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É comum às conversas do meio o comentário de que não 
existem jornalistas de sucesso, mas sim escritores de suces-
so que, por azar, já foram jornalistas. Evidentemente um ab-
surdo e uma brincadeira que apenas quer representar o fato 
de inúmeras personalidades terem exercido a função 'comu-
nicacional'. Dostoievsky, Edgar Allan Poe, Nelson Rodrigues, 
George Orwell... são alguns dos que deixaram pegadas por 
estes caminhos. Aqui no Mundo Sebo já passaram alguns, o 
mais recente deles foi Frederick Forsyth. Hoje apresentamos 
mais dois jornalistas que se deram muito bem na escritura.

O primeiro é o espanhol Juan José Benítez, jornalista pela 
Universidade de Navarra, que esteve na redação de periódi-
cos como La Verdad de Murcia, Herald de Aragón e La Gaceta 
Del Norte, tendo percorrido o mundo como enviado especial. 
Em 1972, dez anos após entrar para o curso de jornalismo, 
especializou-se em óvnis a partir de estudos de casos da Real 
Força Área Espanhola. O encontro que garante ter tido com 
alienígenas em 1975 no deserto de Chilca, no Peru, está no 
primeiro livro que assina: OVNIs: SOS à Humanidade.

Também em 1975, a afi rmação de cientistas de que Sudá-
rio de Turim poderia ser a mortalha que envolveu o corpo de 
Jesus, lhe despertou interesse e as pesquisas que desenvol-
veu na área deram origem à série de livros Operação Cavalo 
de Tróia, na qual mistura a ‘real’ vida de Jesus com ‘fi cção’ 
das viagens no tempo.

No Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 2.052), há duas edi-
ções da primeira parte da série. Uma de 1987 (557 p.) e ou-
tra de 2003 (563 p.), revisada pelo autor. Também há duas 
unidades da segunda parte, de 1988, de 493 cada. Há um 
volume da quinta parte, Os Outros Mundos (1996. 320 p.).

Foi Benítez quem escreveu uma das biografi as mais famo-
sas do escritor francês Júlio Verne. Eu, Júlio Verne (Mercuryo, 
1988. 270 p.) é um retrato com ternura e admiração em que 
se evidenciam também tangências com o próprio biógrafo.

Outro jornalista que se deu bem como escritor foi Heinz 
Gunther, conhecido por Heinz G. Konsalik, sobrenome de sol-
teira da mãe, que assimilou desde a publicação do primeiro 
romance, em 1953. O período em que foi repórter de guerra 
na Rússia durante a 2ª Guerra Mundial é o baú no qual busca 
inspiração para as novelas que lhe tornaram famoso.

É bem verdade que Konsalik foi massacrado pela crítica lite-
rária. Caracterizado de autor de puro lixo, acusado de saudar o 
nazismo nos romances que focalizara no período Hitler. É fato 
que o retrato sentimentalista feito da experiência dos solda-
dos alemães durante a campanha agradou muitos leitores que 
procuravam uma interpretação menos dolorosa desse período 
histórico. De uma forma ou outra, Konsalik correu por fora, res-
pondendo às acusações de tendências fascistas de 'idiotas': 

"Sempre escrevi contra a estupidez, a intolerân-
cia e a guerra. Escrevo contos de fadas para 
adultos, mas com um fundo absolutamente 
realístico. Todo o mundo quer uma vida que 
é diferente do que eles têm. Descrevo as 
pessoas como elas gostariam de ser".

Funcionou. Em 78 anos de vida, Kon-
salik escreveu 155 novelas, que foram 
traduzidas em mais de 40 línguas e 
venderam mais de 83 milhões de có-
pias ao redor do mundo. Dados que lhe 

garantiram o posto de autor europeu 
mais lido no período pós-guerra.

Estão à venda: Amando Perigosamente (187 
p.), Amor de Cossaco (1975, 187 p.), Con-
sultório Sentimental (1980, 268 p.), O Gen-
tleman (1981, 220 p.), Uma Conspiração 

Amorosa (1982, 172 p.), Reunião de Família 
(1982, 270 p.), O Jogo do Amor (1983, 243 p). 

Todos impressos pela editora Record.

Muitas letras foram gastas por penas que se queriam pre-
tensas escritoras. Uma pena, mesmo. Não sabiam antes, 
aqueles asquerosos não-videntes dos séculos anteriores a 
esse que importa, quão desnecessários eram os gastos que 
eles impunham aos olhos morosos que – denúncia! – não 
pensavam protecionismos extras para a natureza que, estou 
pasma até hoje, nem aprendeu a cuidar de si mesma depois 
de existir há tanto tempo. Dependente de uma fi ga! Pensem 
quantos papéis, quanta tinta desperdiçada! Ou quantos Ho-
meros ou Dantes ou Shakespeares não foram deixados de 
lado só – e eu digo só – por não dominarem o código escrito 
ou por não terem acesso – acessibilidade já! – a pena e pa-
pel? Pensando bem, acho que nenhum... Mais sobre essas 
concretas incertezas cabalísticas neste link.

Caminhos inversos por aqui, hoje qualquer um – qualquer 
um mesmo – manda o que quiser dizer pelos virtuais proces-
sos de comunicação. Agradeço ao pai-de-todos Google pela 
provável existência de outros negócios para os fabricantes 
de BICs, já que este é um império a quedar-se. Pobrezinhos. 
Eu, que posso verborragiar por aqui e por alguns espaços da 
rede (vide gazetaalt.com), não deixo sempre de me surpre-
ender. Notícia, antes, era publicação de livro. Hoje, criação 
de blogue ganha matérias por todo o mundo. Busque no já 
mencionado os dizeres “blog+Saramago” e verá a chuva de 
chamadas nos maiores portais de notícia conhecidos. Nada 
contra; aliás, somos grandes incentivadores da blogosfera. É 
só uma factual constatação.

Na mesma busca mencionada, você encontrará o foco da 
notícia. O blogue de José Saramago vem num pacote com-
pleto: site, blogue da fundação e blogue dele. Eu sei, parece 
realmente muito bom para ser verdade, mas é isso que é. 
No josesaramago.org, além de obras e notícias, você encon-
tra um pedaço de José Saramago, seja por textos dele ou 
pelo carinho e profundo respeito que os responsáveis pela 
fundação demonstram. “A Fundação José Saramago nasceu 
porque uns quantos homens e mulheres de diferentes países 
decidiram um dia que não podiam deixar sobre os ombros de 
um só homem, o escritor José Saramago, a bagagem que ele 
havia acumulado ao longo de tantos anos”.

Comentários mais intimistas e informações privilegiadas 
sobre produção e vida no blog.josesaramago.org, o blogue 
da fundação. Textos, por exemplo, da jornalista Pilar del Río, 
esposa do escritor português – e uma das maiores incentiva-
dores do espaço cibernético do autor –. A última do blogue 
foi a disponibilização de um trecho de A viagem do elefante, 
livro mais recente de Saramago, mas ainda não publicado. A 
vocês, um resquício: “Fez plof e sumiu-se. Há onomatopeias 
providenciais. Imagine-se que tínhamos de descrever o pro-
cesso de sumição do sujeito com todos os pormenores. Se-
riam precisas, pelo menos, dez páginas. Plof”.

Seriam precisas muitas outras para descrever a 
precisão fl uida dos textos de Sara-

mago disponíveis desde 15 de 
setembro no caderno.josesa-
ramago.org. Recuso-me a des-
crever, deixo para quem pode. 
“Disseram-me que reservaram 
para mim um espaço no blog 
e que devo escrever para ele, o 
que for, comentários, refl exões, 
simples opiniões sobre isto e 
aquilo, enfi m, o que vier a talhe 
de foice. Muito mais disciplinado 
do que frequentemente pareço, 
respondi-lhes que sim, senhor, que o 
faria desde que não me fosse exigi-
da para este Caderno a assiduidade 
que a mim mesmo havia imposto nos 
outros. Portanto, pelo que isso possa 
valer, contem comigo”.

Jornalista com
E maiúsculo

O sítio que
nos espera

Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir
A certidão pra nascer, e a concessão pra sorrir
Por me deixar respirar, por me deixar existir
Deus lhe pague

Pelo prazer de chorar e pelo "estamos aí"
Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir
Um crime pra comentar e um samba pra distrair
Deus lhe pague

Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui
O amor malfeito depressa, fazer a barba e partir
Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi
Deus lhe pague

Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir
Pela fumaça, desgraça, que a gente tem que tossir
Pelos andaimes, pingentes, que a gente tem que cair
Deus lhe pague

Por mais um dia, agonia, pra suportar e assistir
Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir
E pelo grito demente que nos ajuda a fugir
Deus lhe pague

Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir
E pelas moscas-bicheiras a nos beijar e cobrir
E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir
Deus lhe pague

Chico Buarque

Deus
Lhe Pague

Idéias
episódio 23HistóriaSem-fim

Então, pessoal,
o ALT roda hoje?

“Every night inmy dreams…”

Guilherme, você sabe

o que está

passando

no cinema?

Hein, vocês viram

que a bolsa fechou

em alta ontem?

Olha que coisa,

 acabou a bateria

do meu celular. 

FAÇA DO

ALT A SUA

PÁGINA INICIAL

www.gazetaalt.com
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Rafael Ruiz*
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Serdes!
Pequeno
aprendiz

– Indepen-
dência! – então 
todos que esta-
vam a volta o enca-
raram por um breve 
instante. Ele estava 
tão eufórico, tão mara-
vilhado pela vaidade e 
pela gana que desper-
cebidamente se esbar-
rou em alguém que en-
trava naquele local.

– Ô cuidado aí!

– Ah! Desculpa, mas 
é que consegui. Cara, 
consegui minha inde-
pendência fi nanceira!

– É? Que bom.

– Nossa! É pura feli-
cidade, quanto tempo 
procurando trabalho, e 
consegui logo aqui – sor-
riu e apontou para a clíni-
ca – aqui, e de faxineiro 
– estufando o peito.

– É, que legal. Também 
conquistei certa inde-
pendência, pela vigési-
ma vez, mas conquistei a 
minha – suspirou, olhou 
para o chão, em tom 
melancólico disse – a 
independência química – 
apontando para a clínica.

– Poxa, isso é bom, não 
é? Isso é ótimo, que óti-
mo! Parabéns pela con-
quista! Isso é ótimo!

– Claro. Claro. Quando 
eu parar de vez será! – 
e chegou uma senhora 
até os dois.

– Senhora? Eu tenho 
cara de velha por acaso, 
seu escritor? Tenho? – 
olhando incisivamente 
para o nada. – Permita-me 
dizer que sou muito mais 
nova do que aparento! – 
passando a leve mão pelos 
cabelos sebosos. – Enfi m, 
com licença, os dois moços 
poderiam sair da porta que 
eu quero passar.

– Oi? Claro, me 
desculpe.

– Oi, Rose! – Levan-
tando os trocados 
para o alto como 
um troféu – Eu fi -
nalmente conquistei 
minha independên-
cia fi nanceira!

– E quan-
to que você 
tem aí? – aos risos.

– Cento e cinqüen-
ta. Não vou mais pre-
cisar dos meus pais! 
Já estou pensando em 
morar sozinho, pagar as 
festas quando entrar na 
faculdade, quem sabe até 
viajar pelo país!

– Você não é aquele menino 
que chorou na mesa do chefe 
até conseguir o emprego?

– Você chorou pra conseguir 
esse emprego?

– E, meu fi lho, esse trocado 
dura até o dia dez, no máximo! 
– a velha moça asseverou.  

– Não, não, chorei de jeito 
conotativo, de maneira fi gu-
rada, sabe?

– Não foi bem isso que escu-
tei – a senhora fi ngindo tossir.

– O importante é que estou 
trabalhando! E cento e cinqüen-
ta tá muito bom pra mim.

– E as outras pessoas que 
precisam de emprego mais que 
você? – a senhora questionou.

– Deixa elas pra lá! Que cha-
ta que você é!

– Falando em independência, 
eu conquistei a minha também. 
– Olhava para o chão 
– Já fazia um ano 
que eu estava tentan-
do me divorciar do meu 
ex. Ficamos enrolados até a 
semana passada. E ele só assinou 
porque queria casar com outra. 

– Que fi lho da mãe, hein! – o 
moço que entrava disse.

– Mas que triste! – completou 
o aprendiz de faxineiro.

infl uencia as pessoas, isso faz 
com que elas ajam apenas do 
jeito que entenderem, e que bus-
quem as mesmas coisas, e pen-
sem de uma mesma maneira, e 
sempre numa mesma perspecti-
va. Enfi m, vou mais à frente, até.

– Concordo com você. Ahm, 
até depois. – E aos poucos um 
terceiro grupo começou a reapa-
recer. Na verdade, porém sabe-
mos que era bem mais do que 
isso, chegava um grupo de uma 
pessoa só.

– Avante! Marchando! Soldado, 
que estais a fazer parado?

– Não sou soldado! E não vai 
me dizer que você está fanta-
siado de Dom Ped...

– Fantasiado? – gritando – Es-
tamos transfi gurados! Sermos 
quem vós pensastes! Ficais 
atento soldado!

– Ahm.

– É a Surrealidade! Vê? As 
guerras, a destruição, o caos! Oh 
Caos! É tudo exageradamente 
maravilhoso, vê? Que nos sen-
timos tão insanamente... livres! 
Isso! Exatamente isso!

– Insano o quê?

– Insanas mentes! Serdes! 
Pequeno aprendiz! Tendes bas-
tante a viver ainda! Bastante a 
aprender! – Olhando desconfi a-
do para os lados e para trás – Cá 
entre nós, serdes quem inven-
tou a independência, não? Ser-
des quem inventou a revolução! 
Que inventou a não subsistência 
de meros insensatos, mas dos 
que quereis ver a realidade que 
há por trás da cortina velha, ver-
melha e despedaçada quando 
a peça está prestes a começar!

– Quê?

– Não temos mais tempo. 
Mas, lembrais de Serdes! 
Pequeno aprendiz! Serdes! E 
ver–nos–ei em outras realida-
des! – e continuou marchan-
do atrás do grande grupo de 
pessoas que protestavam. 

O aprendiz continuou a 
descer a rua, sozinho. En-

carava os trocados tristes 
que havia recebido. Sentia–se 
como se fosse protagonista 
numa história imaginada.

– Nem me 
diga. Mas deixa 
eu trabalhar, com licença.

– É, tenho que ir também. Te-
nho consulta agora. 

– É – olhando vagamente 
para o dinheiro.

– Até mais!

– Até! – e foi andando 
pela rua, com o dinheiro 
guardado no bolso es-
querdo da calça.

– Hei, com licença. – 
Alguém disse a ele.

– Quê? – olhou as-
sustado.

– Eu preciso con-
versar com você.

– Comigo? Por quê?

– Prefere a verda-
de ou a mentira?

– A verdade!

– Então, na verda-
de, preciso conversar 
com você porque o 
escritor precisa conti-
nuar a história!

– Ai! E a mentira?

– Então moço. 

– Encarando o chão. – Estou 
muito chateado e muito, mui-
to irritado com as pessoas!

– Por quê?

– Existe um preconceito tão 
ferrenho contra LGBT, e esta-
mos protestando em paz.

– Ah, é isso?

– Sim, é isso. Quer participar? 
Há outros grupos envolvidos!

– Ah, sabe o que é, tenho 
que ir pra casa. Muita coisa 
pra fazer, sabe?

– É só até ali na frente. Alguns 
passos, por respeito a nós.

– Tudo bem, minha casa fi ca 
para aquele lado. Vou seguindo 
aqui pela lateral, tudo bem?

– Ótimo. Obrigado!

– Ahm. – E foi seguindo a 
curtos passos o grupo que se 
formava junto ao homem que 
havia lhe convidado.

– “Queremos liberdade! Liber-
dade pra escolher! Escolher se 
quero homem, quero homem 
ou mulher!” – umas cem 

pessoas desciam a 
rua com 

faixas colori-
das, cantando 

em protesto. E logo 
atrás desse grupo, 

seguia outro significativa-
mente menos numeroso. 
De umas quinze pessoas.

– Olá! – disse ao faxineiro.

– E aí! – respondeu–lhe.

– Protesta pelo grupo deles?

– Sim. – E percebendo o que 
havia falado – Quero dizer, não 
sou, é... sabe, mas é que o cara 
lá da frente me convidou.

– Certo. 

– E vocês, protestam pelo quê? 

– Protestamos pela indepen-
dência cultural e científi ca!

– Como assim?

– Primeiro que aqui só se valori-
za uma área da ‘cultura’. Em segun-
do, apenas valorizam um mesmo 
gênero teatral ou musical. Buscam 
conhecer um nada de novo!

– E o porquê do científi co?

– Quase pelo mesmo motivo! 
As pessoas acham que precisam 
apenas de saúde e um lugar para 
morar? Existem outras ciências! 
Que são tão importantes quanto 
as engenharias e as de saúde! As 
ciências puras, as naturais e as hu-
manas. Já estudou música alguma 
vez? Ou teatro, cinema? Filosofi a?  

– Não que eu me lembre.

– Sabe a função delas para o 
povo em geral?  

– Não.

– E sabe por quê?

– Também não.

– Porque há pessoas que acham 
o povo ignorante! Mas essas pró-
prias pessoas compõem o povo. 
Engraçado, não é? É sempre 
uma mesma área cultural que 

* Acadêmico de letras
rafaelruizrs@yahoo.com.br

Nosso cérebronão é o de umorangotango
Seria possível uma confraria 

de escritores tanto malditos 
quando amados, tanto idola-
trados quanto odiados. Nada, 
nenhuma divergência crítica 
ou metodológica, deixaria 
Rubem Fonseca fora dessa 
seleção. Um grande número 
de obras quase cruas pairam 
na lista do autor, famoso pela 
secura de tratamento com 
assuntos que escancaram a 
boca de muitas madames e 
adocicados por aí.

A prosa direta dos contos, 
quase em tom de conversa, 
desatina no leitor um grau de 
banalização por vezes assus-
tador. Um review dos arqui-
vos de polícia, tão conhecidos 
pelo formado em direito e po-
licial Zé Fonseca, de uma for-
ma que não pede a pseudo-
objetividade jornalística nem 
a cientifi cidade das análises 
psicológicas necessárias 
diante de patologias apresen-
tadas nuns personagens do-
entes de tão humanos.

A tênue linha que parece se-
parar personagens de fi guras 
existentes – se é que essa se-
paração faz-se necessária – é 

esquecida. É possível que um 
conto de Fonseca leve o leitor 
até o fi m só para que seja sa-
bido até que ponto o sujeito 
pode chegar ou que história 
guarda “Augusto, o andarilho, 
cujo nome verdadeiro é Epi-
fânio”. Algumas risadas vêm 
de graça, no caso dos mais 
lights – com relação ao me-
nos nos casos do grotesco 
por vezes apresentado – A 
força humana e A Confraria 
dos Espadas; outras risadas 
virão só de nervoso, como é 
costume dizer.

Não há permissão expres-
sa, mas algumas histórias 
aguçam medos ou mesmo 
desejos. Uma catártica via-
gem aos contos de Rubem 
Fonseca satisfaz o fetichis-
mo maneirado de muitos. O 
gozo escondido por meio de 
outros. Já que pulsão, antes 
que seja com boa literatura.

Cinematografia Cinematografia 
literárialiterária
O romance de Rubem 

Fonseca não traz o exaspe-
ro encontrado nos contos. 
A temática do thriller Agos-
to (Cia das Letras, 1990) 
não convenciona nenhuma 
novidade. Para os afi cio-
nados que já leram Conan 
Doyle vagando pelos mes-
mos caminhos de Holmes 
e Watson há uma verossi-
milhança no relato. O que 
diferencia Fonseca dos de-
mais é a oralidade do texto. 
Como já abordado, o calão 
da linguagem e a frieza 
com que trata a crimina-
lidade fazem os sensíveis 
leitores fi carem chocados 

e, até mesmo, desprezar 
a obra com afi rmações 
do tipo: é um lixo.

Do ponto de vista histó-
rico, que é a principal ar-
téria da obra por tratar do 
suicídio (ou não) de Getú-
lio Vargas, o livro narra 
acontecimentos reais 
da ótica de uma perso-
nagem fi ctícia. Quanto à 
forma, o período relatado 
é o abalo social e político 
no ano de 1954; cada ca-
pítulo, 26 no total, repre-
senta um dia do mês, cul-
minando dois dias após a 
morte do ex-presidente. 

Tanto Agosto quanto 
outras obras de Fonseca 
são uma descrição cine-
matográfi ca. A câmera 
mexeriqueira que vas-
culha cada centelha de 
acontecimento, no caso 
de Agosto em paralelo 
com a crise política de 
Getúlio. A técnica de ro-
mance policial prende o 
leitor por toda a trama 
na tentativa, junto ao nar-

(por J
ullia

ne Brita

e Oniodi G
regolin

CASCAVEL | PR

rador onisciente, de 
encontrar a solução 
dos fatos apresen-
tados. Discordo to-
talmente da opinião 
extremista de que a 
obra de Rubem Fon-
seca é desprezível, 
mas também não 
participo da outra de 
colocar o conjunto 
no pódio maior. A re-
volução de Fonseca 
foi silenciosa, com 
intertextualidade exí-
mia e profícuo traba-
lho de escritor. “Você 
aí, apaga essa porra 
dessa vitrola!”.
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Trabalhador
nº 79587

(por Guaraci Pacheco, Julliane Brita, 
Oniodi Gregolin e Rony Santos
CASCAVEL | PR

O som lancinante 
que rompia a inér-
cia do sono era o 
chamado do relógio 
às seis e trinta da 
manhã. Os cinco mi-
nutinhos habituais 
retirados das horas 
já curtas para o úl-
timo cochilo foram 
abolidos. O barulho 
do despertador era 

em si um chamado sobejo de origem. Naquele 
dia, acordávamos para encarar a vida.

Os vestígios intermitentes de um fi m de inverno 
contraditório arrepiavam cada pêlo do braço, e a 
água gelada que cortava o bocal da torneira foi 
jogada sem dó na pele do rosto pesarosamente 
enrugada pela ausência de calor. Houve o jejum 
matinal pela náusea de tornar-se mais forte para 
existir. A náusea possível, entretanto, resolveu fi -
car calada e transformar-se em apelo. A ânsia foi 
transmutada em só lampejo e vontade de partir.

Antes, um sangue manso escorreu das narinas 
pelo seco do tempo que não poupava ninguém. 
No canto da casa, a planta muito verde resfolega-
va-se no orvalho matinal. Era o verde-esperança 
mostrando-se intrometido. O vermelho-crepús-
culo que ainda tomava boa parte do céu-aurora 
era o anunciador de que nem tudo começa nas-
cimento numa manhã de terça-feira. Algumas 
coisas nascem morrendo.

Ao sair furtivo do portão da casa materna, foram 
reunidas forças para o embate num tempo miste-
rioso. Embate com o desconhecido. Os fones qua-
se extensão das orelhas fugitivas foram deixados 
em casa. O escape da música escolhida foi negado 
diante da necessidade de ouvir o outro que passa-
va, a frota de carros que não pára de crescer, o som 
de clique da unha do cachorro cumprimentando a 
calçada de cimento. Os óculos escuros foram dei-
xados para que não houvesse fi ltro direto – ou ao 
menos metafórico – entre mim e o outro. O escape 
dos raios ultravioleta fi caria de lado para que as vi-
sões arrebatassem a retina de pronto.

Muitos olhares no transporte matinal foram retri-
buídos e outros tantos bom-dias atirados ao vento. 
Ainda assim era preciso encarar e ser encarado. A 
soneca possível nas translúcidas paredes do ônibus 
foi afastada: o escape para as poucas horas de sono 
deveria ser negado e o cansaço remanescente im-
pregnado aos ossos que sustentariam a caminhada. 
O banco solitário – escape para nossa difi culdade 
de chegar muito perto do outro – foi abolido.

A única coisa que me separava da massa quase 
disforme que invadia os caminhos todos por onde eu 
seguia era o cordão pendurado ao pescoço e a má-
quina fotográfi ca que terminava pingente. Por mais 
que eu tentasse fazer-me igual, nessa profi ssão eu 
não defronto a vida sozinha. Eu defronto por outros.

Espero não ser sua catarse, mas um espelho que 
ressalta detalhes indesejados. Sabe o sonho da an-
siedade infantil em que se aparece nu na escola? Não 
sinto muito. Você agora está despido em frente à mul-
tidão. Não aprecie a inépcia prestativa. Olhar o outro 
é somente o escape dos próprios problemas. Colocar-
se deve ser diferente e, na maioria das vezes, um pou-
co difícil. Num eixo de horário de pico, por exemplo, 
postar-se no lugar físico do outro é inevitável.

Corrente de esperasCorrente de esperas
A descida do ônibus no ponto próximo ao lugar 

marcado possibilitou a visão da fi la. Duas delas, ali-
ás. Uma que dobrava a esquina partindo do centro 
da quadra e outra que aumentava tímida e gradual-
mente em direção contrária. O rosto conhecido um 

tanto afastado dos ainda 
a conhecer confi rmou 
a chegada no horário 
combinado: 7h30. A 
proeza por vir era en-

contrar alguém disposto a ser acompa-
nhado. Uma terça-feira brava nem sempre 
guarda olhares convidativos nas fi las da 
Agência do Trabalhador de Cascavel.

A persuasão foi obrigada a passar por al-
guns pares de ouvidos antes de encontrar 
Edenir Gonçalves Pereira, de 41 anos, e a 
disposição para ser acatada. Desempre-
gado há três meses, Edenir foi convencido 
pela própria simpatia e pela ajuda insis-
tente de Luciano de Carvalho Martin, de 
24 anos, companheiro de busca. Os dois 
enfrentavam a fi la juntos pela quarta vez à 
procura de uma vaga de motorista.

Edenir trabalhou no último emprego por 
um ano e cinco meses; saiu por alguns de-
sentendimentos. “Motorista já é tratado 
que nem cachorro, né, então eu saí”. Por 
enquanto, está recebendo o seguro desem-
prego, mas o provisório por vezes assusta. 
“A gente não tem nem como prever nada, 
a correria do dia-a-dia só quem tá nela pra 
saber. Encontrar um emprego hoje não tá 
fácil. Um serviço adequado mais ou menos 
com o salário merecido, sabe. Corre pra 
cá, corre pra lá, chega o fi m do mês você 
sabe... as panelinhas começam a voar da 
prateleira, tem que colocar uma pedrinha 
em cima pra não voar, né. Brincadeira, mas 
é a rotina de quem tá desempregado, faz 
uns bicos, faz uma viagem... daí dá pra 
manter um pouquinho, mas não como era 
pra ser, registrado, com todos os direitos”.

“Vocês sempre vêm juntos?”. “Eu co-
nheci ele no último trabalho. Ele saiu 
uma semana antes que eu. E aí nós es-
tamos nessa procura juntos. Mas pra ele 
ainda é um pouco mais fácil, porque ele 
tem mais estudo. Eu fi z até a terceira sé-
rie mais ou menos. Agora faço o Ceebja 
(Centro Estadual de Educação Básica 
para Jovens e Adultos)”. “E é bom lá?”. 
“É bom, né, mas se eu conseguir um 
emprego daí vou ter que parar”.

O comentário sobre a família pequena 
preencheu o curto tempo da fi la em que 
não foram listadas as exigências dos 
empregadores: “Sou só eu que trabalho, 
porque minha mulher tem uns problemas 
então não adianta correr atrás de serviço. 
Então ela fi ca lá e vai mantendo o que dá 
pra comprar de remédio”.

“E quais são as exigências para conse-
guir uma vaga de motorista?”. “Estudo, 
tem que ter estudo, tem que ter experi-
ência em carteira, tem que ter curso pra 
cargas perigosas, tem que ter um monte 
de coisa. É muita exigência. Se um mo-
torista hoje sabe o que o caminhão pre-
cisa... porque quem sabe a necessidade 
do caminhão é o motorista... muitas 
vezes eles acham que o motorista não 
é tudo aquilo, querem até que você não 
saiba muito do caminhão deles, acham 
que você não tá adequado”.

“Tem uma agência que me chamou, aí 
eu fui lá fi z a entrevista com a psicóloga 
daí ela me encaminhou pra empresa. Eu 
fui e fi z a entrevista com o cara, normal, 
e ele falou que no máximo oito dias ele 
ligava. Acho que esses oito dias já faz uns 
dois meses. Quer dizer, estudo a gente não 
tem, mas experiência... a gente já sabe 
como funciona a estrada. Mas tudo que 
você sabe, que você aprende em cima do 
caminhão, pra eles não é sufi ciente. Falta 
confi ança... acaba nessa fi la”.

Nos entrecortes do silêncioNos entrecortes do silêncio
As fi las já haviam se esgueirado constantes pelas portas 

abertas da Agência às oito em ponto. A que terminava na 
Rua Paraná, a maior, era voltada aos que procuravam o 
seguro desemprego; a outra, aos que queriam vagas de 
emprego. Edenir e Luciano conseguiram as senhas 18 
e 19. “Acho que hoje não demora muito”. “Primeiro tem 
que ter feito o cadastro. Depois traz a carteira de traba-
lho e eles vêem se tem vaga. Ou tem a maquininha ali. 
Nós vamos direto na máquina ver. Se tiver, pega o nú-
mero e quando eles chamarem pede por essa vaga”. 

“E tem bastante vaga pra motorista aqui na região?”. 
“Trabalho tem, o que falta mesmo é o que eu falei 
pra você, muitos não têm estudo ou não têm tempo 
na carteira. Eles exigem no mínimo quatro anos na 
carteira. Eu só tenho o tempo do último emprego, 
porque o outro era particular e o cara não tinha nem 
condições de montar empresa pra assinar”.

“É mais fácil registrado ou autônomo hoje?”. “Tá 
mais ou menos no mesmo padrão, mesmo que ele 
não tenha empresa pra assinar a carteira ele vai exi-
gir alguma coisa”. “E você acha justo?”. “Não. Pra exi-
gir alguma coisa ele deveria ter uma empresa pra 
assinar tua carteira e dar alguma coisa em troca”.

“Você já pensou, por exemplo, em comprar um 
caminhão?”. “É um caso pra se pensar, mas pra 
comprar um caminhão hoje precisa de alguém pra 
escorar você. Serviço tem, mas fi nanciar 100% fi ca 
muito alta a parcela, aí pra tirar a parcela por mês e 
pra se manter é difícil. Pra comprar um usado tam-
bém não dá, porque você consegue pagar a parce-
la, mas começa a dar quebradeira. Quem vai es-
corar a pessoa? Se eu não conhecer, como eu vou 
escorar ele pra comprar um caminhão novo? Se 
for comprar, tem que ser novo. E vai pagar como 
daí? R$ 190 mil, e tem que dar 20% de entrada. 
Como que vai fazer desempregado? Aí, se fosse 
só isso tudo bem. A questão é a seguinte: que daí 
você já comprou o caminhão, aí vai ter que com-
prar carroceria, lona, corda, vai ter que abastecer 
pra começar a trabalhar. Se fosse só isso tam-
bém não era tudo. Vai ter que ter um pouquinho 
no bolso pra manter, de repente no outro mês 
não tirou pra pagar a parcela daí você tem que 
pagar. E aí se não conseguir pagar a parcela le-
vam teu caminhão, teu nome vai pro Cerasa, e 
você acaba na rua da amargura de novo”.

“Tem emprego que até se você tiver o nome no 
Cerasa eles não contratam. Eu, por incrível que pa-
reça, na sexta-feira consegui tirar meu nome do 
Cerasa por causa de um cheque que soltaram er-
rado. De repente não me chamaram por isso. Se 
for isso que tiver interferindo, já é um começo”.

As senhas chamam no entrecorte do silêncio. 
Os dois conversam enquanto fl ashes mascaram 
rostos anônimos que esperam a vez em cadeiras 
enfi leiradas. A um canto, três bandeiras espiam 
o movimento vagaroso. A pátria vê os fi lhos que 
não a sentem mãe tão gentil. Um castigo es-
trutural da prole que, manhosa, não entende o 
porquê da penalidade. Qualquer “Eu não 
mereço isso” soa desculpa da malcriadez. 
Todos esperam resignados a mão que afa-
gará e perdoará do castigo ou que afi rmará 
as palmadas e dirá um até educado “Você 
precisa pensar sobre isso”.

O visor vermelho indicou o 18, e Luciano 
foi ao guichê com o número retirado da 
máquina – que eu estava por decidir se pa-
recia um caixa eletrônico ou uma máquina 
de desejos do circo –. Poucos segundos de-

pois, o 19 de Edenir também 
foi anunciado. Empunhando 
escudo o número da vaga, 
sentou-se num guichê próximo. 
Contava o relógio 35 minutos 
passados das oito horas ini-
ciais. O “boa sorte” lançado às 
costas perdeu-se na atmosfera 
que não era menos tensão que 
expectativa e a espera foi, mes-
mo a mim, extenuante.

Em dez minutos, Edenir vol-
tou-se quieto, mas sem sinais 
de desistência. “Escolaridade 
não dá. Mas nós vamos a outro 
lugar que eu fi quei sabendo”. Lu-
ciano, que também já estava de 
volta, parecia animado. “Então 
vamos”. Afi nal, era apenas o pri-
meiro lugar daquela terça-feira. 
Qualquer coisa a comparar-se 
com a via crucis de um desem-
pregado comum. Às 8h46, segui-
mos ao segundo dos lugares.

A Av. Tancredo Neves foi o ende-
reço procurado. Uma distribuidora 
de extintores. “Bom-dia. Nós vie-
mos pra vaga de motorista”. “Oi. 
Eu acabei de contratar. Fiz seleção 
ontem. Mas deixem o currículo que 
sempre precisa”. Vazio. Passos. 
Passos. “Isso acontece muito?”. 
“Sempre acontece, né, de acabar de 
ser contratado”. “E você acha que é 
sempre verdade ou tem vezes que é 
pra não fi car chato a dispensa?”. “Às 
vezes a pessoa já não foi com a tua 
cara e diz isso. Acontece sempre”.
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Luciano não desanima-
va, ainda tinha um conta-
to bom naquela manhã. 
O telefone público rece-
beu os três inusitados 
visitantes. Uma ligação. 
Cinco minutos de espera. 
Outra ligação. “Ela man-
dou deixar o telefone que 
eles ligam depois”. Silên-
cio. “Tudo isso pra deixar 
o telefone?”. Risos. “É”.

“A gente podia tomar um 
café”. Uma quadra depois, 
às 9h20, a atendente so-
litária coloca R$ 0,40 de 
café preto num copo de 
vidro. O pequeno rádio en-
che os ouvidos que espe-
ram sentados o fi m do café 
de Edenir. “Depois daqui, 
as outras agências”.

Outras duas. Ambas parti-
culares. O terceiro lugar trazia 
uma acolhida menos ilumi-
nada que a da clara primeira 
agência do dia. Um quadro 
vazio para os quereres de mo-
torista. A volta para o carro já 
parecia mais arrastada. “É as-
sim: eles dizem que só não vão 
contratar porque não tem o cur-
so de cargas perigosas. Você 
faz o curso, volta lá e eles não 
contratam. Então era por quê?”. 
Silêncio. “Você fez o curso, né, 
Luciano?”. “Com certeza”.

O quarto lugar, muito bem 
apessoado, era o do telefone-
ma para oito dias. “Tem algu-
ma coisa?”. “Hoje não”. “Eu fi z 
uma entrevista e eles fi caram 
de ligar”. “Lá já foi encontrado, 
senhor”. Certo. Silêncio. Cabis-
baixo. “Dessa vez não deu”.

Nem o meio da manhã chegara, a 
busca parecia infrutífera. “Puts, 9h42 
ainda?”. “Eu fi quei de ligar às duas pra 
um amigo meu aí que é candidato a 
vereador. Ele disse que tem uma vaga 
boa. Acho que até vou ligar agora”. “Aí eu 
vou junto”. “Você vai?”. “Ué, tamo junto 
nessa”. “Vou ligar do celular que já tá no 
bônus... Oi. E aí? (...) Pode ser às 11? (...) 
A gente passa aí. Beleza. Até”.

Dali para a casa de 
Edenir, que fi ca no Lotea-
mento JK, perto do Trevo 
Cataratas. Maria Helena 
Branco Pereira, esposa 
há 18 anos, aguardava 
paciente os resultados da 
manhã. “E aí?”. “Nada, mas 
daqui a pouco vamos ver 
um outro”. “Hmm”. A con-
versa esquivou-se um tanto 
dos ouvidos visitantes e fi -
cou entre marido e mulher. 
A televisão foi ligada e calou 
a corrente de vento entre a 
porta da sala e a da cozinha. 
Receitas matinais acompa-
nhadas ao certo lembram 
uma pergunta anterior. “O 
que você faz quando fi ca em 
casa?”. “Vejo TV, não perco 
o Pica-Pau”. Muitas risadas. 
Horários de desenhos. A ne-

cessidade de não os conhe-
cer escondida na fala.

Nos quinze minutos que 
faltavam para as onze ho-
ras partimos para a última 
tentativa. Atravessamos a 
cidade depois de buscar o 
amigo candidato a vereador. 
No posto marcado, os dois 
foram levados a uma sala. 
Nem dez minutos e Edenir 
volta sozinho. “A escolarida-
de não dá”. Luciano fi cou um 
pouco mais, ele podia deixar 
o currículo. “Disse que é o ISO 
9000, que exige no mínimo a 
oitava série”. Silêncio. Espe-
ra. Espera. Espera. “Se nada 
mais der certo vendo meu car-
ro e vou para o MST”.

Verde-sem-graçaVerde-sem-graça
Uma carona até o centro e 

algumas quadras a pé até o 
ponto inicial. A partir dali, ou-
tro acompanharia o dia que 
teria sido normal não fossem 
nossos olhos e ouvidos afoitos. 
A volta foi estranha, numa at-
mosfera de incerteza e delica-
deza pulsantes. A visão do lar, 
a perplexidade do dia que con-
tinuava desinteressado dos de-
satinos todos que se cumpriam. 
No canto da casa, rendida ao 
sol sem sombras do meio-dia, 
a planta, outrora verde-espe-
rança, jazia extenuada a exibir 
um verde-musgo sem graça.

Com semblanteCom semblante
O sono outrora interrompido 

para escolher o alvo fora reto-
mado. Ainda deitado em mi-
nha cama, abrigado do clima 
extemporâneo e resoluto a não 
mudar, rolei algumas horas pen-
sando no que faria naquela tar-
de. Não que estivesse perdido, 
mas o contato com o estranho 

gerou inquietações. Devo perguntar? Devo 
calar? Calei. O sono me dominou. Algumas 
horas depois uma ligação quebrou minha 
quietude vígil. Sim, estarei lá. A ordem era 
apresentar-me em um posto de combustível 
às margens de uma rodovia. 

Não despropositei nada, ela me ferrou. 
Sem tardar ou adiantar cheguei pontual. O 
almoço que imaginava comer fi cou apenas 
na imaginação. O estômago parecia sugar 
outros órgãos. Atrasados chegaram. “A par-
tir daqui é com você”. Ao menos eu tivesse 
um cigarro para acalmar os ânimos. A fuma-
ça inspiradora que transpira de minhas pa-
lavras era improvável devido às difi culdades 

pecuniárias, as mesmas do nosso observado. “Ao menos 
tenho emprego”, pensei. Às vezes a desgraça do próximo 
consola a nossa. Coisas de ensinamentos cristãos. Se 
nasci pobre, Deus assim o quis. 

O alvo chegou, estagnei. Não sei o que me passou pela 
cabeça naquele momento. O som de motores que estacio-
navam e abasteciam; os caminhões manobrados pelo esta-
cionamento; o barulho de um jato d'água que lavava carros; 
a gordura quente que fritava carne ali perto; o cheiro de ga-
solina e o choque de realidade me estontearam. Estático, 
troquei algumas palavras com minha colega. Um rápido e 
conciso relato de quem era aquele homem. “Você deveria 
ter entrado com ele”. “Eu sei, mas só agora me dei conta, 
o que ele veio fazer?”. “Ele vai tentar uma vaga aqui, diz o 
cara que está com ele que aqui sempre precisam de mo-
toristas”. Sorrimos. Nossa desgraça era tamanha. Alguns 
minutos depois Edenir irrompeu a porta.

O semblante baixo, a pasta embaixo do braço da mes-
ma forma quando entrou. Sem demonstrações de que 
algo de bom acontecera, logo entregou a situação. “Que-
rem pessoas que tenham no mínimo a oitava série”. O 
currículo levado nem fora entregue. Sem muita conversa, 
apenas querendo entender a situação que passava, ca-
minhamos até o carro. “É complicado mesmo”, lamenta-
va a fi gura política que tentava interceder na situação.

O posto fora a última tentativa daquele dia. E pensar 
que a desistência seria óbvia: “Se nada mais der certo 
vendo meu carro e vou para o MST”. Num outro posto de 
combustíveis no Trevo Cataratas Luciano nos deixou. “A 
partir daqui vamos caminhando”. Nos despedimos do 
amigo e atravessamos a rodovia. Descendo por ruas 
não calçadas chegamos a casa dele. Azul. Chamou 
minha atenção. Um esplêndido de céu numa residên-
cia. Sou um tanto fascinado por coisas absurdas e na-
quele dia o azul-céu da casa me entorpeceu. 

Desculpando-se pela simplicidade da casa, Edenir 
entrou, e enquanto eu abaixava para tirar meus tênis 
ele quis impedir. Expliquei que não se tratava de nada, 
apenas gostava de fi car descalço. Ele permitiu. 

Sem rua, sem númeroSem rua, sem número
Um degrau para a entrada. Conheci a esposa, 

Maria Helena, que já com o almoço pronto o 
aguardava. Pediram que eu fi casse à vontade. 
Sentei-me em um dos três sofás. Eram mode-
los antigos, feitos de um material que imita 
o couro. Vermelho-quase-bota-de-puta. Sem 
qualquer assunto possível de informalidade. 
Vagava. Calei. A TV estava ligada e era a úni-
ca porta com o mundo exterior. Ali não era 
meu mundo, estava impaciente. Edenir se 
preparava para a refeição.

O azul da casa ainda mantinha minha ima-
ginação fl uida. Uma estante com algumas 
garrafas de frisante, uísque, DVDs, CDs, bibe-
lôs e outros penduricalhos. Três sofás, a co-
zinha, com mesa, fogão, pia, geladeira, dois 
quartos de que não conheci o interior e um 
banheiro. Lembro-me das desculpas quan-
do adentrei. A simplicidade não é motivo de 
vergonha e concordo que possuímos o que 
podemos, o que nos é necessário. Além 
disso, “não importa a casa onde moramos, 
mas onde em nós a casa mora”. 

Dona Rosalina aproxima-se da porta. 
É a mãe de Edenir, e tanto ele quanto a 
esposa vão recebê-la. O rosto dela não 
esconde a idade. Um mosaico em vida. 
Após cumprimentá-la, ela sentou-se e 
questionou minha presença destoante 
na casa. Mesmo com o estômago nas 
costas recusei o convite à refeição. 
Tolo, geralmente não recuso comida, 
sou guloso e naquele dia tinha fome. 

– Um copo de suco ao menos? – per-
guntou Maria Helena.

– Sim, obrigado, ajuda nesse calor.

– Você não vai comer? – questionou 
dona Rosalina.

– Já almocei, me adiantei um pou-
co – menti.

Voltei à TV. O horário eleitoral me 
distraía. A conversa que tive com 
dona Rosalina foi explicativa. Ten-
tei de vários modos justifi car minha 
presença, mas ainda acho que ela 

pensou que eu 
arrumaria um 
emprego para o 
fi lho dela. Já no 
fi m do copo de 
suco, minha refei-
ção daquele dia, 
concentrei-me na TV.

Após o almoço, Edenir sentou-
se comigo na sala e começamos 
a conversar. Explicações sobre 
a família, sobre a cirurgia que 
a esposa fará, sobre o sobrinho 
que mora com a avó... A diversão 
fi cou por conta das histórias de 
velórios que compartilhamos. 
Quando não está nas ruas procu-
rando uma saída para o caos, o 
desempregado fi ca em casa, per-
nas pro ar. Esperar o resultado.

Da casa recém-construída, ain-
da restam nove parcelas na loja 
de materiais de construção. Jul-
gando que o valor da parcela é de 
R$ 144 e que apenas três parce-
las do seguro restam, a urgência 
do emprego é gritante. Além disso, 
as contas de água, luz, mercado e 
mais três parcelas em uma loja de 
roupas somam os gastos do casal. 
“Tem que levar meio no grito e na 
esportiva, se não complica”. 

Já sem assunto, calamos. Fui 
trazido novamente ao espaço:

– Vai ter que fazer rancho, as pa-
nelas da mulher já estão voando.

Panelas voadorasPanelas voadoras
O encontro foi num supermercado 

da região Leste da cidade. Era o fi m 
daquela tarde. Deixamos Edenir por 
algumas horas, aquele tempo ocio-
so da tarde, aquele período em que 
só o clima é assunto. Depois de pa-
gar uma conta na lotérica e quitar a 
dívida das últimas compras, Maria 
Helena pegou um carrinho e fomos 
perseguindo-a em meio a gôndolas 
e produtos que gritavam para ser le-
vados para casa. “Ela é quem geren-
cia as contas. Isso é do tempo que 
eu era motorista e viajava bastante, 
não tinha tempo para isso, então, 
depositava o dinheiro e ela quem cui-
dava de tudo e isso permanece até 
hoje”, justifi cou Edenir quando brin-
quei que ela era a patroa.

– Sempre mantém as contas em dia?

– Sim, isso eu prezo bastante. Não 
tem como atrasar. Ter crédito é im-
portante ainda mais numa situação 
como essa. Temos conta no Irani, 
nas Casas Bahia, nas Pernambuca-
nas, no posto de combustível e na 
Auto Vidros Cascavel. Nem penso em 
atrasar ou deixar de pagar, vou dar 
um jeito de qualquer modo.

Já nas primeiras gôndolas, o corte nas 
compras. “Semana passada o leite es-
tava em promoção. Pena não ter com-
prado naquele dia, agora tá mais caro”. 
Resultado: apenas três caixinhas foram 
parar no carrinho. Entre os itens, Maria 
Helena colocou café, macarrão, arroz, 
farinha. Faltou feijão. “Fomos para o sí-
tio de uns parentes e nos deram feijão, 
por enquanto não precisa”, explicou Ede-
nir rindo da vantagem obtida.

Em menos de uma hora, o carrinho es-
tava cheio. Todos os produtos escolhi-
dos não eram nem em exagero e nem 
supérfl uos. Tudo o que compraram era 
realmente para alimentação e higiene. 
“As verduras e as carnes são as mais ca-

ras, pesa bastante no fi nal, 
mas não dá para deixar de 
lado”. Alguns itens foram 
substituídos por outros de 
marcas diferentes.

Quase no fi m das com-
pras uma discussão sau-
dável. Maria Helena cogita-
va a possibilidade de levar 
uma tintura para o cabelo. 
Em torno de R$ 15. O item 
fi cou na prateleira e a vai-
dade terá que esperar. 
Após passar as compras 
pelo caixa, o resultado: R$ 
161,39. Um valor razoável 
com relação à cesta bási-
ca de Cascavel, que, em 
agosto, foi de R$ 201. 

Após levar as compras 
para o carro, a despedi-
da. Declarações de boa 
sorte: quem sabe a vida 
seja menos crua. O po-
ente do fi m do dia des-
pejava os últimos raios 
de luz. Rumamos para 
casa, todos. Conclusa a 
tarefa, apenas o com-
putador nos esperava e, 
na memória, a silhueta 
daquilo que a qualquer 
momento podemos nos 
tornar, e quem sabe, do 
mesmo modo que ele, 
todo dia fazer a mesma 
cruzada pela luta do 
pão de cada dia.

******
Acompanhamos Edenir 

na busca pelo emprego 
no dia 9 de setembro. 
Uma semana mais tar-
de, numa terça-feira tão 
parecida com a de nossa 
visita, Edenir conseguiu 
a vaga esperada. A car-
teira está assinada e a 
dignidade garantida.
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MALHAÇÃO 

SEGUNDA - Gustavo quer saber se 
Angelina ainda gosta dele. Béatrice 
procura um namorado num site de 
relacionamentos para fi ngir ser o 
"Tigrinho". Angelina deixa Gustavi-
nho com Zulaide. Débora aproveita 
quando Zulaide sai de perto de Gus-
tavinho e pega o carrinho. 

TERÇA - Débora leva Gustavinho 
ao shopping. Béatrice se interessa 
por Jack Valverde, um pretendente 
virtual. Yasmin aconselha Débora 
a devolver Gustavinho. Félix quer 
descobrir onde Rita investe a maior 
parte do dinheiro. Jack e Béatrice se 
apaixonam.       

QUARTA - Gustavinho chora muito. 
Béatrice descobre que Jack disfarça 
sua aparência com lentes de contato 
e peruca. Félix não conta ao delega-
do sobre a suspeita de Débora ter 
raptado o bebê. Débora chega em 

casa e percebe que esqueceu 
Gustavinho.  

QUINTA - Angelina se de-
sespera. Angelina e Bru-
no pressionam para que 
Débora diga onde deixou 
Gustavinho. Débora lem-
bra conta que o último 
lugar em que esteve foi 
na fl oricultura. Caju diz a 
Godofredo que Béatrice 
mandou que ele jogasse 
as fl ores fora.   

 SEXTA - Chiara e Do-
mingas pegam a cesta 
de fl ores no jardim do 
colégio sem ver Gusta-
vinho. Débora pergunta 
a Béatrice pelas fl ores. 
Elas encontram Gusta-
vinho com Chiara.  Si-
queira conseguiu pegar 

todo o dinheiro de Rita e ainda 
quer o apartamento dela. 

SÁBADO - Não há exibição

CIRANDA DE PEDRA 

SEGUNDA - Frau Herta aplica a inje-
ção em Laura. Natércio pede a Afon-
so que providencie fotos do sótão 
e do galpão destruídos. Frau Herta 
toma sol na piscina da mansão. 
Natércio diz a Rogério que Laura in-
cendiou o ateliê e destruiu o sótão e 
mostra as fotos.     

TERÇA - Natércio diz que é legal-
mente responsável por Laura. Otá-
via acha que Natércio pode estar 
prejudicando Laura. Virgínia diz a 
Natércio que percebeu que Laura é 
má infl uência e que quer se despe-
dir de Laura. Natércio garante que 
não será enganado.      

QUARTA - Natércio ameaça colocar 
Virgínia num colégio interno. Otávia 
ouve. Otávia pede a Natércio para 
ver Laura e ele nega. Natércio co-
loca a fi ta número sete para Laura 
ouvir e diz que ela está presa a ele. 
Otávia descobriu que Laura está in-
ternada na Clínica Europa.            

QUINTA - Cícero se declara para Elzi-
nha e oferece um anel de diamantes 
como pedido de casamento. Natércio 
ordena que Ferdinando vigie a Clínica 
Europa. Laura foge do sanatório e vai 
para a casa de Daniel. Elzinha aceita o 
pedido. Natércio quer Laura de volta.     

SEXTA - Dona Ramira e Dona Alzira acei-
tam acolher Laura em casa. Elzinha re-
vela a Cícero que tem uma fi lha. Laura e 
Daniel fazem um pacto de amor eterno. 
Ferdinando seqüestra Virgínia e a entre-
ga a Natércio. Natércio diz a Virgínia que 
vai trocá-la por Laura. 

SÁBADO - Natércio liga para Daniel 
e oferece Virgínia em troca de Lau-
ra. Laura invade a mansão e exige 
que Natércio liberte Virgínia. Ela 
leva a imprensa junto para a opera-

ção. Laura afi rma que vai morar com 
Daniel. Natércio queima os jornais e 
dá ordens a Ferdinando.   

TRÊS IRMÃS

SEGUNDA - Alma fi ca encantada ao 
ver Gregg. Ela acorda do desmaio e 
Galvão se aproveita do ocorrido para 
dizer que ela aceitou se casar com 
ele. Waldete se apresenta para Dora, 
afi rmando que é governanta de Viole-
ta. Violeta fi ca furiosa.   

TERÇA - Waldete descobre que Car-
linhos é Duda e que há uma boa 
recompensa por informações sobre 
seu paradeiro. Waldete se disfarça 
de Irmã Imaculada e vai procurar Vi-
digal, afi rmando que sabe onde está 
Duda. Bento pede que Dora o perdoe 
por tê-la tratado mal.  

QUARTA - Waldete afi rma para Vidigal 
que Duda se escondeu no convento 
onde ela servia e faleceu num aciden-
te. Ela exige a recompensa, mas Vidigal 
só lhe dá uma parte. Bento descobre 
que Guga é real. Waldete recontrata as 
empregadas que Violeta demitiu. 

QUINTA - Quatro meses se passam. 
Waldete prepara a festa de aniversário 
de Marquinho. Virgínia descobre que 
Carlinhos é uma menina. Jacaré des-
cobre que Florinda recebeu carta da 
França e fi ca interessado. Dora beija 
Bento e Rafi nha fl agra os dois juntos.  

SEXTA - Bento leva Dora para passe-
ar de barco. Toninho vê Carlinhos/
Duda treinar boxe tailandês e fi ca 
pasmo. Pacífi co e Sandro organizam 
um “panelaço” para protestar contra 
os planos de Nélson e Violeta. Virgí-
nia surge na praça, pronta para se 
dirigir à multidão.       

SÁBADO - Virgínia faz um discurso 
pedindo que os moradores de Cara-
mirim preservem a cidade e a natu-
reza. Valéria encontra Robinho e o 
seqüestra.  Suzana vai surfar e sua 

prancha bate na de Eros. A prancha 
de Eros acaba se partindo nas pe-
dras, para desespero dele. 

A FAVORITA 

SEGUNDA - Halley estranha ao ver 
Flora conversando de forma descon-
traída com Silveirinha. Augusto César 
sai do buraco quando Donatela volta 
para o sítio. Donatela sugere que Shi-
va leia a carta de Rosana. Flora diz a 
Silveirinha que vai seqüestrar Lara.       

TERÇA - Shiva lê a carta de Rosana e 
fi ca revoltado ao descobrir que ela de-
sapareceu por que fugiu com outro ho-
mem. Flora pede para Dodi seqüestrar 
Lara. Halley sente uma dor no ombro e 
Flora se oferece para fazer uma mas-
sagem. Lara vê a cena e estranha.   

QUARTA - Halley explica a Lara que Flora 
estava cuidando de seu ombro machuca-
do. Lara pede desculpas a Flora por ter 
sido ríspida com ela e as duas combinam 
de ir ao cinema. Irene diz a Gonçalo que o 
dinheiro deles só lhe trouxe infelicidade. 

QUINTA - A pedido de Donatela, Pedro 
diz a Irene e Gonçalo que Dodi pode 
estar por trás do seqüestro. Donatela 
e Pepe vêem Silveirinha saindo do 
rancho e o seguem. Silveirinha per-
cebe o e pega um desvio. Pepe desce 
do carro e confronta Silveirinha.     

SEXTA - Donatela e Pepe vêem Dodi 
se encontrar com Silveirinha e dois 
capangas num bar. Donatela e Pepe 
seguem um dos capangas e desco-
brem onde fi ca o cativeiro. Donatela 
liga para Zé Bob e faz uma denúncia 
anônima contando onde é o cativeiro. 

SÁBADO - Zé Bob liga para a polícia, 
dando a localização do cativeiro, e 
então entra na casa. Flora ouve a 
voz de Zé Bob e fi ca muito nervosa. 
Um bandido manda Zé Bob nego-
ciar a saída deles do cativeiro. Dodi 
vê pela televisão que Zé Bob tam-
bém está no cativeiro. 

OS MUTANTES – CAMINHOS 
DO CORAÇÃO

SEGUNDA - Ágata liga para Teófi lo e 
os dois se emocionam. Gabriela diz 
que Cris virou um mutante violento e 
dispara um dardo tranqüilizante nele. 
Gabriela dispara o tranqüilizante em 
Nati e diz que ela não pode fi car na 
mesma clínica que Cris. 

TERÇA - O comandante reptiliano Kidor 
leva Aquiles para o laboratório de Juli. 
Maria fi ca triste pela morte da Rainha-
Formiga. Marcelo a consola. Ernesto, 
Miguel e Aline lêem no Arquivo Ômega 
que Valente é um extraterrestre. 

QUARTA - Kidor e os reptilianos procuram 
pela família Mayer, mas não encontram. 
Sansão luta com Ernesto e, de repente, 
começa a se transformar em lobisomem. 
Juli recebe um alerta de que Marcelo, Ma-
ria, Tati, Bianca, Leonor e Melquior estão 
próximos ao laboratório. 

QUINTA - Leonor coloca o manto invisí-
vel nela e em Bianca. As duas desapa-
recem e Eric usa seu faro para segui-
las. Tati se perde de Marcelo e dá de 
cara com Metamorfo. O mutante ironi-
za Tati e depois fi ca invisível. Tati cria 
um escudo de energia em torno de si. 

SEXTA - Maria consegue levantar. 
Samira avança com a espada. Maria 
atravessa a parede e Samira se cho-
ca contra ela. Maria aparece atrás de 
Samira e lança bola de energia sobre 
ela. A espada de Samira voa longe e 
as duas fi cam frente a frente. 

SÁBADO - Juli ordena que Eric, Telê 
e Metamorfo levem Maria para 
cela anti-fuga. Os alarmes do la-
boratório tocam e Juli avisa que os 
invasores estão chegando. Juli diz 
que chegou a hora de ir para São 
Paulo. Kídor manda as tropas repti-
lianas deterem os inimigos. 

 

ÁGUA NA BOCA

SEGUNDA - Zico conta aos amigos 
que ele e Joana foram vítimas de 
uma emboscada. Alex, Dani, Éri-
ka e Luca saem para um clube de 
dança. Fatinha diz que vai tentar 
engravidar mais uma vez. Akemi 
pergunta a Keiko se não tinha cor-
respondência para ela. 

TERÇA - Reizinho recebe o detetive 
em sua casa. Cido visita os sem-
teto, que sentem a falta de Guta. 
Raí e Mari ajudam Miquelina na 
cozinha.  Na boate, Dani vai ao ba-
nheiro e é seguida por Érika. Luca 
e Alex se provocam e acabam ar-
mando o barraco na boate. 

QUARTA - Keiko termina seu roman-
ce com Kim. Ele quer saber se Aki-
ra é preconceituoso. Dani cuida de 
Alex. Érika devolve o anel de noivado 
para Luca. Severino volta ao Baião 
para conversar com Miquelina. Kei-
ko sai do Nonna Mia nervosa e Jean-
Paul a convida para ir ao Paris. 

QUINTA - Maria dá uns tapas no 
neto Luca por causa da briga em 
que ele se envolveu. Severino diz 
que quer reassumir o posto de só-
cio do Baião de Dois. Keiko sai do 
Paris antes que pudesse ver Peter-
longo. Alex aconselha Philippe a 
não se relacionar com Kátia. 

SEXTA - Os Cassoulet comemoram 
a compra da fábrica de congelados. 
Lulu marca uma reunião com Kátia 
Fontana. No hospital, o enfermeiro 
conta para Zico que Joana ligou para 
o hospital. Carlo e Juliano procuram 
sobre Joana na Internet. 

SÁBADO - Não há exibição.

O GÂNGSTER
(American Gangster)

Ridley Scott

Denzel Washington, Russell

Crowe, Cuba Gooding Jr.

2 Oscar, 3 Globo
de Ouro, 5 Bafta

157 min.

EUA, 2007. Cor.

Funkadelic

The Electric Spanking of War Babies

1981

Funk Music

Indicado por:

Rafael Spoladore

Está certo que um fi lme sobre gângs-

teres nessa altura do campeonato não 

é das idéias mais originais. O que fazer 

depois da trilogia O Poderoso Chefão, 

de Coppola; Scarface e Os Intocáveis, de 

Brian De Palma; Os Bons Companheiros, 

de Martin Scorsese... e tantos outros? 

Quem assumiu o desafi o de tocar em 

frente um projeto que já havia sido aban-

donado pela Universal anos antes foi Rid-

ley Scott, que, com O Gângster, deu sorte 

e entrou no hall dos ‘diretores da máfi a’.

Frank Lucas saiu do zero e fez fortuna 

com heroína, da mesma forma que Tony 

Montana (Al Pacino, em Scaface). De 

maneira diferente, entretanto. O dinheiro 

veio com a Guerra do Vietnã, com Lucas 

trazendo heroína com alto grau de pure-

za escondida nos caixões dos soldados 

norte-americanos mortos no confronto, 

e a vendendo a um preço mais baixo nas 

ruas, tornando-se o primeiro grande gân-

gster negro dos Estados Unidos.

No contrapé, Roberts, ao melhor estilo 

Eliot Ness (Kevin Coster, em Os Intocáveis), 

aquele policial improvável que com uma 

equipe honesta até o talo sai em persegui-

ção ao mafi oso Al Capone (Robert De Niro), 

parte à cassada de Lucas, o ‘chefão sem 

rosto’, sendo que a prisão de Lucas é apenas 

um ponto de virada no fi lme e não o fi nal. Os 

verdadeiros Richie Roberts e Frank Lucas 

foram consultores do diretor Ridley Scott du-

rante as fi lmagens em Nova Iorque.

Desviando de alguns clichês, vamos 

ao encontro de seqüências memoráveis 

frutos da direção poderosa e elegante 

de Scott, longe das ‘tremilices’ que in-

festam o cinema moderno. Filme que 

também serviu a Scott como arma para 

comparar o fracasso militar dos Estados 

Unidos no Vietnã com também a malsu-

cedida experiência no Iraque. 

O Gângster está entre os pontos altos 

da carreira do diretor, que pedia fôlego 

desde Gladiador (2000), apesar do sus-

piro com Crianças Invisíveis (2005). Sal-

ve os tempos de Blade Runner (1982) e 

Thelma & Louise (1991).

Respeitável
        Épico
    Digno

    Paz e amor
Inesperado
  Digno

Não sei o porquê, mas sempre sou ins-
tigado pela música negra americana, a co-
meçar pelo Soul de Ray Charles até o Blues. 
Há algo nessa vertente étnica que me deixa 
marcado. Ao ouvir The Electric Spanking of War 
Babies (1981) da banda Funkadelic fui transpor-
tado para uma igreja americana, na qual um co-
ral gospel de afro-americanos animava a assem-
bléia, e eu, doido como eles, batia palmas ao ritmo 
do canto e dos vocais dispersos. A segunda faixa do 
disco, Eletric-cuties, remete a essa ilustração.

Confusão de sons, de chocalho, cuíca, tamborim fa-
zem uma mistura interessante na faixa Brettino’s Boun-
ce. Traz uma certa brasilidade pelo uso de instrumentos 
que estamos acostumados a ouvir aqui, principalmente 
nas festas baquistas anteriores à quaresma católica.

Parecem brincar com o puritanismo protestante. Ao mes-
mo tempo em que Funkadelic consome a música gospel, 
degluti a descendência negra com a percussão africana as-
cendente na música.

Não é de impressionar que o Funk tenha infl uenciado ou-
tros ritmos americanos. A faixa Shockwaves traz batidas de 
reggae, reafi rmando a experimentação de sons e psicodelices 
que Clinton faz com a banda. A penúltima faixa, Oh, I, com-
posta por um saxofone pertinente e pela batida de bateria já 
conhecida no jazz, parte para o grande fi nal corroborando que 
Clinton quer somente nos contagiar com a loucura desse som 
contagiante. Afi rmo veementemente que todo o disco é apreci-
ável, ainda mais com algum acompanhamento ébrio. 

É concernente que a teoria do novo ritmo quer mostrar uma 
nova vida possível aos que se habilitam a entrar nela. Não é 
simplesmente um novo estilo musical é a criação de um modo 
de vida. Creio que qualquer um dos discos de Funkadelic, ao 
menos com base em The Electric Spanking of War Babies, quer 
nos converter a essa loucura. Chegar ao fi m do disco é se ren-

der à contra-religião de Clinton. A pregação é ingênua, como 
acham alguns, ora brinca na simplicidade, ora é 

acidifi cante. Estejam convertidos. 

“Você viu a bomba 
(eletrônica)/Vietnã (o espan-

camento de)/LSD (bebês de guer-
ra)/ Você a viu? /Você viu o DNA/Assista-

os enquanto vão à lua/Ao vivo na TV”

As frases escritas por Clinton podem soar tolas e brinca-
lhonas, mas contêm um signifi cado político feroz a ouvidos 
atentos, pelo menos no caso de The Electric Spanking of 
War Babies, que, aliás, coroa 1981 como a era de ouro do 
Funkadelic. O nome do CD faz referência à Guerra do Vietnã, 
o maior fracasso de guerra da história, e aos baby boomers, 
a geração pós-Segunda Guerra Mundial crescida em meio ao 
mundo eletrônico e à utilização massiva da mídia pelo gover-
no norte-americano na promoção de guerras imperialistas.

O convite vem quase que criptografado numa conversa 
sintetizada. A voz gutural do enunciador – comum ao Death 
Metal – é contraposta à da ‘criança’ (digna de Ya Yo Gak, de 
Steve Vai), responsável por transmitir a mensagem.

The Electric Spanking of War Babies repete-se quase à exaus-
tão em meio a palmas plastifi cadas. A guitarra, reverberada 
hoje pelo Santana, dá o tom do melhor que o funk produziu. 
Electro-Cuties tem swing, é dançante (e juro que ouvi ‘momentos 
blues-de-Roy-Buchanan’). Funk Gets Stronger (parte 1) começa 
de leve e os sons vão se sobrepondo, ou melhor, se intercalando, 
constituindo frases limpas em uma harmonia deleitável.

Dos batuques de Brettino’s Bounce vem a pitada bem-vinda 
de brasilidade. Funk Gets Stronger (Killer Millimeter) She Lo-
ves You é tão criativa quanto a primeira parte e ‘encerejada’ 
com um medley beatleniano ao fi nal. Agora... Shockwaves 
é carregada de um reggae à lá Bob Marley completamente 
desnecessário; perdoem-me os que o apreciam, mas faço 
questão de deixar o veneno escorrer da minha boca. Com 
Oh, I voltamos ao funk. Pensei no Tim Maia no comando 
da faixa e a idéia me soou muito boa.

Estão ali todas as características que renderam terreno 
ao P/F-Funk na contracultura que escorria nos idos de 
1970. Músicas que tangenciam elementos de Jimi Hendrix 
a Sly and the Family Stone, de James Brown a Cream, com 
uma boa dose de experimentalismo e sons improváveis, 
à tecnologia dos sintetizadores.

Os videogamers podem ouvir Clinton em GTA: San An-
dreas. Ele dá voz ao DJ da Funk Radio Station, na qual a 
canção Loopzilla também toca. No mundo pop, Dr. Dre 
sampleou a maioria das batidas das músicas de Clinton 
para construir o G-Funk Music Era. Da mesma forma 
que Snoop Dogg, em G-Funk Intro; e 2Pac, em Can’t C 
ME. A linha vocal e a letra de Freaky Styley, do álbum 
homônimo do Red Hot Chili Pepers, são de Clinton.

Enfi m, aos trancos e barrancos, no gênero, George 
Clinton é o pai e último moicano.

N velas 

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Evite o nervosismo. Sucesso com o 
sexo oposto. Mesmo que agora não 
aprecie os acontecimentos, eles se 
mostrarão benéfi cos e produtores 
de transformações esperadas.

Estabeleça um melhor equilíbrio 
emocional. Evite confusões. Faça 
cada coisa no devido tempo. Procure 
ser mais prático e observador. Siga 
a intuição. O período é excelente.

Mantenha um estado de ânimo cal-
mo e otimista neste e nos próximos 
dias para que não sofra prejuízos e 
embaraços. Êxito em estudos, pes-
quisas e exaltação psicológica.

Com o fl uxo do planeta Vênus, você 
poderá sentir-se à vontade, livre 
para conseguir o que sempre quis, 
principalmente em termos fi nancei-
ros. Rivalidades no trabalho.

Prepare-se para receber surpre-
sas agradáveis. Conseguirá ótimos 
resultados em empreendimentos 
novos no campo profi ssional e nas 
comunicações de um modo geral. 

Pessoas do seu círculo social pode-
rão dar valiosas sugestões ou orien-
tações neste dia ou amanhã. Dia de 
felicidade sentimental e harmonia 
doméstica. Cuidado com a saúde. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Toda chance de melhorar sua carrei-
ra artística e tecnicamente deverá 
ser aproveitada. Este é um dia real-
mente ideal para você. Vai progredir 
no campo profi ssional e fi nanceiro. 

Pode solicitar favores de amigos e 
superiores em caso de difi culdades. 
Período de inspiração literária e mu-
sical, mas será preciso muito cuida-
do com os impulsos momentâneos.

Um relacionamento conseguido de 
maneira racional é a grande chance 
de que tudo fi que do modo que você 
gosta. Controle-se em todos os sen-
tidos. Prenúncios de lucros. 

Dia em que se não se precaver po-
derá se envolver em escândalos e 
discussões. Cuide de seus afazeres 
e não se envolva em questões que 
não lhe digam respeito. Êxito social.

Talvez você faça uma viagem ines-
perada e os resultados serão óti-
mos. Amanhã estará sob melhor 
fl uxo astral aos assuntos do coração 
e fi nanceiros. Sucesso social. 

Bom dia para assuntos e negócios 
relacionados com escritas. Lucros 
pelo esforço profi ssional e êxito 
social. Você será bem sucedido em 
divertimentos e jogos.

CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos Sala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – comédia– sexta 14h e 
16h15; sábado, domingo e quarta 
14h40 e 16h45; segunda e terça 
14h e 16h15; quinta 14h e 16h15.

O Sal da TerraO Sal da Terra – sexta 19h15; segun-
da e terça 19h; quinta 19h15.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspense – 
sexta 21h; sábado, domingo e quarta 
19h, 21h25; segunda e terça 20h45; 
quinta 21h. 

Sala 2: O Reino Proibido (legendado)Sala 2: O Reino Proibido (legendado) 
– aventura – sexta 14h10, 16h10 
e 19h; sábado, domingo e quarta 
14h30, 16h30 e 19h15; segunda e 
terça 14h10 e 19h; quinta 14h10, 
16h10 e 19h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-
blado)blado) – ação – sexta 21h10; sábado, 
domingo e quarta 21h15; segunda e 
terça 16h10 e 21h; quinta 21h10.

Cascavel JL ShoppingCascavel JL Shopping

Sala 1: O Procurado (legendado)Sala 1: O Procurado (legendado) – 
ação – sábado, domingo e quarta 
14h40, 16h50, 19h e 21h10; se-
gunda, terça e quinta 16h50, 19h e 
21h10.

Sala 2: Hellboy II – O Exército Doura-Sala 2: Hellboy II – O Exército Doura-
do (legendado)do (legendado) – ação – sábado, do-
mingo e quarta 14h20, 16h40, 19h 
e 21h20; segunda, terça e quinta 
16h40, 19h e 21h20.

Sala 3: Asterix nos Jogos Olímpicos Sala 3: Asterix nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – aventura – sábado, do-
mingo e quarta 14h40 e 17h; segun-
da, terça e quinta 19h.

Mais do Que Você Imagina (legenda-Mais do Que Você Imagina (legenda-
do) do) – comédia – sábado, domingo e 
quarta 19h20 e 21h20; segunda, ter-
ça e quinta 21h20.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – 
animação – sábado, domingo e quar-
ta 15h20.

Quabrando as Regras (legendado)Quabrando as Regras (legendado) 
– ação – sábado, domingo e quarta 
17h10, 19h20 e 21h30; segunda, 
terça e quinta 19h20 e 21h30. 

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Era Uma Vez...Barigüi 1: Era Uma Vez... (nacional) 
– drama – sexta 14h25, 17h10, 
19h40 e 22h10; sábado e domin-
go 11h50, 14h25, 17h10, 19h40 e 
22h10; segunda a quinta 14h25, 
17h10, 19h40 e 22h10. 

Barigüi 2: Nem Por Cima do Meu Ca-Barigüi 2: Nem Por Cima do Meu Ca-
dáver (legendado)dáver (legendado) – comédia – sexta 
13h50, 18h35, 20h45 e 23h; sába-
do 11h30, 13h50, 18h35, 20h45 e 
23h; domingo 11h30, 13h50, 18h35 
e 20h45; segunda a quinta 13h50, 
18h35 e 20h45. 

Trovão Tropical (legendado) Trovão Tropical (legendado) – comé-
dia – diariamente 16h10.

Barigüi 3: Bezerra de Menezes – O Barigüi 3: Bezerra de Menezes – O 
Diário de Um Espírito (nacional)Diário de Um Espírito (nacional) 
– drama – sexta 13h20, 15h25, 
17h20, 19h10, 21h10 e 23h10; sá-
bado 11h25, 13h20, 15h25, 17h20, 
19h10, 21h10 e 23h10; domin-
go 11h25, 13h20, 15h25, 17h20, 
19h10 e 21h10; segunda a quinta 
13h20, 15h25, 17h20, 19h10 e 
21h10. 

Barigüi 4: Hellboy II – O Exército Barigüi 4: Hellboy II – O Exército 
Dourado (legendado)Dourado (legendado) – ação – sexta 
16h30 e 21h50; sábado e domingo 
11h20, 16h30 e 21h50; segunda a 
quinta 16h30 e 21h50.

O Procurado (legendado)O Procurado (legendado) – ação – 
diariamente 14h e 19h05.

Barigüi 5: Ensaio Sobre a Cegueira Barigüi 5: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado)(legendado) – drama – sexta e sá-
bado 13h20, 16h05, 18h40, 21h15 
e 23h50; domingo a quinta 13h20, 
16h05, 18h40 e 21h15. 

Barigüi 6: Mamma Mia (legendado)Barigüi 6: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – sexta 14h45, 17h05, 
19h25, 21h45 e 00h05; sábado 
12h25, 14h45, 17h05, 19h25, 
21h45 e 00h05; domingo 12h25, 
14h45, 17h05, 19h25 e 21h45; 
segunda a quinta 14h45, 17h05, 
19h25 e 21h45. 

Barigüi 7: Caçadores de Dragões Barigüi 7: Caçadores de Dragões 
(dublado)(dublado) – animação – diariamente 
13h10 e 15h. 

Perigo em Bangkok (legendado)Perigo em Bangkok (legendado) 
– ação – sexta e sábado 17h35, 
19h50, 22h e 00h10; domingo a 
quinta 17h35, 19h50 e 22h.

Barigüi 8: A Casa da Mãe Joana (nacio-
nal) – comédia – diariamente 13h15, 
15h20, 17h25, 19h45 e 22h05.

UCI - Shopping EstaçãoUCI - Shopping Estação 

Estação 1: A Casa da Mãe Joana Estação 1: A Casa da Mãe Joana 

(nacional)(nacional) – comédia – diariamen-
te 13h10, 15h15, 17h20, 19h30, 
21h50 e 23h50.

Estação 2: Hellboy II – O Exército Estação 2: Hellboy II – O Exército 
Dourado (legendado)Dourado (legendado) – ação – dia-
riamente 19h50 e 22h20.

Caçadores de Dragões (dublado)Caçadores de Dragões (dublado) – 
animação – diariamente 12h05, 
13h55, 15h45 e 17h35.

Estação 3: Mamma Mia (legendado) Estação 3: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – diariamente 16h10, 
18h30, 20h50 e 23h20.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado)(dublado) – animação – diariamente 
13h40.

Estação 4: Linha de Passe (legenda-Estação 4: Linha de Passe (legenda-
do)do) – drama – diariamente 13h30, 
15h55, 18h20, 20h40 e 23h05.

Estação 5: Ensaio Sobre a Ceguei-Estação 5: Ensaio Sobre a Ceguei-
ra (legendado)ra (legendado) – drama – 14h05, 
16h35, 19h, 21h30 e 00h.

Star Wars – The Clone Wars (dubla-Star Wars – The Clone Wars (dubla-
do) do) – animação – diariamente 12h.

Estação 6: Kung Fu Panda (dublado)Estação 6: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 13h20.

Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-
gendado)gendado) – comédia – diariamente 
16h, 18h05, 20h10 e 22h30.

Estação 7: O Guerreiro Didi e a Ninja Estação 7: O Guerreiro Didi e a Ninja 
Lili (nacional)Lili (nacional) – infantil – diariamen-
te 13h e 15h05.

Perigo em Bangkok (legendado)Perigo em Bangkok (legendado) – 
ação – diariamente 17h10, 19h20, 
21h25 e 23h40.

Estação 8: Batman – O Cavaleiro das Estação 8: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – diariamen-
te 16h20.

O Grande Dave (dublado) O Grande Dave (dublado) – comédia 
– diariamente 12h20 e 14h20.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspense – 
19h40 e 22h15.

Estação 9: O Procurado (legendado) Estação 9: O Procurado (legendado) 
– ação – diariamente 21h40 e 00h.

Trovão Tropical (legendado) Trovão Tropical (legendado) – comé-
dia – diariamente 19h10.

A Múmia – Tumba do Imperador Dra-A Múmia – Tumba do Imperador Dra-
gão (dublado)gão (dublado) – diariamente 12h10, 
14h30 e 16h50.

Estação 10: Era Uma Vez... (nacio-Estação 10: Era Uma Vez... (nacio-
nal)nal) – drama – diariamente 12h45, 
15h25, 17h50, 20h20 e 22h50.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 2: O Nevoeiro (legendado)Sala 2: O Nevoeiro (legendado) – 

suspense – diariamente 19h45 e 
22h15.

Sala 3: Bezerra de Menezes – O Di-Sala 3: Bezerra de Menezes – O Di-
ário de Um Espírito (nacional)ário de Um Espírito (nacional) – dra-
ma – diariamente 18h, 20h e 22h.

Sala 4: O Reino Proibido (dublado) Sala 4: O Reino Proibido (dublado) – 
aventura – sexta 19h30 e 21h45; sá-
bado e domingo 17h, 19h30 e 21h45; 
segunda a quinta 19h30 e 21h45.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Hellboy II – O Exército Dou-Sala 1: Hellboy II – O Exército Dou-
rado (legendado)rado (legendado) – ação – sexta 
16h40, 19h e 21h20; sábado e 
domingo 14h20, 16h40, 19h e 
21h20; segunda a quinta 16h40, 
19h e 21h20.

Sala 2: O Grande Dave (dublado)Sala 2: O Grande Dave (dublado) – 
comédia – diariamente 16h, 18h e 
20h.

A Múmia – Tumba do Imperador A Múmia – Tumba do Imperador 
Dragão (legendado)Dragão (legendado) – ação – diaria-
mente 21h50.

Sala 3: Zohan – O Agente Bom de Sala 3: Zohan – O Agente Bom de 
Corte (legendado) Corte (legendado) – comédia – 
sábado e domingo 14h40, 17h, 
19h15 e 21h30; segunda a quinta 
17h, 19h15 e 21h30.

Sala 4: O Procurado (legendado) Sala 4: O Procurado (legendado) 
– ação – sábado e domingo 15h, 
17h15, 19h30 e 21h40; segunda a 
quinta 17h15, 19h30 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: O Reino Proibido Sala 1: O Reino Proibido 
(legendado)(legendado) – aventura 
– sexta 19h20; sábado, 
domingo e quarta 16h e 
19h20; segunda, terça e 
quinta 19h20.

Zohan – Um Agente Bom Zohan – Um Agente Bom 
de Corte (legendado)de Corte (legendado) – 
comédia – diariamente 
21h20.

Sala 2: A Ilha da Imagina-Sala 2: A Ilha da Imagina-
ção (dublado) ção (dublado) – aventura 
– diariamente 16h30.

Batman – O Cavaleiro das Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação 
– diariamente 19h.

A Múmia – Tumba do A Múmia – Tumba do 
Imperador Dragão (legen-Imperador Dragão (legen-
dado)dado) – aventura – diaria-
mente 21h30.

H róscopo Cin ma

(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL | PR

Na época todo mundo achou loucura, logo em seguida todo mundo 
achou genial, hoje muita gente fala que foi golpe de marketing. Não 
há conclusão, e besteira na boca de crítica de cinema é molar. O fato 
é que o manifesto fundado por Thomas Vinterberg e Lars Von Trier 
intitulado Dogma 95 serviu ao menos para revolucionar por completo 
o cinema independente mundial.

Os dois propuseram uma total quebra com os para-
digmas do cinema que existia até então, inclusive o 
próprio cinema indie que se denunciava pelo 16 mm 
em planos fi xos. Traçaram-se então dez regras bási-
cas para que um determinado fi lme fosse aceito nos 
parâmetros do Dogma 95:

   I. As fi lmagens devem ser feitas em locais 
externos. Não podem ser usados acessórios ou 
cenografi a (se a trama requer um acessório par-
ticular, deve-se escolher um ambiente externo 
onde ele se encontre).

   II. O som não deve jamais ser produzido sepa-
radamente da imagem ou vice-versa. (A música 
não poderá ser utilizada a menos que ressoe 
no local onde se fi lma a cena).

   III. A câmera deve ser usada na mão. 
São consentidos todos os movimentos – 
ou a imobilidade – devidos aos movimen-
tos do corpo. (O fi lme não deve ser feito 
onde a câmera está colocada; são as 
tomadas que devem desenvolver-se 
onde o fi lme tem lugar).

   IV. O fi lme deve ser em cores. 
Não se aceita nenhuma ilumina-
ção especial. (Se há muito pouca 
luz, a cena deve ser cortada, ou 
então, pode-se colocar uma úni-
ca lâmpada sobre a câmera).

   V. São proibidos os truques fo-
tográfi cos e fi ltros.

   VI. O filme não deve conter 
nenhuma ação "superficial". 
(Homicídios, Armas, etc. não 
podem ocorrer).

   VII. São vetados os desloca-
mentos temporais ou geográfi -
cos. (O fi lme se desenvolve em 
tempo real).

   VIII. São inaceitáveis os fi l-
mes de gênero.

   IX. O fi lme deve ser fi nalizado em 
35 mm, padrão.

  X. O nome do diretor não deve fi -
gurar nos créditos.

O que acabou acontecendo foi que 
os dois primeiros filmes1 foram tão 
inusitados e causaram tamanha 

O Decálogo
do Cinema

Dinamarquês

perplexidade que os demais filmes lançados depois nos 
mesmos moldes raramente conseguiriam equiparar.

O primeiro filme do manifesto foi Festa de Família (Dogme 
#1 – Festen), de Thomas Vinterberg, que conta a história da 
reunião familiar em celebração ao aniversário do patriarca, 

anos depois de uma das filhas, no mesmo lugar, 
ter se suicidado. O clima parece de descontração, 
porém em pouco tempo a estrutura começa a 
vir abaixo num crescente caótico, em que reve-
lações são cuspidas de maneira cada vez mais 
escandalosa, e o podre que havia na família vem 
cada vez mais à tona.

A grande sacada do roteiro, além da própria his-
tória, foi a escolha do tema em decorrência das 
leis. Como a câmera escolhida foi uma 8 mm digi-
tal, a impressão que se tem é que na maior parte 
das vezes há alguém gravando a reunião, inserido 
dentro da própria diegese, com exceção, é claro, 
de algumas aparições fantasmagóricas que ain-
da se discute se obedeciam ou não as regras co-

criadas pelo próprio diretor.

O certo é que essa tentativa de afasta-
mento total do cinema comercial saiu pela 
culatra. Festa de Família concorreu ao Os-
car e os outros fi lmes do diretor já foram 

falados totalmente em inglês, com des-
taque para o belo It’s All About Love 

(que, aí sim numa tentativa de gol-
pe de marketing bizarro, recebe o 
absurdo título no Brasil de Dogma 
de Amor) e o intertextual Querida 
Wendy. 

Hoje centenas de fi lmes fi guram 
na lista do Dogma 95, a maior par-
te deles descartável. Apesar de 
Lars Von Trier ainda trabalhar com 
câmera no ombro, os fi lmes não 
seguem mais as outras regras e o 
próprio Vinterberg escolheu um jei-
to mais Kieslowski de dirigir. O so-
nho acabou, mas os quatro fi lmes 
iniciais2 do manifesto são dignos da 
revolução e servirão de estudo de 

um movimento cinematográfi co mo-
derno, em épocas que a sétima arte 
parecia não mais se importar com 
eles, em favorecimento de um plano 
cada vez mais comercial.

O fi lme Festa de Família será exi-
bido neste sábado, dia 27/09, às 
19h30, no Sesc Cineclube Silenzio. 
A entrada é gratuita.

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - 
vandercolombo@gmail.com
1 Festa de Família (Thomas Vinterberg) e Os 
Idiotas (Lars Von Trier)
2 Os outros dois são Mifune e O Rei está Vivo
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cinematográfico
(
cinematogrtogratogra áficoáficoá
(por Anderson

Antikievicz Costa
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“No próximo 
ano, Cascavel 

deve ter o seu pólo 
de cinema. Os pro-

dutores e diretores 
da cidade formalizaram 

pedido de apoio à Secre-
taria de Estado da Cultura 

do Paraná para a liberação 
de R$ 1 milhão. ‘Esperamos que 

o dinheiro seja incluído no orça-
mento de 99’, afirma a produtora”.

“No projeto consta a compra de 
um terreno de 10 mil m2, a cons-

trução de um estúdio de 1,2 m2, a 
compra de duas câmeras de 35 mm. e 

outra de 16 mm., uma moviola e a cons-
trução de um alojamento”.

“‘O pólo vai reduzir o orçamento dos filmes 
em até 40%. Atualmente, os equipamentos 

usados nas produções em Cascavel são aluga-
dos no Rio e em São Paulo. E mesmo assim Cas-
cavel tem produzido um filme por ano’”.

Os produtores argumentam que o pólo de cinema 
vai gerar empregos e poderá transformar-se num 
ponto turístico da região. ‘Essa é uma forte opção 
de desenvolvimento econômico, social e cultural’”.

Outra vantagem da construção do pólo, na opi-
nião dos produtores, é o fato de a cidade es-
tar próxima da fronteira com o Paraguai e 
a Argentina, podendo fazer a ligação do 
cinema nacional com o Mercosul”.

(Sexta-feira, 30/10/1998. Ca-
derno 2, D3 – O Estado de 
São Paulo).

Ouço falar do Pólo 
Cinematográfi co de 

Cascavel desde que me co-
nheço por gente. E ainda hoje sou 

um otimista daqueles de carteirinha 
de que um dia ele se tornará realidade. Se 

boas idéias devem ser copiadas, então, lá 
de Paulínia, um pequeno município paulista, 
vem uma das grandes. Uma contribuição aos 
pensadores pelo cinema de Cascavel.

Paulínia, no auge dos 44 anos de fundação, 
tem pouco mais de 73 mil habitantes, distri-
buídos em 139,3 mil km2. Pequenina perto 
de Cascavel, por exemplo, que é 12 anos 
mais velha, tem 290 mil habitantes, e ocupa 
uma área de 2.100,105 km². Dados esses do 
Senso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística) de 2005.

É nesse cenário minúsculo que nasceu 
o Projeto Paulínia Magia do Cinema, que 
tem por objetivo fomentar a produção ci-
nematográfi ca brasileira e transformar a 
cidade em um pólo cultural. O projeto, que 
é uma iniciativa do prefeito e da Secretaria 
de Cultura, prevê um investimento de R$ 
100 milhões em cinco anos. Valor esse que 
já é revertido na construção de estúdios 
para fi lmagens, escritórios temporários de 
produção, uma escola para formação e ca-
pacitação, um museu do audiovisual, um 
Teatro Municipal, na criação do Festival de 
Cinema, do Fundo de Fomento à Produção 
Audiovisual e de uma Film Commission. 

A Film Commission de Paulínia é fi liada à 
AFCI (Associação Internacional de Film Com-
missions) e segue os modelos espalhados 
pelo mundo. A função dela é atrair novas pro-
duções à cidade, não só a partir da promo-

ção do Projeto, mas facilitando a realização de 
fi lmagens com todo o tipo de apoio e estrutura. 

Na prática, auxilia no fechamento de ruas, na esco-
lha de locações, na seleção de fi gurantes, na contra-

tação de equipe e no contato com fornecedores. Para 
isso, foi criado um banco de dados com mais de 2,3 mil 

cadastros de empresas, pessoas, locais e animais. Ou 
seja, se o produtor deseja fi lmar em uma fazenda, é só 

pesquisar os locais credenciados na cidade.

Outro ponto interessante é a Escola Magia do Cinema, para a formação 
de artistas e técnicos em produção audiovisual, que funciona desde 
agosto de 2007 e se confi gura um dos pilares do Pólo Cinematográfi -
co de Paulínia com mais de 300 pessoas formadas. 

A escola, que recebe apoio de inúmeras empresas locais - a 
exemplo da Esttre, empresa do ramo ambiental que investe no 

projeto por meio de incentivo fi scal -, oferece cursos profi ssio-
nalizantes, gratuitos, em parceria com a FGV (Fundação Ge-
túlio Vargas), o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campi-
nas). A FGV é responsável por ministrar cursos de formação 
especializada em Cinema e TV, por exemplo: Gestão dos 
Processos da Criação; Produção em Cinema e TV; e Gestão 
de Projetos de Cinema para o Mercado Brasileiro e Interna-
cional. Já o Senac oferece aulas voltadas à profi ssionaliza-
ção e capacitação: operador de câmera, iluminação, assis-
tente de direção, ator; os mais procurados.

O fi lme Hotel Atlântico, de Suzana Amaral, com Lázaro 
Ramos e Matheus Nachtergaele no elenco, conta com dez 
estagiários da escola, além de 55 fi gurantes do município. 
Os estagiários, aliás, além de acompanhar as fi lmagens, 
foram ao Rio de Janeiro com a equipe. Cegueira, o novo fi lme do 

Fernando Meirelles, que foi 
benefi ciado com um dos pri-
meiros editais de Paulínia, só 

não foi fi lmado na cida-
de porque os estúdios 
não fi caram prontos, 
mas os estagiários es-
tavam lá, cinco deles 
foram a São Paulo par-
ticipar da produção. Em 
Budapeste, de Walter 
Carvalho inspirado na 
obra homônima de Chi-

co Buarque, tam-
bém foi assim. Foram 70 
munícipes fi gurantes e quatro estagiá-
rios levados ao Rio de Janeiro.

“Em um curto espaço de tempo já foram constatados resulta-
dos concretos”. O diretor da Film Commission de Paulínia, Mar-
cos Kimura, em entrevista à Revista do Cinema, não tem dúvidas 
quanto à estabilização e aceitação do projeto pela população. Tal qual 
a coordenadora, Vanilda Aparecida Viera Leite: “A população está mui-

to envolvida. Antes não havia nenhum interesse em cultura. 
Agora, todo mundo vem à Mostra de Cinema, vai ao Teatro”.

Como coroação de todo o investimento, no mês passado 
foi lançado o Festival de Cinema de Paulínia, com a 
pretensão de ser um dos maiores do País. O evento foi 
celebrado no novíssimo Teatro Municipal, dono de 
um palco de 400 m² e de 1,3 mil lugares.

***
É por esses e outros motivos que 

Paulínia já é considerada a Hollywood 
tupiniquim. Título que era de Cascavel 
há uma década (Pois é. Chegamos 
perto – muito perto –). Acontece que a ci-
dade paulista tem a oitava maior renda por 
pessoa do País, isso em 2007. Isso se deve 
principalmente à Replan (Refi naria do Pla-
nalto Paulista), a maior refi naria de petróleo 
da Petrobrás quando se fala em produção. 
Ela foi instalada na cidade em 1972 e de lá 
para cá rende cerca de dez bilhões de reais 
em impostos à prefeitura todo ano.

Em Cascavel, a soma dos tributos arrecadados 
em 2007 pouco passou dos oito milhões. O que, 
de cara, decepa a possibilidade de um investi-
mento de tamanha envergadura, apesar de boa 
parte da ‘estrutura’ nós já termos: o Teatro Munici-
pal, o Museu do Audiovisual e algumas salas que 
poderiam quebrar um galho em ofi cinas. 

Não defendo um aumento na carga tri-
butária. Prefi ro dizer que a cidade cres-
ceu de forma acelerada (não ‘desenfre-
ada’, pois a expansão ‘demográfi ca’ é 
controlada pelo setor de planejamento 
do município). Pois bem, acelerada, ao 
passo que não se conseguiu acompa-
nhá-la com um plano de desenvolvi-
mento industrial consistente, que seja 
atrativo a grandes empresas – leia-se 
investidores –, apesar dos esboços 
nesse sentido, mas que até o momento 
não se concretizaram. E é uma cidade 
com vocação para área industrial, con-
forme se percebe nas estatísticas que 
colocam o setor ao lado do comércio e 
da construção civil entre os principais 

geradores de empregos.

Se fi carmos à sombra de planos que 
prevêem retornos e investimentos a longo 

prazo, devemos pensar em alternativas, sen-
do que uma delas vem também de Paulínia. A 

maior difi culdade que os cineastas enfrentam é 
a captação de recursos. Em Cascavel, nossos ar-

tistas estão ‘queimados’ pela ação irresponsável e 
isolada de alguns e também pelo conservadorismo 
da massa empresarial de olho na soja, que já não 
é exclusivamente a base da nossa economia. 

Enfi m, Paulínia resolveu isso com políticas de in-
centivo. “O fi nanciamento se dá por meio da Lei de 
Fomento, que conta com o 0,5% da receita do mu-
nicípio, e da Lei Municipal de Incentivo, que isen-
ta empresas patrocinadoras de 10% do ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza). 
Cada produção contemplada deve gastar 40% do 
orçamento na cidade, revertendo assim o investi-
mento público em geração de renda e empregos 
na região. Além disso, os fi gurantes são selecio-
nados entre a população local e cada fi lme deve 
convocar, no mínimo, 10 estagiários da Escola 

Magia do Cinema”.

Evidentemente, que o valor prove-
niente destes benefícios é propor-
cional à arrecadação, o que coloca 
Paulínia em grande vantagem 
ainda, mas para uma cidade 
como Cascavel, que alme-
ja ser Pólo em Cinema e 
não tem nada, nenhum 
centavo voltado a área, 
nem para o que cha-
mam de Festival de 
Cinema de Casca-
vel, é um bom 
começo.
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