida a uma trajetória 

envolta em sucessos e perdas, exces-

sos e doença. A atuação expressiva de 

Marion Cotillard é digna de nota. 

Este Hino ao Amor possui críticos 

céticos que insistem na tecla de que 

se pretende ser biográfi co, não é fi el a 

história; e/ou que o tratamento estéti-

co sobrepõe-se à narrativa, fazendo 

com que seja apenas um fi lme bonito 

de se ver que se vale das técnicas me-

lodramáticas para o choro fácil (vish). 

Mesmo que fosse um documentário 

haveria brechas. É uma fi cção para a 

qual dramaticamente foi utilizado um 

recorte da história de Piaf. Nesse senti-

do, foram muito felizes as escolhas e a 

técnica apurada, que ajuda o fi lme de 

longa-duração com um bom ritmo.

Espantoso
 Inesperado
   É bem legal

Respeitável
   Legal
   Por pouco

Sabe, sou bem brasileira. Bem mesmo. Da-
quelas que sambam, gostam de batuque e de 
caipirinha. Portanto, independentemente de 
gosto musical, eu nunca poderia dizer que não 
gostei das composições de Paulo Diniz. A maioria 
delas tem um molejo peculiar que não permite que 
meus pés pousem quietinhos para segurar o fone de 
ouvido no lugar certo. Piri Piri, a primeira faixa do CD, 
já me fez balançar os ombros e acompanhar a memó-
ria que insistia em me dizer que eu já ouvira notícias 
dele em algum lugar.

Coloquei-me a pensar e logo lembrei: os poemas! Paulo Di-
niz, para mim, era o cara que musicou E agora, José?, de Carlos 
Drummond de Andrade, e Vou-me embora pra Pasárgada, de 
Manuel Bandeira. As coisas fi caram mais claras quando ouvi Che-
ga, faixa 12, que conheci há tempos na voz de Simone.

Continuei no balanço do CD, do bom violão e da voz rasgada 
– que, por sinal, às vezes irritava um pouco, mas era passável 
–. Cantei bastante com Felicidade, clássico de Lupicínio Rodri-
gues que é certo no imaginário coletivo. Durante a audição, a 
pesquisa na Internet resultou surpresa: Pingos de amor tam-
bém é dele! Quase emocionada, lembrei Paula Toller e colo-
quei as mãos pra cima no acompanhamento: “Vamos ser outra 
vez nós dois, vai chover pingos de amor”.

Mesmo as músicas que mais embalavam davam vontade de 
dançar. Um chope pra distrair queria ‘dançar colado’, se é que isso 
ainda existe no mundo ou é somente uma força de expressão que 
adquiri sem querer. Sambei no bônus Ganga Zumbi – cuja ausên-
cia em 1970 fez-se pelas tesouras da ditadura –. ‘Lambadiei’ em 
Ponha um arco-íris na sua moringa. Tudo correu muito bem.

Foi, entretanto, com surpresa maior que descobri o verdadeiro 
porquê de Paulo Diniz ser uma presença tão forte nas sinapses 
que insistiam em me cutucar. Na faixa título do CD, a revelação. 
Fora a voz materna a maior intérprete de Quero voltar pra Bahia. 

Larguei mão da versão de Diniz – a essas alturas paupérrima 
–. Só ouvia a mãe cantando num inglês retumban-

te: “I don't want to stay here, I wanna to 
go back to Bahia”.

Confesso que des-
conheço a nossa Música 

Popular. É um Chico ali, um Caeta-
no lá, um Vinicius... nada muito além disso. 

De vez em quando ouço nos winamps alheios um 
Tom Jobim... Alguém falou ali de João Gilberto, e não 
deixam esquecer: ‘Vem, vamos embora, que esperar 
não é saber’ e essa coisa toda que assimilamos por 
osmose do ‘pequeno burguês’ Geraldo Vandré, tal 
qual lembra Alceu Sperança.

Paulo Diniz soou-me novidade. O álbum Quero Voltar 
Pra Bahia, lá da década de 1970, quer somar-se ao meu 
primário repertório. É uma coisa diferente, tem MPB com 
alguns sons nordestinos numa mistura um tanto feliz, 
diga-se. Ora um triângulo dando o tom, ora os batuques, o 
violão no carro chefe e nos riffs... e mais um tempero que 
não consegui identifi car, num resultado também amargo.

Piri Piri dá vontade de batucar no que estiver por per-
to, um convite para a dança. A letra em dois toques tá 
na língua e o refrão no assobio. Um Chope Para Distrair é 
MPB muito bem executada, e compensa a voz destoada. 
Ninfa Mulata me soou samba de qualidade. Agora, Quero 
Voltar Pra Bahia foi engraçada. Me desculpem, mas é a 
fonte absoluta do Armandinho: ‘fuma, fuma, fuma... folha 
de bananeira’ pairou no ar durante longos minutos. 

Infelicidades à parte, Marginal III ganhou meus ouvi-
dos. Da abertura criativa à letra limitada, mas cativan-
te. Enquanto Felicidade é o que senti ao celebrar toda 
a poesia da bela canção: “Felicidade, fOOOooi-se 
embora e a saudade no meu peito aaiiiinda mora e 
é por isso que eu GOOssto...”. Alegria demais para 
chamar as surpresas desagradáveis Chutando Pe-
dra e Chega, baladas entusiasticamente deletá-
veis. O álbum se recupera por fora em Canseira, 
mas são Ponha um Arco-Íris na sua moringa e Me 
Leva que recuperam o CD das cinzas. Não achei 
graça em Sujeito Chato, restando a Ganga Zum-
bi ser a carta na manga e fechar o trabalho que, 
sinceramente, não aproveitei muito.  

Aos que gostam e conhecem mais MPB do 
que eu, Paulo Diniz deve agradar. Tem a dis-
tinta manha de transpor aos acordes poe-
mas famosos. Quanto a mim, quero mais do 
que conhecia antes e deste aqui me bande-
ar para outros lados e sons. Tentar gostar é 
pior e mais torturante do que simplesmen-
te ignorar e partir para outra.

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz CostaCASCAVEL | PR
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER

LEÃO 

VIRGEM 

Bom dia para tratar com militares, 
políticos e pessoas ligadas à igreja. 
Bom para abrir uma caderneta de 
poupança ou para solicitar emprés-
timo de dinheiro. Êxito profi ssional. 

Boas oportunidades. É um bom perí-
odo do ano para se defi nir profi ssio-
nalmente, ganhar dinheiro ou fazer 
mudanças. Estabeleça novos planos 
de trabalho e terá sucesso. 

Gastos excessivos perturbarão nos 
próximos dias. Devido à infl uência 
de Vênus, procure retomar o ritmo 
de vida anterior. Ótimo para tratar 
de assuntos profi ssionais e sociais. 

Mercúrio trará soluções para as 
questões fi nanceiras e aumentará a 
segurança pessoal. Confusão e sen-
timentos negativos nas relações de 
amizade e no amor.

O fl uxo é propício ao comércio de 
roupas. Bom para o amor e o casa-
mento. Sem um motivo aparente, 
você pode começar o dia sentindo-
se desanimado. Vai durar pouco.

Atritos com parentes, perda de ami-
zades e o sistema nervoso agitado 
estão previstos para hoje. Aja com 
perícia e inteligência, assim, você 
terá um dia razoavelmente bom. 

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Momento em que haverá tranqüili-
dade na vida familiar e profi ssional, 
com disposição para solucionar pro-
blemas. Evite discussões com a pes-
soa amada, rivais e inimigos.

Início de um novo período profi ssio-
nal. Possibilidade de ver seu talento 
melhor utilizado, produzindo melho-
rias. Fase de recolhimento e neces-
sidade de solidão. 

Como você não aceita derrota dentro 
de um plano mental elevado deverá 
realizar o máximo neste dia para 
chegar ao auge de suas pretensões. 
Conte com amigos e parentes.

A carreira profi ssional atingirá um 
ponto culminante de transformação 
e você pode aproveitar as circuns-
tâncias para dar um salto pessoal, 
material e profi ssionalmente. 

Atitudes impulsivas no lar impedirão 
a tranqüilidade e acirrarão desequi-
líbrios existentes. Boa compreensão 
dos sentimentos afetivos, embora 
sejam mínimas as mudanças.

Dia de êxito e sucesso em todas as 
coisas que empreender e, principal-
mente, no trabalho. O amor, a saúde 
e as relações sociais e pessoais es-
tarão bastante benefi ciados.

CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Space Chimps – Micos no Es-Sala 1: Space Chimps – Micos no Es-
paço (dublado)paço (dublado) – animação – sexta 
14h, 15h40 e 19h; sábado, domingo 
e quarta 14h30, 16h e 19h; segun-
da e terça 14h30 e 16h15; quinta 
14h, 15h40 e 19h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas Batman – O Cavaleiro das Trevas 
(dublado)(dublado) – ação – sexta 20h45; sá-
bado, domingo e quarta 21h; segun-
da e terça 19h40; quinta 20h45.

Sala 2: Viagem ao Centro da Terra Sala 2: Viagem ao Centro da Terra 
– O Filme (legendado)– O Filme (legendado) – aventura 
– sexta 14h30; sábado, domingo 
e quarta 14h45; segunda e terça 
14h15, quinta 14h30.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar (le-Arquivo X – Eu Quero Acreditar (le-
gendado) gendado) – fi cção – sexta 16h15, 
19h10 e 21h10; sábado, domingo 
e quarta 16h30, 19h10 e 21h10; 
segunda e terça 16h e 20h; quinta 
16h15, 19h10 e 21h10.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado) rador Dragão (legendado) – aventu-
ra – sexta 16h30, 18h50 e 21h10; 
sábado, domingo e quarta 14h10, 
16h30, 18h50 e 21h10; segunda a 
quinta 16h30, 18h50 e 21h10.

Sala 2: Star Wars – The Clone Wars Sala 2: Star Wars – The Clone Wars 
(dublado) (dublado) – animação – sexta, 17h; 
sábado, domingo e quarta 15h e 
17h; segunda, terça e quinta 17h.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar (legen-Arquivo X – Eu Quero Acreditar (legen-
dado) dado) – fi cção – diariamente 19h e 21h.

Sala 3: Batman – O Cavaleiro das Trevas Sala 3: Batman – O Cavaleiro das Trevas 
(legendado) (legendado) – ação – sexta 18h e 21h; 
sábado, domingo e quarta 15h, 18h e 
21h; segunda, terça e quinta 18h e 21h.

Sala 4: Viagem ao Centro da Terra Sala 4: Viagem ao Centro da Terra 
(legendado) (legendado) – aventura – diariamen-
te 19h30 e 21h20.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sábado, domingo e quarta 
14h, 15h50 e 17h40. 

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: A Múmia – Tumba do Barigüi 1: A Múmia – Tumba do 
Imperador Dragão (dublado) Imperador Dragão (dublado) – 
aventura – sexta 14h50; sábado e 
domingo 12h20 e 14h50; segunda 
a quinta 14h50.

A múmia – Tumba do Imperador Dra-A múmia – Tumba do Imperador Dra-

gão (legendado)gão (legendado) – aventura – sexta 
a quinta 17h15, 19h40 e 22h10.

Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação – sexta 
14h45, 17h50, 21h e 00h05; sá-
bado 11h30, 14h45, 17h50, 21h e 
00h05; domingo a quinta 11h30, 
14h45, 17h50 e 21h. 

Barigüi 3: O Guerreiro Didi e a Ninja Barigüi 3: O Guerreiro Didi e a Ninja 
Lili Lili – infantil – sexta 13h50, 16h05 
e 18h20; sábado e domingo 11h35, 
13h50, 16h05 e 18h20; segunda a 
quinta 13h50, 16h05 e 18h20.

Quebrando Regras (legendado)Quebrando Regras (legendado) 
– ação – sexta e sábado 20h40 e 
23h10; domingo a quinta 20h40.

Barigüi 4: O Grande Dave (du-Barigüi 4: O Grande Dave (du-
blado) blado) – comédia – diariamente 
21h35 e 23h40.

Star Wars – The Clone Wars (dubla-Star Wars – The Clone Wars (dubla-
do)do) – animação – sexta 15h, 17h20 
e 19h25; sábado e domingo 12h50, 
15h, 17h20 e 19h25; segunda a 
quinta 15h, 17h20 e 19h25.

Barigüi 5: Zohan – O Agente Bom Barigüi 5: Zohan – O Agente Bom 
de Corte (legendado)de Corte (legendado) – sexta 
14h30, 17h10, 19h35 e 22h05; 
sábado e domingo 12h, 14h30, 
17h10, 19h35 e 22h05.

Barigüi 6: O Procurado (legenda-Barigüi 6: O Procurado (legenda-
do)do) – ação – sexta 14h40, 17h05, 
19h30 e 22h; sábado e domingo 
12h15, 14h40, 17h05, 19h30 e 
22h; segunda a quinta 14h40, 
17h05, 19h30 e 22h.

Barigüi 7: Cinturão Vermelho (le-Barigüi 7: Cinturão Vermelho (le-
gendado) gendado) – ação – sexta a quinta 
15h30, 17h40, 19h50 e 22h15.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado) (dublado) – animação – sábado e 
domingo 11h20.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – dia-
riamente 13h15.

Barigüi 8: Kung Fu Panda (dubla-Barigüi 8: Kung Fu Panda (dubla-
do) do) – animação – sexta a quinta 
13h10, 15h20 e 17h25.

Mais Do Que Você Imagina (legen-Mais Do Que Você Imagina (legen-
dado) dado) – comédia – sexta e sábado 
19h45, 21h55 e 00h10, domingo a 
quinta 19h45 e 21h55.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Procurado (legendado)Estação 1: O Procurado (legendado) 
– ação – diariamente 13h, 15h20, 
17h40, 20h e 22h20.

Estação 2: Batman – O Cavaleiro Estação 2: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado) das Trevas (legendado) – ação – dia-

riamente 
13h40, 16h40, 19h45, 22h50.

Estação 3: O Guerreiro Didi e a Estação 3: O Guerreiro Didi e a 
Ninja Lili Ninja Lili – infantil – diariamen-
te 12h, 14h05, 16h10, 18h15, 
20h20 e 22h30.

Estação 4: A Múmia – Tumba do Estação 4: A Múmia – Tumba do 
Imperador Dragão (legendado) Imperador Dragão (legendado) – 
diariamente 17h, 19h20, 21h40 
e 00h.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado) (dublado) – animação – diariamen-
te 13h10 e 15h05.

Estação 5: A Múmia – Tumba do Estação 5: A Múmia – Tumba do 
Imperador Dragão (dublado) Imperador Dragão (dublado) – 
aventura – diariamente 13h20, 
15h40, 18h05, 20h30 e 23h.

Estação 6: Batman – O Cavalei-Estação 6: Batman – O Cavalei-
ro das Trevas (dublado) ro das Trevas (dublado) – ação 
– diariamente 12h50, 15h50, 
18h50 e 21h50.

Estação 7: Star Wars – The Clone Estação 7: Star Wars – The Clone 
Wars (legendado)Wars (legendado) – animação – dia-
riamente 19h10, 21h20 e 23h30.

Star Wars – The Clone Wars (du-Star Wars – The Clone Wars (du-
blado) blado) – animação – diariamente 
12h20, 14h50 e 17h10.

Estação 8: Quebrando Regras (legen-Estação 8: Quebrando Regras (legen-
dado) dado) – ação – diariamente 18h30.

Mais Do Que Você Imagina (legen-Mais Do Que Você Imagina (legen-
dado) dado) – comédia – diariamente 
20h50 e 23h20.

O Grande Dave (dublado) O Grande Dave (dublado) – comédia – 
diariamente 12h30, 14h30 e 16h30.

Estação 9: Chega de Saudade (le-Estação 9: Chega de Saudade (le-
gendado) gendado) – comédia romântica – 
diariamente 19h, 21h e 23h40.

Kung Fu Panda (dublado) Kung Fu Panda (dublado) – animação – 
diariamente 12h40, 14h40 e 16h50.

Estação 10: Zohan – O Agente stação 10: Zohan – O Agente 
Bom de Corte (dublado) Bom de Corte (dublado) – comé-
dia – diariamente 13h30, 16h, 
18h20, 20h40, 23h10.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Star Wars – The Clone Sala 1: Star Wars – The Clone 
Wars (dublado)Wars (dublado) – animação – sexta 
19h45 e 21h45; sábado e domingo 
17h30, 19h45 e 21h45; segunda a 
quinta 19h45 e 21h45.

Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Sala 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado) Trevas (dublado) – ação – sexta 
19h15 e 22h15; sábado e domingo 
16h15, 19h15 e 22h15; segunda a 
quinta 19h15 e 22h15.

Sala 3: A Outra (legendado) Sala 3: A Outra (legendado) – dra-

ma – diariamente 19h30 e 22h.

Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (dublado)rador Dragão (dublado) – aventura 
– diariamente 20h10 e 22h30.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 18h.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Batman – O Cavaleiro das Sala 1: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – dia-
riamente 18h20 e 21h20.

Kung Fu Panda (dublado) Kung Fu Panda (dublado) – ani-
mação – sexta 16h20; sábado e 
domingo 14h20 e 16h20; segun-
da a quinta 16h20.

Sala 2: Cinturão Vermelho (le-Sala 2: Cinturão Vermelho (le-
gendado)gendado) – ação – diariamente 
19h40 e 21h50.

O Guerreiro Didi e a Ninja Lili O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – 
infantil – sexta 17h20; sábado e 
domingo 15h e 17h20; segunda a 
quinta 17h20.

Sala 3: Star Wars – The Clone Wars Sala 3: Star Wars – The Clone Wars 
(dublado) (dublado) – animação – sexta 17h30, 
19h30 e 21h30; sábado e domingo 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30.

Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado) rador Dragão (legendado) – aven-
tura – sexta 17h, 19h20 e 21h40; 
sábado e domingo 14h40, 17h, 
19h20 e 21h40; segunda a quinta 
17h, 19h20 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: A Múmia – Tumba Sala 1: A Múmia – Tumba 
do Imperador Dragão (le-do Imperador Dragão (le-
gendado) gendado) – ação – sexta 
19h30 e 21h30; sábado 
e domingo 16h, 19h30 e 
21h30; segunda a quinta 
19h30 e 21h30.

Sala 2: Space Chimps – Sala 2: Space Chimps – 
Micos no Espaço (dubla-Micos no Espaço (dubla-
do) do) – animação – sexta 
19h; sábado e domingo 
16h30 e 19h; segunda a 
quinta 19h.

Batman – O Cavaleiro das Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação 
– diariamente 20h30.

H róscopo Cin ma

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL | PR

“O melhor é atrair a vontade e a afeição, sem o que se con-
seguem apenas asnos carregados de livros. Dão-lhe a guar-
dar, com chicotadas, um saco de ciência, a qual, para que 
seja de proveito, não basta ter em casa: cabe desposar.” 

Michel de Montaigne

tituinte das concepções míticas, é somente instrumental 
– um método, de forma que lida apenas com os meios para 
a abordagem técnica dos fenômenos –. 

Como dito anteriormente, a racionalização, segundo 
Weber, atinge todas as áreas, da vida pessoal às artes, 
de forma que a experiência tem base em ações técnicas, 
acessíveis e práticas, tendo em vista que, tanto no que diz 
respeito ao macrossociológico, como o Estado e o proces-
so contínuo de burocratização, quanto ao microssocioló-
gico, nas relações entre grupos ou indivíduos, temos uma 
série de regras e concepções de comportamento que tam-
bém são racionais e burocratizadas. No primeiro exemplo, 
temos a questão da dominação racional-legal. Já no se-
gundo, as distinções entre o conhecimento científi co teóri-
co e a aplicação prática da técnica em casos específi cos.

E é este o caso abordado aqui, da distinção entre te-
oria e prática, ciência e técnica, como um dos vieses 
interessantes a ser abordado sobre o longa Gêmeos – 
Mórbida Semelhança, pelo fato de que os protagonistas 
lidam justamente com o tratamento cientifi co sobre 
práticas já canonizadas no campo da medicina. Aliás, 
vale lembrar que novas tecnologias, por questões éti-
cas, devem ser desenvolvidas por meio da pesquisa e 
de experimentos científi cos, geralmente realizados em 
institutos e academias somente, ou seja, fora da ins-
tância prática de atuação dos técnicos, que conseqüen-
temente já ultrapassaram as fases experimentais de 
teste nas atividades práticas.

Ciência e Técnica: Desencantamento e a Mórbida Semelhança

Ao contrário disso, e lembrando o que Max Weber intitula 
de “ciência como vocação”, é necessário ter em mente que 
o meio de sobrevivência do cientista (enquanto cientista) 
limita-se muitas vezes a programas de fomento dentro de 
instituições acadêmicas, o que faz com que ele, no caso de 
se tratar de uma universidade, necessite obrigatoriamente, 
conciliar a pesquisa com a atividade docente. No caso dos 
protagonistas do fi lme, a realização de experiências cien-
tífi cas se dá em conjunto à atividade de trabalho ‘prático’, 
num mistifório de ciência e técnica que extrapola os limites 
de prática profi ssional, na utilização de pacientes e dos pró-
prios cientistas como cobaias, num desencantamento qua-
se mítico – por mais contraditório que isso possa parecer 
– da atividade científi ca em prol do desejo individual.

******
No fi lme, além de serem gêmeos idênticos, os irmãos 

Mantle têm semelhanças de afi nidades, em especial 
sexo e anatomia; são dois ginecologistas renomados em 
especial pela criação de novos instrumentos para a área 
em que atuam. Não vale a pena revelar muito da trama 
para não estragar o fi lme, mas deve-se saber que o ocor-
rido, macabro em essência, é inspirado numa história 
real quase que inacreditável. Considerado por muitos o 
melhor fi lme do diretor David Cronenberg.

O fi lme Gêmeos – Mórbida Semelhança será exibido 
neste sábado, dia 30 de agosto, às 19h30, no Cineclube 
Silenzio, no Sesc Cascavel. A entrada é gratuita.

O sociólogo Max Weber, tendo em vista a historicida-
de das transformações sociais, apresenta a constituição 
social do Ocidente como um enriquecimento contínuo 
de pensamentos, experiências e problemas, que garan-
tem a intelectualização e o progresso. Sabendo-se que a 
partir daí são deixadas de lado as concepções mágicas, 
míticas e ocultas, num processo que galvaniza a raciona-
lização chegando fi nalmente à burocratização e à tecni-
zação da vida em todas as instâncias. Weber dá a esse 
processo o nome de desencantamento.

O autor procurou, portanto, compreender o Ocidente 
como uma singularidade sociohistórica, considerando-o 
marcado pela racionalização, desenvolvendo-se de forma 
cada vez mais calculista, metódica e sistemática, de modo 
que a noção de desencantamento aparece justamente 
neste sentido, avalizando-se a racionalidade / intelectuali-
zação como único meio possível de acessar informações, 
numa possibilidade de entender, explicar e conhecer a rea-

lidade vivida. 
Entretanto, 
essa raciona-
lidade, subs-
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Muito se fala e se escreve sobre a universi-
dade, mas signifi cativamente pouco se co-
nhece, com rigor e propriedade, a história e, 
portanto, o intenso movimento das tensões 
internas. Escândalos, má gerência do erário 
público não são episódios que se restringem 
à Unioeste. Situações como essas, freqüen-
temente, se propagam em outros setores 
da sociedade, sejam eles de caráter público 
ou privado. Isso, por si só, já deveria afastar 
a opinião corrente de que somente o que é 
‘público’ é objeto de mau gerenciamento 
ou inefi ciência administrativa. Na verdade, 
essa compreensão míope encobre um dado 
fundamental: o de que a política estatal de 
‘modernização’ aplicada à universidade há 
muito tempo tem ‘lavado as mãos’ em ter-
mos de investimento na educação pública. 
O discurso em voga é: ‘enxugamento’ da 
máquina. Conceituada a partir de uma lin-
guagem mecanicista, a universidade é uma 
peça de engrenagem. Ora, como se carica-
tura uma máquina? Um aparelho puramen-
te funcional, operacional. Isso signifi ca que 
um organismo mecânico não tem vida pró-
pria, portanto, não cria, não fala, não pensa, 
pois é mera instrumentação técnica. Emer-
ge aqui, uma visão empresarial do ensino 
público, em que, muitas vezes, ‘investir’ se 
conjuga semanticamente a ‘esbanjar’. 

A difi culdade que chega a ser gritante 
é quando grande parte da realização dos 
projetos políticos acadêmicos tendem a 
sucumbir à lógica da relação custo/benefí-
cio. Dessa forma, os docentes passam a ser 
avaliados mais por sua capacidade de “le-
vantar fundos” (raising funds) do que pelas 
qualidades de pesquisadores e professores. 
Um dos efeitos mais virulentos dessa prática 
é a metamorfose da fi gura do professor: ele 

passará, cada vez mais, a contracenar uma mo-
derna fi sionomia fi siocrata de um agente voltado 

prioritariamente a interesses mercantins, desfi gu-
rando, portanto, o sentido e o alcance da prática origi-

nariamente mais devotada ao amor pela pesquisa, pela sala 
de aula e pela extensão à comunidade.

Esta cosmovisão não é inteiramente fantasiosa! É um signo de nossos 
tempos! A indiferença por parte do Estado em fi nanciar a pesquisa 

e a extensão nas instituições públicas é facilmente identifi cável, 
pois todo e qualquer fi nanciamento envolve altos custos, uma 

vez que o retorno monetário é expectativamente incerto. Ao 
mesmo tempo, é um fato que as áreas exatas e tecnoló-

gicas são mais bem providas do que as humanísticas, 
mas, mesmo assim, os recursos deixam a dese-

jar se levarmos em conta a demanda cada 
vez mais emergente e crescente. O que 

também não deixa de ser curioso 
observar não é apenas um 

certo veredic-

to conferido à pesquisa e a extensão, mas 
também ao ensino! Ainda não se atingiu, 
com sufi ciente profundidade, que aulas 
bem planejadas podem se tornar também 
uma criação intelectual. Não reconhecer a 
dimensão tríplice do ensino, da pesquisa e 
da extensão é aprofundar ainda mais a crise 
tão diagnosticada na biografi a da universi-
dade e da educação brasileira.

Se há esse diagnóstico um tanto crítico que 
acabamos de nos servir como exemplo, é 
preciso, por outro lado, redesenhar outra per-
cepção também plausível da Universidade. 
A Unioeste tem buscado, quando possível, 
resistir a essa avalanche que assola a uni-
versidade brasileira como um todo. É uma 
resistência que vem sendo coletivamente 
construída, seja pela comunidade acadê-
mica, seja pelo trabalho sindical, seja ainda 
pelas duas gestões administrativas mais 
recentes que vem conseguindo resgatar a 
verdadeira essência e imagem pública de 
uma Unioeste em que sempre apostamos. É 
uma instituição a que não só a comunidade 
regional deve respeito, mas também o País, 
inclusive, para além de suas fronteiras! Po-
demos, agora, a despeito de toda forma de 
crise, creditar positivamente a nossa Univer-
sidade porque ela ainda tem demonstrado 
que é uma instituição que valoriza a capaci-
tação docente, luta por melhores condições 
de salário e promove, a despeito de todas e 
quaisquer difi culdades, a produtividade e a 

pesquisa acadêmica. Estaríamos, aqui, en-
tão, fazendo um discurso ambíguo? Ora, a Uni-

versidade não segue uma relação causal, pois 
seu processo não é mecânico. Assim, como a 

história humana é recheada de desvios, jamais 
seguindo em linha reta, a Universidade acompa-

nha esse movimento. Ela, muitas vezes, sinaliza a 
precariedade dos nossos conceitos para explicar a 

realidade. Ela se confunde com a própria história, sen-
do um dos signos que interpelam o sentido que damos 

à natureza e à cultura humana. Esse signo não pode ser 
objeto de ‘profecias pedantes’ ou de leis que burlam a essência 

própria, pois como dizia Gandhi: “Uma lei injusta é por si só uma espécie de 
violência. Ser preso por violá-la é mais violento ainda”. 

Torna-se, necessário, desde então, situar a Universidade melhor 
temporalmente: dialeticamente compreender a singularidade do 
‘passado’ dela, encarnando-se no desafi o do ‘presente’, cuja 
promessa é o ‘futuro’. É basicamente essa estrutura históri-
ca que desenha as ‘margens’, por meio das quais melhor 
‘se conhece o rio’. Por que, às vezes, ‘ele’ nos surpre-
ende com toda a tempestuosidade dele? É per-
correndo, com devida atenção, a ‘geografi a 
das margens’ que melhor diagnosti-
camos, para aquém da superfí-
cie, a profundidade que 
possui! 

(por Claudinei Aparecido 
de Freitas da Silva*
TOLEDO | PR

(por José
Luiz Ames*
TOLEDO | PR

“De um rio que tudo 
arrasta se diz que é 
violento. Ninguém diz 
violentas as margens 
que o comprimem”

Bertolt Brecht

* D
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Na vida política, estamos acostumados à idéia 
de que existem alguns que mandam (os gover-
nantes) e outros que obedecem (os governados). 
Por que obedecer? O que torna o mando legíti-
mo? Vamos examinar a resposta a essas ques-
tões a partir das refl exões de um fi lósofo político 
medieval: Marsílio de Pádua. Para esse fi lósofo, 
a fonte originária do poder reside no povo toma-
do no conjunto. A lei é inventada pelos cidadãos. 
Uma lei que não tenha merecido a aprovação do 
corpo dos cidadãos é ilegítima. 

Pádua apresenta diversos argumentos para 
fundamentar essa posição. Primeiro, que o con-
junto dos cidadãos é capaz de perceber com 
mais precisão uma falha na lei do que uma par-
cela de pessoas, ainda que sejam peritas. Se-
gundo, uma lei aprovada por todos é observada 
na prática, porque ela não aparece como uma 
imposição externa. Terceiro, uma lei nascida da 
vontade do conjunto dos cidadãos necessaria-
mente expressa o que interessa a todos, porque 
ninguém se prejudica conscientemente.

A exigência da participação 
do conjunto dos cidadãos 
para a formulação da lei 
aponta para a origem huma-
na. Essa posição é frontal-
mente contrária à concepção 
medieval dominante à época, 
que atribuía a origem da lei 

a Deus ou à natureza. Além dis-
so, ao cobrar a participação da 
totalidade dos cidadãos, mostra 
a necessidade do consenso para 
dar obrigatoriedade à lei. Pádua 
torna-se assim o primeiro a de-
fender em plena Idade Média a 
discussão pública valorizando a 
voz do povo na formação da co-
munidade política.

A esta lei, todos, sem distinção, 
estão submetidos de maneira 
igual. Não há privilégios nem aos 
ricos, nem ao clero. Os próprios 
governantes estão submetidos 
à lei, podendo ser depostos pelo 
povo sempre que comprovada-
mente a descumprirem. Assim, 
o problema de saber o que torna 
legítimo o mando fi ca respondi-
do: é o governo segundo a vonta-
de soberana do povo. O povo não 
obedece a um poder estranho e 
oposto a ele, mas a si mesmo, 
pois a lei a que estão submetidos 
é originada da própria vontade. O 
governante é aquela pessoa en-
carregada pelo povo para aplicar 
a lei. O poder dele tem a exata 
dimensão daquilo que o povo lhe 
confere. Não lhe cabe fazer pro-
messas, nem inventar regras se-
gundo a conveniência dele. 

A contribuição de Pádua para a 
nossa vida política atual está em 

mostrar a necessidade de buscar o consenti-
mento do conjunto dos cidadãos para dar le-
gitimidade às ações políticas. Para Pádua era 
evidente que justo é tudo o que está de acor-
do com a vontade da maioria, injusto o que 
violenta o interesse geral. Nossas orgulhosas 
instituições democráticas atuais em muito me-
lhorariam se aprendêssemos essa lição desse 
pensador político medieval.

Marsílio: o que
                 torna um
                 governo
                 legítimo?

* Doutor em Filosofi a e 
professor da Unioeste, 
Campus de Toledo. E-mail: 
luizames@unioeste.br
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