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“Quando os alienígenas descerem do espaço para colo-
nizar a Terra e aprisionar todos os seres humanos, talvez 
eles fi quem surpresos e confusos com a forma como vi-
vemos. Dia após dia, acordamos em horas impiedosas e 
enfrentamos longos e perigosos trajetos até o trabalho: 
tudo isso para fi car na armadilha da morte por oito ou 
nove horas. E que armadilha da morte é essa? É o cubí-
culo (divisórias individuais) aparentemente inofensivo, lar 
de aproximadamente 40 milhões de trabalhadores norte-
americanos [fonte: Newsham - em inglês]. E todos eles en-
frentam a morte diariamente no trabalho”.

Depois de ler esse parágrafo, você talvez tenha fi cado 
com a mesma expressão que eu. Algo do tipo: O.o. Tudo 
bem, eu explico. Aliás, o objetivo hoje é explicar. Esse foi 
um trecho retirado aleatoriamente das chamadas do site 
HowStuffWorks, precisamente o item intitulado “Como 
funciona a morte decorrente de cubículos”. Pode parecer 
estranho, mas a chamada ao lado dessa, por exemplo, era 
“Se você tocar nas asas de uma borboleta, ela morre?”.

A versão em português do projeto (hsw.uol.com.br) é re-
sultado da outra, em inglês (howstuffworks.com), idealiza-
da em 1998 por Marshall Brain, professor da Universida-
de Estadual da Carolina do Norte, e com sede em Atlanta 
(Geórgia, EUA). Um hobby que pretende oferecer “uma 
abordagem simplifi cada a temas que variam de ciência 
e tecnologia à saúde e fi nanças, disponibilizando tais in-
formações a milhões de interessados” e que tem até um 
quartel-general no Brasil, mais precisamente em São Pau-
lo. A abrangência pode ser vista também nos termos mais 
buscados da última semana: Viagra, Etanol, Queimadas, 
Ginástica Artística, Aquecimento Global, Cialis, Futebol 
Americano, Tendinite, Blackberry e Crack.

Se você deseja, entretanto, além de “explicações de cen-
tenas de assuntos que vão de motores de carros a cuidados 
com a saúde”, e não se importa se faltam “linguagem aces-
sível e muitas ilustrações”, o assunto do EmblogadoEmblogado passa a 
ser dicionário. Porque explicar mesmo é coisa para o “con-
junto dos vocábulos de uma língua ou dos termos próprios de 
uma ciência ou arte, dispostos por ordem alfabética e com a 
respectiva signifi cação ou a sua versão noutra língua”.

A defi nição, por exemplo, veio do Língua Portuguesa On-
line, disponível em www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx. Mais 
de 95 mil entradas, reconhecimento de formas fl exionadas, 
gramática on-line, conjugação de mais de 13 mil verbos e 
correcção ortográfi ca integrada. “Correcção” porque é por-
tuguês de Portugal mesmo. Confi ável e essencial, já que 
nem sempre é possível carregar um Houaiss ou 
um Aurélio versão estendida por aí.

Falando em essencial, o Chambers está 
no mesmo grupo. Ou melhor, o Chambers 
21st Century Dictionary; The Chambers 

Thesaurus, de 1996; e o Chambers 
Biographical Dictionary, de 1997, 
disponíveis para consulta na Inter-
net. Para os que já caminham um 
pouco na língua inglesa e, principal-
mente, para os que querem aperfei-
çoar o aprendizado, já que as defi ni-
ções são também em inglês. Procure 
no Google por “Chambers Dictionary”, 
pois o link é: www.chambersharrap.co.uk/
chambers/features/chref/chref.py/main.

“Continue lendo para descobrir como o 
cubículo pode estar matando você, e sa-
ber se há alguma esperança quanto a essa 
epidemia fatal. Na próxima página, veremos 
por que talvez você queira limpar sua mesa”.

A fi lmografi a de obras literárias estimula a venda do livro 
no qual foi baseada. Exemplos disso são fi lmes como a 
trilogia O Senhor dos Anéis, Harry Potter, O Segredo, O Có-
digo da Vinci e o recém-lançado Ensaio sobre a cegueira.  
Entretanto a tática do cinema não é mais a única para que 
um livro torne-se best-seller. Editoras americanas estão 
investindo em trailers das obras produzidos por agências 
de publicidade e até mesmo diretores consagrados, para, 
por meio da rede, abranger um número maior de leitores. 

É uma nova era para a literatura. Na edição retrasada no 
EmblogadoEmblogado foi abordado o tema das editoras eletrônicas, que 
proporcionam literatura e outras publicações na rede, sem a 
necessidade de impressão. Desta vez, a literatura busca che-
gar até o escasso público por meio de estratagemas mais 
atingíveis entre a grande massa, a ferramenta: o YouTube. A 
editora americana Doubleday convenceu o próprio autor do 
livro Snuff a protagonizar o curta-metragem de divulgação 
do romance. A tática serve também para aproximar o autor 
do público, possibilitando diálogo e extroversão, característi-
ca da obra protagonizada por atriz pornô drag queen. 

No Brasil, as editoras Planeta, Objetiva e Record já come-
çaram a fazer algo semelhante às americanas. Por aqui, 
nenhum Walter Salles, Fernando Meirelles ou Jayme Mon-
jardim foi contratado para fazer curtas-metragens para as 
editoras, mas a intenção de aproximar a obra do leitor por 
meio da rede é clara. A Objetiva é a que mantém o maior 
número de vídeos, entre as obras divulgadas estão A sombra 
do Vento, de Ruiz Zafón; Pornopolítica, de Arnaldo Jabor; e 
Jack, o estripador, de Paulo Schimidt. A produção é publicitá-
ria, diferente das americanas que usam o cinema para tal.

Dentre os vídeos que vi, destaco um dos brasileiros. En-
graçado e divertido. Passado a limpo – a história da higiene 
pessoal no Brasil, de Eduardo Bueno. O vídeo é um cordel e 
foi produzido por Camila Guerreiro e Diana Zatz, com a ico-
nografi a do livro e com a música repentista de Teo Azevedo. 
A música é bastante divertida e casa com as imagens do 
livro. Um exemplo da letra: “Nossos índios do Brasil ele cha-
mou de pelados/ tinham muita higiene e eram todos depi-
lados/ se banhavam muitas vezes, vistosos e asseados”.

A mídia tradicional para esse tipo de propaganda já não é 
mais sufi ciente para as editoras. A penetração que a Internet 
proporciona e principalmente sítios eletrônicos como o You-
Tube, que são muito acessados, torna-se um novo meio para 
divulgação das obras. Mas como aqui ainda não temos nada 
semelhante acontecendo, além dos livros grifados no You-

Tube, destaco outros neste já tradi-
cional espaço de livros encontra-

dos nos sebos de Cascavel.

Na semana passada, enquan-
to vasculhava o Sebo Arca 
(Rua Castro Alves, 1.908) em 
busca de algo para indicar, 
me saltou aos olhos uma co-
leção sobre a Segunda Gran-
de Guerra. História Ilustrada 
da 2ª Guerra Mundial e do 
Século de Violência (Renes, 

1977, R$ 10 por volume). O 
horror do maior combate do sé-

culo 20 está fotografado e relatado 
nos 129 volumes, desenhando o 

perfi l do mais sangrento perí-
odo da história. Infelizmente 
não há um trailer para divul-
gar esta coleção, mas, como 

citei no início do texto, neste 
caso há muitos fi lmes para lem-

brar o mote em questão.

Como pode ser 
que as coisas 
funcionem

Todos dançam
conforme a 
música

FAÇA DO

ALT A SUA

PÁGINA INICIAL

www.gazetaalt.com

“Eu viajo não para ir a lugar algum, mas para ir. Eu viajo 
pelo propósito de viajar. A grande sedução é se mover”.

Robert Louis Stevenson

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
  1

2
.o

ut
.2

0
0

8
   

  

03

Há anos que eu desejo um banho de chuva. 
AnosAnos. Uma chuva ignoranteignorante, despudorada de 
não oferecer possibilidades de manter os 
olhos abertos. Que me force a abandonar o 
clichê de estenderestender os braços para recebê-la, 
porque a chuva que eu quero pesa.

Para ser obrigado pela violência da água 
a ajoelhar, e não, eu nãonão vou rezar mesmo. 
Eu até sei como é, decorei aqueles refrões aqueles refrões 
todos, cujas notas maiores maiores fazem de tudo 
louvor e artifício.

Mas a minha chuva toca em Mi menor.

Minha última chuva data de quandoquando 
eu tinha 8 ou 9 anos. Na rua, porque a 
chuva só pertence pertence a quem não tem di-
nheiro, ou babás ou governantas para te 
indicarem o playground e um chuveiro 
posteriorposterior que te mantenha de saúde 
plena. A alegria de uma chuva pertence 
aos pobres, é de se pensar. E nesse dia 
eu não morri atropelado por um fusca não morri atropelado por um fusca 
azulazul, que brecou a centímetros, quan-
do atravessei a olhos fechados a rua, 
dada a chuva densa.

Havia uma família inteira inteira lá dentro, 
que me olhou com cara de "menino-
malucosaidaíííííí!!!!". Mas foi por um 
quase, e gosto de pensar que até 
hoje essa família conte conte essa mes-
ma história com requintes interpre-
tativos, todo Natal.

Mas o mundo não vai esperar que que 
eu tomeeu tome minha chuva impunemen-
te. É uma questão prática prática. Se um 
freio evitou que eu morresse na 
chuva pelo fusca azul, não pa-
rece provável que o mundo bre-
que agora para chover em mim. 
O breque não pára na mesma 
chuva duas vezes.

Eu não sabia bem que horas eram e você 
logo entenderá o porquê. Com um passo 
largo motivado muito mais pela vontade de 
ver o programa esportivo que de almoçar – 
é comum eu me esquecer de comer, passar 
muitas horas e, num de repente "caralho, não 
comi nada ainda" – ensaiei atravessar a rua, 
mas o homenzinho do sinal estava maduro.

O sinal de trânsito é o único lugar onde a 
gente espera algo maduro ficar verde, e fica 
feliz no improvável. 

"oi, que horas são?"

Tive de grafar aqui o oi minúsculo, porque era as-
sim que ela falava. Pequenininho. 

Tinha uns olhos que pareciam saídos de algum man-
gá – na verdade, acho que nunca li um mangá, mas 
não vem ao caso –, bem, ela disse oi e que horas são, e 
pois que puxei a manga da blusa, olhei.

"oh putz... acho que o meu relógio pifou...eh...desculpa, 
até pra dizer as horas eu sou incompetente (não sei por que 
mas quis fazê-la rir, desejei naqueles segundos desespera-
damente um riso)...olha, foi mal e..." 

"Tudo bem. Eu não queria saber as horas, na verdade..."

Sorriu, tocou pálpebras e foi embora. 

Estou querendo fi car deprimido.
 
 

Mas não dá. O mundo todo resolveu deprimir de uma vez.
 
 

Cof cof, tá faltando espaço, porque a gente anda desa-
ba e tropeça nas depressões alheias.

 
 

Estou fi cando deprimido por não ter espaço para 
me deprimir também. 

 
 

Toda vez que eu acho um espacinho, rola um 
lance tipo transporte público: Você senta, e apa-
rece aquela simpática e cansada velhinha para 
quem você cede o lugar.

 
 

Tem velhinhas deprimidas tomando a minha 
vaga em todos os lugares. Eu sonho com elas.

 

Vou criar uma comunidade alter-
nativa para a minha depressão. 
Melhor: vou fundar um movimento separatis-
ta (tenho tesão por movimentos separatistas), 
para que a minha depressão possa se expres-
sar livremente, sem ser reprimida. 

E agora tchau, que eu vou ali descolar uma 
senha. Para ver se pego uma depressão 
de fim de ano. Elas são muito concorridas 
e eu realmente ficarei deprimido se não 
conseguir uma vaga.

Vou pra rua e
bebo a tempestade

Da série: Será que 
era ela? Parte I

Retire sua Senha

(por 
Vandson Lima*
SÃO PAULO | SP

*Formado em Letras e acadêmico de Jornalismo da USP

“As paixões humanas são misteriosas, e as das crian-
ças não o são menos que as dos adultos. As pessoas 
que as experimentaram não as sabem explicar, e as 
que nunca as viveram não as podem compreender. 
Há pessoas que arriscam a vida para atingir o cume 
de uma montanha. Ninguém é capaz de explicar por 
quê, nem mesmo elas. Outras arruínam-se para con-
quistar o coração de uma determinada pessoa que 
nem quer saber delas. (...) Em suma, as paixões são 
tão diferentes quanto o são as pessoas”.

Quem nunca se apaixonou não poderia entender por 
que a paixão de Bastian Baltasar Bux eram os livros. 
Aliás, muitos não entendem mesmo por que circuns-
tâncias ou inspirações mil alguém é reclinado pela 
literatura, pela ânsia da descoberta por meio das pa-
lavras, pelo conjunto delas e pelo encanto que podem 
oferecer compiladas pela imaginação do alguém que 
as expulsou representação e delírio. É sempre um ci-
clo que pode (ou não) começar pelo escritor e quer 
(ou não) chegar ao leitor, numa ênfase sufocante e 
vertiginosa de reelaboração de sentidos.

Hoje uma homenagem – ou mais um pedido – ao 
dia das crianças é parte fundamental dessa conver-
sa. O livro comentado hoje é A História Sem fi m (Mar-
tins Fontes, 1979, 392 p.), de Michael Ende. Muito 
conhecido por pertencer ao universo infantil e prin-
cipalmente pelas três adaptações para o cinema, o 
romance alemão é um bom passo para quem está 
preocupado com o que as crianças andam lendo ou 
como fazer com que elas apresentem interesse por 
algo mais elaborado do que algumas histórias água-
com-açúcar que se encontram por aí. Não que haja 
algum preconceito com relação a elas – afi nal, em al-
guns casos, antes isso do que nada –, mas por ve-
zes faz-se necessária a presença de alguns 
degraus para que a caminhada pelo 
mundo atravancado do conhecimento 
seja feita com mais avanços.

Este é um texto sobre um Este é um texto sobre um 
livro de um livro de um livrolivro de um livro de um livro

Um garoto baixo, gordo, de uns dez 
ou onze anos é o eixo central da his-
tória que tem início com uma perse-
guição, um local inesperado e um 
livro roubado. Bastian Baltasar 
Bux é o estereotipado garoto não 
popular que é atazanado pelos 
outros meninos da escola. Du-
rante uma das habituais fugas, 
Bastian entra sem querer numa 
loja, uma espécie de sebo. A 
aura de mistério e de encanto 

é densa, e o objeto de desejo é logo encontrado: um livro in-
titulado A História Sem Fim. O magnetismo do livro é quase 
insuportável e Bastian acaba por se tornar um ladrão.

A leitura do objeto roubado – já feita longe dali – começa a 
ser um jogo inebriante. No princípio, o livro é para Bastian o que 
poderia ser para qualquer outro: um passeio interessante; numa 
construção precisa, ele passa a ser o que só pode se tornar para 
um verdadeiro leitor e a missão que este carrega: um espelho. 
Bastian descobre-se o guardião do reino de Fantasia e o respon-
sável pelo salvamento deste lugar que está sendo engolido pelo 
Nada. Quando Bastian toma conhecimento do caminho que tor-
na a história do livro projeção da história dele, começa a parte 
mais instigante da narrativa – aquela em que notamos a evolu-
ção do romance que parece querer provar a tese de Ende – um 
mergulho psicológico num mundo repleto de descrições e apro-
ximações. O vício da existência de um texto. O sem-fi m.

A redundância do óbvio ignoradoA redundância do óbvio ignorado

Michael Ende, fi lho do pintor surrealista Edgar Ende e um dos 
literatos alemães mais aclamados do pós-guerra, criou toda 
uma mitologia para ilustrar a metalinguagem sobre a qual 
queria falar: a vida de uma história e a inter-
relação dela com o leitor, a neces-
sidade que um deve ter pelo outro 
para que a história se desenvolva e 
realmente aconteça. Além disso, o 

autor faz uma série de metáforas que relacionam, 
por exemplo, a idéia de que Fantasia está morren-
do porque as crianças não mais conseguem ima-
ginar por aceitarem tudo pronto. O Nada consome 
os seres de Fantasia, que se transformam em 
servidores do poder, desfi gurados e sem vontade 
própria. São usados para “convencer os homens a 
comprar o que não necessitam, a odiar o que não 
conhecem, a acreditar no que os domina ou a du-
vidar do que os podia salvar”. Por meio dos seres 
de Fantasia, quando engolidos pelo Nada, “fazem-
se grandes negócios no mundo dos homens, de-
sencadeiam-se guerras, fundam-se impérios...”.

Para estruturar essas idéias, todo um imaginá-
rio foi criado, e envolve desde os nomes dos per-
sonagens (Bastian, de origem latina, quer dizer 
guardião; a sonoridade de Bux é idêntica a books, 
livros, em inglês – o nome do próprio autor contém 
uma inevitável coincidência: Ende é homófono de 
end, fi m, em inglês) até os lugares descritos (as 
Montanhas do Destino, por exemplo, só poderiam 
ser escaladas quando o último que o conseguisse 
tivesse sido esquecido por todos; assim, quem al-
cançasse o cume seria sempre o primeiro). O pri-
mor com que a narrativa é levada culmina nos en-
laces psicológicos do personagem principal, que 
enfrenta diversos desafi os no caminho do ama-
durecimento. Um trabalho elaborado cuidadosa-
mente para contar uma história da carochinha de 
forma brilhante e diferente do que se vê.

Toda a simbologia psicanalítica e metalingüística 
presente na obra aponta para um objetivo central: 
“Todas as verdadeiras histórias são uma História 
Sem Fim”. Por talvez serem novas a cada novo 
olhar que a elas é lançado e por modifi carem quem 
as lê de uma forma inexorável. Por sermos todos, 
leitores, guardiões da fantasia com que a literatura 
nos presenteia, e por sermos todos responsáveis 

por algo muito maior do que uma história gra-
fada num feixe de celulose manufaturada. A 

História Sem Fim é a história de todas as 
obras criadas ou por existir.

Que seja fi xada a fala do livreiro: 
"Há muitas portas para Fantasia, 
meu rapaz. Há muitos outros li-
vros mágicos. Muitas pessoas 
nunca percebem isso. Tudo 
depende da pessoa em cujas 
mãos o livro vai parar".

Mas essa é uma outra his-
tória e terá de ser contada 
em uma outra ocasião.

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

UróboroUróboro
 literário literário
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CMYK

(por Anderson Costa, Julliane 
Brita e Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

“Sozinha no bosque fui / Com meus tristes pen-
samentos, / Lá calei minhas saudades, / E fiz tré-
gua aos meus tormentos”.

Canção de Alcipe, Marquesa de Alorna

Era árcade a pulsão 
que naquela tarde 
me tomava de man-
so e ventania. Poderia 
ser somente romântica, 
numa evasão tardia a 
um indianismo prestante 
das raízes mais análogas 
ao fugidio medieval que 
nos ignora, mas era estra-
da. Siderava na angústia do 
desconhecido porque não 
oportunizado na infância ou 
nos viveres sociais mais co-
muns. Tornei-me Alcipe, rainha 
de reinos mansos e selvagens, 
numa tentativa bem-intenciona-
da de ligação a um lado esqueci-
do. Era campestre a vontade que 
dessa vez pulsava.

Pela angústia neoclássica, 
diria eu, de que a citadina 
vivência não seria sufi ciente, 
a reverência ao bucólico fez-
se mesmo em quase mani-
queísmo a outros pesares 
tantos. O que dizer do terrí-
vel medo de altura e da ver-
tigem que toma o coração 
de muitos quando da mu-
dança nos vértices habitu-
ais? Não que as aventuras 
tenham sido tão intensas, 
mas qualquer indício do 
medo próximo é fato para 
os fl uidos pensamentos. 
Era vertiginosa também a 
experiência, afi nal, quan-
do todos já haviam visto 
os caminhos barrentos 

pelos quais passamos, a mim 
tudo era novidade.

É anseio sempre presente a ten-
tativa do novo, mesmo que este 
tenha estado próximo, rondando 
cuidadoso e pacífi co os meios 
de concreto e metal que até o 
interior já carrega. Despautério 
o seu a pensar-me exagerada: 
por estar eu fechada nos por-
tões de um lugar que, ape-
sar de preso até as almas 
ao campo, não ofereceu a 
todos a oportunidade de 
conhecer os recantos do 
bucolismo latente em 
tantas mentes pastoris.

Há a simplicidade dos ca-
minhos da terra vermelha 
que se embrenham por 
entre campos de trigo, 
soja, de nada. Uns olhares 
acuados pela vastidão da 
terra e pela solidão da 
distância do outro. O de-
sejo da natureza, da vida 
simples e do essencial algumas 
vezes desce com as correntes da água 
que escorre fácil por entre árvores e ar-
bustos. É fl uido o saber de que o antes 
poesia de escape da face nova do in-
dustrial hoje se faz turismo pela exaus-
tão do carbono que nos cerca. Um car-
pe diem com vários roteiros, basta que 
cada um faça o próprio escapar.

Os olhos avançaram sobre 
o carango, azul, repleto de 
adesivos. “Meu, há quanto 
tempo não ando com um 
desses”, escorreu dos lábios 
mais antigos. A Rural, Ford 
Willys, ano 1964, foi por 
aquele instante o objeto de 
toda a expectativa; talvez não 
maior, apenas, da ânsia pela 
aventura, pela correria que 
nos proporcionaria. Talvez.

Sob o desejo de querer ser ou-
sado, aos lugares estranhos não 
deixaríamos nenhuma parte de 
nossos corpos em terra fi rme, 
em segurança. Um conselho Alan 
Alda veio no regado almoço ainda 
em digestão. Nos atreveríamos a 

Siga!
entrar em territórios inexplorados 
do nosso mundo: ‘Se cairmos, do 
chão não passamos’.

Embarcamos. O motor Chevrolet 
de seis cilindros, a álcool, modelo 
261 da Chevrolet A-20 nos impul-
sionaria a 149 cavalos. “O mes-
mo que equipa o Opala”; 4.276 
cilindradas a serem despejadas 
sobre os barrancos mais urba-
nos desta Cascavel. “Quanto 
já investiu?”. “Vish, eu sei o 
quanto eu não gastei”.

Freio a disco na diantei-
ra, da F-1000, e direção 
hidráulica da Ford Ran-
ger. As rodas de aço vêm 

da F-250 e os pneus são aro 
16x7-50, tipo Frontiera. Eviden-
temente, 4x4. Há pouco tempo 
nas mãos do novo dono. “Ele 
quebrava muito, aí ele: ‘Eu vou 
vender essa desgraça’. E eu dis-
se: ‘eu compro, quanto quer?’. 
‘Dois conto’. ‘Eu pago, mas em 
dez vezes’ e o cara topou”.

Submissos à rota deliciosa-
mente subvertida pelo motoris-
ta, mecânico e aventureiro nas 
horas vagas, Jaime Richetti. 
“Para aonde vamos?” e lá se vai 

o pé sobre o acelerador, a re-
montar um esporte lamacen-
to no qual os últimos, bom, 
estes serão desclassifi cados.

É verdade, Huxley: “Viajar 
é descobrir que todo mundo 
está errado sobre os outros 
países”, mesmo que seja na 
marginal não asfaltada da 
BR-277. Afi nal, as aparências 
sempre enganam.

soja vive
o homemNem so de 

O mote buscado é ine-
xistente em Cascavel. Pro-
priamente dito. Não pela 
falta do que conhecer, mas 
pelo descomprometimento 
com a questão. O Lago Mu-
nicipal foi a primeira parada 
e ali buscaríamos a nova rota: 
“Em Cascavel não tem muita 
opção, não”, já advertiu o au-
xiliar de serviços gerais Clever-
son da Silva. “E fora, mais perto, 
tem Foz do Iguaçu. A gente qua-
se não viaja porque o ordenado 
não dá, né, mas sempre que dá 
a gente sai dar uma divertida por 
aí”. “Turismo Rural?”, o encarrega-
do de frigorífi co Augusto Viera pen-
sa por alguns segundos. “Sei não. 
Ah, tem o Lago Municipal, e o Lago 
Azul, e só que eu saiba”.

Outrora o caminho de câmeras e 
películas infi ndas para constituir A 
Saga, partimos convalescentes para 
estipular a rota do cinema. Nada mais 
existia e pelas declarações daqueles 
que emprestaram a terra 

à sétima arte melhor teria sido 
que nunca as câmeras tives-
sem imortalizado aquele lugar.

– Depois do fi lme esse lu-
gar nunca foi o mesmo. Vân-
dalos, ladrões e arruaceiros 
passaram a freqüentar. O 
sossego acabou. – Desaba-
fava o morador das proximi-
dades Benvenuti Bebber. 

Tresloucados, enfrentando 
lama e obstáculos com a Ru-
ral, avançávamos buscando 
alguma coisa que rendesse 
uma história. Nas aragens 
campestres nada mais 
atraiu nosso olhar além da 
própria natureza. A cidade 
cenográfi ca da saga desta 
cidade, que procuramos 
avidamente, não era mais 
evidência. Embaixo de 
plátanos, passan-
do rios e poças 
recém-forma-
das pela 

chuva do dia ante-
rior, balançávamos 
dentro do veículo. 

Outra casa permitia 
à paisagem uma gra-
ça de civilização em 

meio ao recôndito nada. Três 
mulheres conversavam na estrada al-
gum assunto alheio a nosso interesse. 

– Boa-tarde, esses garotos estão 
preparando uma reportagem sobre 
turismo rural e gostariam de conver-
sar com você. – Adiantou-se nosso 
piloto nas díspares apresentações 
da tarde. Corroborando o senhor Be-
bber, tio dela, Delma Bebber tam-
bém se mostrou indignada com a 
situação da localidade pós-fi lme. 
Sobre a possibilidade de transfor-
mar o caminho em uma rota de la-
zer e aventura para turistas e afi ns, 
não houve contratempo.

– Jipeiros, motoqueiros e ciclis-
tas sempre passam por aqui. É 
um lugar muito bonito mesmo e 
se pudéssemos criar alternativas 
para as pessoas conhece-

rem oferecen-
do atividades 
diferenciadas 
ligadas à na-
tureza seria 
muito bom. 
Entretanto não 
temos dinhei-
ro para investir 
nisso e não há 
nenhuma con-
trapartida gover-
namental que 
fomente isso. 

Da trilha cine-
matográfi ca, nos-
sos olhos se voltaram a outro 
lugar conhecido em Cascavel, 
o autódromo. Nosso turismo 
de Rural chegava ao fi m, e 
embalados pelo som de motos 
que assoviavam no leito asfál-
tico conhecemos os últimos 
personagens. Ficou a certeza 
de que, para existir um turis-
mo propriamente rural, basta 
a abertura dos portões da 
imaginação e da inven-
tividade. A natureza 
favorece, mes-
mo quando 

na chuva lastimosa surjam obs-
táculos. As ladeiras da beleza já 
foram imortalizadas nas películas 
da cidade pólo de cinema, que, 
agora, quando o trem da prosperi-
dade chega nessas aragens, não é 
somente a soja o pendão que en-
cantará os olhos pródigos daqueles 
que esta terra querem conhecer. 
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(por Anderson Costa, Julliane 
Brita e Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

"Trota, trotaa burra torta"*

O ultimorecondito

Um traçado fi no que, nem por isso, dei-
xou de ser enlameado. Essa foi a nossa 
trajetória com o objetivo de um roteiro de 
turismo rural – tão provavelmente vasto 
quanto difícil de traçar –. Se um casca-
velense estivesse disposto a seguir uma 

rota sugerida por nós durante um dia, o resultado 
seria mais ou menos o que vem a seguir. Aproxima-
do, sim, pois cada olhar é um guia diferente mesmo 
a caminhos semelhantes. Detalhes que não cansam 
de aumentar à medida que a atenção do observador 

se torna múltipla: é impos-

sível não se render a cada um dos 
infi ndos matizes da natureza.

Em nossa busca que come-
çou matinal, não sucumbimos 
até que os últimos raios do sol 
fossem vistos.

Para um bom início de dia, 
uma trilha em meio à nature-
za, passível de execução a pé, 
com jipe, bicicleta ou moto. 
Uma busca pelas matas ciliares 
do rio de cimento que estamos 
acostumados a percorrer. Afi -
nal, não é necessário fugir por 
muitas milhas para chegar a 
paraísos incrustados no entorno 
de nossa cidade. Foi ao superar 
a distância de uma das faculda-
des de Cascavel, a FAG, que nos 
embrenhamos por um campo 
de trigo recém-colhido. Uma 
curta aventura aos trancos e 
barrancos até que achássemos 
o caminho: uma pequena ponte 
e gentes prestativas para infor-
mações diversas.

Foi o morador da região dos 
fundos do Parque Verde, Celso 
Pacheco, nosso primeiro guia. Ex-
plicou que várias pessoas faziam 
o trajeto, normalmente no fi m 
de semana. “Passam pelo meio 
do rio de jipe e tudo. Eu não sei 

como não 
quebram o motor 

nessas pedras”. Foi com ele que 
nossos primeiros olhares – ainda 
um pouco perdidos – começaram 
a encontrar a rota desejada. O 
caminho por dentro de outras pro-
priedades foi ditado por ele para 
que chegássemos ao lugar mais 
procurado pelos aventureiros. Os 
próximos conviventes foram um 
lagarto desconfi ado, o cheiro dos 
porcos e uma lebre serelepe – com 
o perdão do sobejo fonético –.

Dos muitos cachorros encontra-
dos – “Tem mais cachorro aqui do 
que gente”, ecoou Pacheco –, o 
maior e aparentemente mais bra-
vo encontramos na propriedade 
de Airton José Gafi eri. O anfi trião 
foi o caseiro Orestes Zago, já mui-
to contente por ter participado de 
duas produções cinematográfi cas 
fi lmadas no local – A Saga e Fron-
teira Sem Destino –. “Ficamos sa-
bendo que tem gente que faz trilha 
por aqui”. “Vem sim. Fim de sema-
na passado, mesmo com aquela 
chuva, tinha gente descendo de jipe 
aqui. Ah, os responsáveis também 
já vieram acertar: nesse mês vai ser 
a trilha. Todo ano tem”. “E qual é o 
roteiro deles?”. “Eles vêm mesmo 
por causa da antiga pedreira, de 
onde foram tiradas as pedras para 
formar a primeira estrada asfaltada 
entre Cascavel e Toledo”. “Pode nos 
levar até lá?”. “Claro, vamos”.

Estávamos vazios de expectati-
vas além das naturais pelo conhe-
cimento. Não foi isso, entretanto, 
que fez expressões de surpresa 
surgirem espontaneamente em 
nossos rostos. Um lugar estonte-
ante que abarrotou retinas e sosse-
gos. “Está aí o nosso achado”. Um 
oásis de pedra e água em meio ao 
vivo verde de um pedaço de fl ores-

ta esquecido. As cores de 
uma primavera nascente 
eram pinceladas de vida a 
um espaço já tão pulsante.

Olhamos as últimas 
pastagens alagadas e as 
bandeiras vermelhas que 
lembravam os que se 
aventuram por aquelas 
bandas. O horário urgia 
e o nosso almoço nos es-
perava, quem sabe ainda 
vivo, nos açudes de um 
pesque-pague a 20 qui-
lômetros dali.

Há 16 anos no mercado, o 
Big Peixe fi ca entre Casca-
vel e Toledo. A propriedade 
na qual está instalado per-
tence à família Daga há 40, 
e, há dois anos, começaram 
os investimentos direciona-
dos à melhoria do restau-
rante com cardápio à base 
de peixe. A caminhada de 
há pouco invadia nossos 
estômagos de fome e sede. 
A porção completa pedi-
da compreendia polenta, 
queijo, batata e fi lé de tilá-
pia fritos, arroz e salada de 
alface, tomate e repolho. 
Tudo regado a muito shoyu. 
Enquanto nos fartávamos 
com o almoço, o sol a pino 
não impedia que pescado-
res e iscas coloridas fi sgas-
sem nossa atenção.

A volta agora era inevitá-
vel. A cidade nos chama-
va para que a segunda 
parte do dia conformasse 
o restante de nossa aven-
tura. Outras aragens nos 
esperavam para que um 
cascavelense ou mesmo 
um visitante tenha uma 
possibilidade de rota. 
Uma das muitas que ain-
da podem ser criadas.

A via-crúcis prosseguia sem que pudéssemos to-
mar fôlego no descanso. O almoço ainda fora uma 
forma de conhecer os prazeres gastronômicos que 
uma rota interiorana de turistas poderá usufruir, 
não era diversão, apesar de parecer. Ainda havia 
um número infi ndo de lugares e coisas a serem fei-
tas naquele dia. Um roteiro era nosso objetivo, e o 
elenco de lugares passíveis de uma parada para 
admiração seria registrado pela lente perturbada a 
cada instante por nossos dedos. 

Trocamos de veículo. Próxima parada: Haras Pai 
e Filho. Firmamos o passo em direção ao endereço 

anotado em uma folha imunda que se 
perdia na bagunça do carro. Eram seis 
animais e um instrutor. Pouco depois 
uma amazona, Lara Lazarini, surgiu 
para o treino com tambor e baliza; da 
modalidade que nos foi apresentada – 
equitação rural – assimilamos a possi-
bilidade de aliar os animais ao turismo. 
Sim, todos conhecem cavalos. Montá-
los, participar de eventos de competição 
e, mesmo, sair conhecendo a região, é 
algo para poucos.

– Domingo vai ter a prova da Costa 
Oeste. – Explicava-nos o campeão 
nacional de tambor e baliza com cava-
los, Deusmire Felizardo.  Não era exa-
tamente o que procurávamos.

– Não. Somente pessoas proprie-
tárias de cavalos é que deixam os 
animais aqui, são cavalos para cam-
peonatos. Equitação tem lá na So-

ciedade Rural, tem até uma escolinha 
para instruir jovens que queiram apren-
der a competir e cavalgar.

Lá fomos nós em busca da sugestão.

Nossas histórias despontavam: não 
a galope, mas trotavam a um ritmo 
animador. São quinze alunos, todos 
adolescentes que procuram os servi-
ços do adestrador e instrutor Juliano 
Sfalcini. Foi ele o portador da expli-
cação sobre o trabalho desenvolvido 
com os 15 alunos e com os animais.

– Seria uma boa idéia alguém 
proporcionar cavalos para que 
turistas possam conhecer as be-
lezas da região?

– Claro. É bastante trabalhoso, 
mas é rentável e há muitas pesso-
as que querem apenas cavalgar 
por uma vez, não fazer aulas. – 
Argumentou Juliano confortavel-
mente sentado sobre o cavalo.

– Posso cavalgar?

– Segura uma mão na rédea e 
outra na cela. 

A instrução inicial foi um tanto 
insufi ciente para a primeira ca-
valgada depois de muitos anos 
sem montar. Pouco mais de dez 
metros à frente, já tive a sorte 

de ser contemplado com a fúria 
do animal. Em apenas duas patas 
e eu montado, me segurei para 
não ir ao chão.

- Abaixa a rédea, abaixa a rédea!

- Tô tentando, mas ele não pára!

Já com quatros patas no chão, o 
cavalo parecia domado. Para o des-
contentamento do parco público 
presente, eu não caí. 

- Você deve dar espaço e con-
fi ança ao animal para que ele se 
sinta à vontade com você. Para 

parar apenas puxe a rédea 
para sua cintura. 

Cavalgar é aliar-se ao cor-
po do animal numa sincronia 
‘eqüi-humana’. Enquanto trota-
va pela meta da arena, pensa-
va nos lugares que conheci an-
teriormente. Cavalgar por eles 
seria conhecê-los de maneira 
única, com a visão de quase 
dois metros acima do que os 
nossos olhos proporcionam. 
Atingir lugares de acesso quase 
impossível aos nossos pés ou 
aos veículos motores por nós 
inventados, num passeio silen-
cioso que aproveita além do ar 

puro o barulho visceral 
do campo.

*Trava 
língua 
popular

Era hora de esticar as pernas e des-
cansar. A noite já assobiava no horizon-
te. Casa de Retiros Águia Dourada. Na 
verdade, foram gansos que quase atin-
giram o carro pouco antes do portão. 
Azar da ave que deixou penas na cerca 
de arame farpado. Hilário senão trágico. 
Mas o rasante das demais continuou, 
terminando com a água de um pequeno 
lago sendo rasgada pelas patas daque-
les animais. Um espetáculo particular.

Dulcemar Rodrigues, conhecido por 
Chico, foi quem nos recepcionou e nos 
guiou pela propriedade. Faz três anos 
que está na mão do novo 
dono. Três anos que 

Chico, a esposa e 
os três fi lhos 

(12, 10 e 8 
anos) traba-

lham ali.

São sete apartamentos, para 
casal, com banheiro e sala de 
estar; mais alojamento, que so-
mam espaço para 150 pesso-
as. “Lotação máxima já reserva-
da para o Carnaval”. Temporada 
é novembro a março. Tem salão 
de festa para 500 pessoas, tri-
lha para caminhada e moto, 
área para camping, pesca, lan-
chonete, piscina, parque infantil, 
futebol suíço: “Refl etores, para 
jogar à noite, porque no verão 
ninguém agüenta jogar de dia”.

“Vem um só, fi ca de dois a qua-
tro dias; famílias fi cam semanas 

inteiras”; jovens, grupos de 
jovens, adultos, senhores 

e senhoras, para casa-
mentos, aniversários, 
formaturas, confrater-
nização de empre-
sas e grupos de reti-

ros. Barato. 

24 horas, R$ 20 por pessoa. 
Desconto para grupo.

Foi um dia cansativo, ah, 
se foi, mas dor prazerosa 
em braços e pernas. Foi sen-
tar num pequeno e velho 
píer, com a madeira a 
ignorar e empurrar os 
pregos para fora. Era o 
compartilhar do querer 
libertar-se, mesmo que 
por um momento, das 
amarras e jogar-se so-
bre a água sem rumo, 
sem tempo a contar. Se 
queríamos nos esque-
cer do lugar e do fato 
urbano, estava feito. 
Com o vento chegava 
aos ouvidos o lado po-
eta de LeGuin: “É bom 
ter um fi m para a jor-
nada, mas é a jornada 
que importa 
no fi m”.

Julliane Brita

Julliane Brita
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O INFORMANTE
The Insider

Michael Mann

Al Pacino, Russel Crowe,
 Philip Baker Hall

7 indicações ao Oscar; 5 

indicações ao Globo de Ouro

157 min.

EUA, 1999. Cor.

ERA

ERA 2

2000

New Age

Indicado por:

Juliana Tokarski

Fique sabendo: são três horas de 

fi lme. E são três horas angustiantes. 

O que, neste caso, é um ponto mui-

to positivo. O diretor norte-americano 

Michael Mann acerta a mão e nos pre-

senteia com um fi lme denso, bem le-

vado, com uma fotografi a impecável 

e atuações de Al Pacino e Russel Cro-

we dignas de destaque. Aliás, Crowe, 

consolidou neste fi lme a forma com 

que compõe os personagens que as-

sume, pelo gestual e pelo físico. Além 

do mais, recebeu pelo trabalho nesse 

O Informante a primeira indicação ao 

Oscar da carreira. Merecido.

O roteiro foi retirado por Mann e Eric 

Roth do artigo The Man Who Knew Too 

Much, de Marie Brenner, publicado na 

revista Vanity Fair. Lowell Bergmann 

(Al Pacino) é o produtor de 60 Minu-

tes, um famoso programa da rede 

norte-americana CBS. Ele convence 

Jeffrey Wigand, um ex-biologista de 

uma gigante corporação do tabaco, a 

denunciar ao público que os executi-

vos dessas empresas não só conhe-

cem o poder de vício do cigarro, como 

adicionam produtos químicos que ex-

pandem essa capacidade. Entretanto, 

entra numa odisséia contra a própria 

CBS, que não quer veicular o episódio 

temendo ‘conseqüências jurídicas’, 

ao passo que tem de proteger a fon-

te, que sofre o efeito da decisão que 

tomou: a família o deixa, passa a ser 

vigiado, seguido, ameaçado...

Fácil de encontrar nas locadoras 

cascavelenses, talvez pouco menos 

do que Fogo Contra Fogo, de 1995, 

outra boa pedida para quem quiser 

mais Michael Mann. Filme policial, 

com um bom roteiro e um time de 

gente grande: Al Pacino, Robert De 

Niro, Val Kilmer e Jon Voight. O tra-

balho mais recente do diretor é o pop 

Miami Vice (2006), sinceramente, 

compreensível, mas dispensável per-

to das obras anteriores.

Sublime
     Obrigatório
  Dá uma pira

     Respeitável
Por um triz
  Etéreo

N velas 

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

O impressionante na música é quando nos de-
paramos com algo totalmente novo e diferente 
aos nossos ouvidos. A mística da música está na 
capacidade de transladar o ouvinte para um espa-
ço metafísico, suscitando no interior inquietudes e 
sensações que só podem ser estimuladas por essa 
força externa. Não sei se há uma explicação científi ca 
para o bem-estar proporcionado pela audição de músi-
ca, mas é de impressionar a volatilidade dos pensamen-
tos ligados ao cotidiano ao toque de qualquer som. 

Ouvir Era é uma dessas experiências interiores de despertar 
de sensações e de emoções. Sempre é um rememorar de lem-
branças inexistentes ligadas a terras célticas e medievais. É um 
passear por capelas, catedrais, mosteiros, montanhas e fl ores-
tas; é uma vibração tamanha que afunda o consciente na procura 
por algo além do palpável. Fazia alguns anos que não ouvia Era, 
quando outras sonoridades New Age como Enya faziam parte do 
repertório, misturado, também, com cantos gregorianos e a canta-
ta Carmina Burana de Carl Orff pela qual sempre fui apaixonado.

Voltar ao “bom e velho” New Age foi bastante concernente com 
o meu momento. Carregada de motivos religiosos que exaltam a 
existência e o sofrimento humano, o bucolismo do homem me-
dieval e a busca por uma reiteração da alma permeiam a música 
de Era. A mística dessa música é apimentada ainda pela constru-
ção das letras em línguas como o latim, o esperanto e o inglês. 
De certo modo, essa mistura é a afi rmação de que a música é 
desconexa de um língua; por mais que a letra não seja entendida, 
o vocal dos cantores ligado à pronúncia românica e gótica dessas 
línguas apaixonam qualquer ouvinte.

O disco é recheado de faixas etéreas. A conhecida Divano ocupa 
a faixa dois e encerra o disco numa outra versão de nome In fi ne. 
Outra faixa que destaco pela beleza de sonoridade e de voz é a 
de número sete, Madona, marcada pela interpretação do coral e 
uma percussão poderosa ao fundo.  Hymne sucede Madona e tam-
bém impressiona pela voz da intérprete e o uso de instrumentos 
mais comuns como guitarra e bateria, o que para afi cionados pela 
banda foi muito criticado nesse segundo disco. Todas as faixas são 

perfeitas, entretanto, para ouvi-las é preciso se des-
prender de qualquer concretismo, fundindo 

som a ontologismos.

Lembro do Era do 
Alta Velocidade, de 2001, 

do meu herói de infância Sylvester 
Stallone; hoje, como diria uma grande amiga 

minha, aquele amontoado de massa disforme. Mo-
ther é o nome da música do fi lme. Por essas horas, 
não acho graça alguma nem no fi lme nem na música.

Depois de sete anos, ligado àquele momento ‘Erístico’ 
somente por uma lembrança nebulosa, cai em minhas 
mãos este segundo CD do projeto EraEra, a versão gótica 
da Enya, a vencedora do maior número de prêmios mu-
sicais destinados ao New AgeNew Age por metro quadrado. E 
antes ainda de colocar o álbum para rolar, descobri que 
o projeto foi criado pelo francês Eric Levi, ex-glam ro-
cker do Shakin’ Street, nome que me soa familiar junto 
a Kiss, Secos e Molhados, Iggy & Stooges, David Bowie, 
Lou Reed, New York Dolls... e outra série de glitters.

Do Glam ao New Age não é exatamente um passo, mas 
mais uma vez ligado pelo passado, vamos ao disco.

Não que não tenha gostado. Na verdade, dou muito crédito 
ao grupo que conseguiu, não reinventar, mas dar um sus-
piro mais forte a um gênero tão desgastado. A mistura do 
ritmo clássico, da ópera e dos cantos gregorianos a sons 
contemporâneos, tais quais a bateria e os sintetizadores, 
funciona melhor do que tentativas anteriores, tanto que a 
fórmula vendeu mais de três milhões de cópias. 

A guitarra, na maneira como é utilizada, seja nos solos 
ou na distorção, talvez seja um interessante diferencial. 
Aparece ali e acolá. Comedida, nada espalhafatosa e 
na velocidade da luz, como poderia se esperar de um 
clima tão épico nas mãos de bandas de Power, Doom, 
Gothic, Empiric Metal e tantos outros gêneros de no-
menclaturas... épicas!?. 

Cada faixa carrega um trunfo. Destaco a faixa Hymn. 
Tem ritmo e uma levada mais pop, com um vocal 
feminino dando o tom para os coros quebrados. A 
distorção de uma guitarra espreita nos cantos da 
ambientação. Uma mistura de timbres e sons na 
medida; riscos calculados que terminam na hora 
certa, no ponto tênue entre a repetição desneces-
sária e a audição prazerosa.

É inegável, são muito bons no que fazem; melhor, 
no que se propõem a fazer. Conseguiram encon-
trar uma roupagem própria e um lugar ao sol. 
Coisas das mais difíceis no mundo musical. Con-
fesso que desconheço os trabalhos posteriores 
do projeto, entretanto, me parece essencial que 
novos ares sejam almejados, pois três do mes-
mo sempre foi demais. Ou avança ou, com o 
perdão do trocadilho, já Era.

 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Adriano informa a Angelina 
que ela não pode permanecer no dormi-
tório do colégio com Gustavinho.  Débora 
decide usar o dinheiro que tem para se tor-
nar a produtora da The Banda e, com isso, 
afastar Luana do grupo. Bruno pergunta à 
médica se ele vai voltar a andar. 

TERÇA - A médica aconselha Bruno a 
tentar um tratamento novo nos Esta-
dos Unidos. Angelina incentiva Bruno 
a tentar o tratamento. Débora propõe 
a Bruno pagar o tratamento para ele, 
desde que ele leve Angelina e Gustavi-
nho para os Estados Unidos. 

QUARTA - Bruno aceita a oferta 
de Débora. Félix se assusta com 
a quantia pedida por Débora para 
bancar o tratamento de Bruno e 
afastar Angelina de Gustavo. A The 
Banda grava o clipe no colégio. Bru-
no pede a Angelina para acompa-
nhá-lo no tratamento nos EUA. 

QUINTA - Angelina pede a Bruno um 
tempo para pensar. Débora 

pressiona Bruno para que 
ele convença Angelina a 
ir para os Estados Unidos. 
Félix faz um cheque e dá a 
Débora. Gustavo pergunta 
a Angelina se ela vai para 
os Estados Unidos com 
Bruno.

SEXTA - Gustavo fi ca arra-
sado ao ouvir a confi rma-
ção de Angelina. Bodão 
liga para o número de 
Souza e descobre que o 
telefone dele é o orelhão 
do colégio. Luana conclui 
e diz aos amigos que 
Débora deu o dinheiro a 
Bruno para que ele levas-
se Angelina e Gustavinho 
para longe.  

SÁBADO - Sem exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Evandro diz que seu es-
critório de advocacia não irá mais 
representar os Laboratórios Leu-
gim, suspeitos de ilegalidade. Deni-
se conta a Mauro que Ernesto não 
é pai biológico do sobrinho. Heitor 
pede Lívia em casamento no El Cha-
parrito e lhe oferece o anel.

TERÇA - Lívia se surpreende com o pe-
dido de casamento. Joelma liga para 
Mauro e ele tenta evitar a mulher. De-
nise observa como Mauro mente para 
Joelma. Júlia discute com Denise e 
pede que ela fi que longe de Diego. 

QUARTA - Odilon e Dalva fi cam pre-
ocupados, pensando em como Ma-
ralanis vai contar a Edmar que teve 
um fi lho durante a sua ausência. Jú-
lia repreende Diego por ter deixado o 
emprego e diz que esse pai biológico 
pode estar morto. 

QUINTA - Heitor percebe que João trou-
xe um presente para Lívia e fi ca en-
ciumado. Adriano conta a Mauro que 
sonhou com um fi lho que ele pode ter 
tido sem saber, por conta da doação 
de sêmen na época da faculdade. 

SEXTA - Diego se despede de Ce-
leste com a promessa de que pla-
nejará o casamento. Maralanis 
pede para Flor de Lys emprestar o 
cordão do dragão chinês para ela 
usar no show. Heitor fica enciuma-
do ao ver Lívia se despedir de Ra-
miro na frente do hospital.

SÁBADO - Lívia fi ca incomodada 
com o ciúme de Heitor. Aurora re-
conhece o colar do dragão chinês 
no pescoço de Maralanis.  João fala 
com Aurora que o chinês, além de 
ter jogado o colar na bolsa de sua 
mãe, pode ter se escondido na casa 
deles em Lobão da Beira. 

TRÊS IRMÂS
SEGUNDA - Alma acusa Gregg de 
tê-la traído com Valéria. Vidigal 
e Chuchu pressionam Carlinhos/
Duda. Zig e Thor imploram para 
que Eros não vá embora e ele con-
corda em ficar. Augusto atormenta 
Violeta e sugere que ela entregue o 
documento a Pacífico.  

TERÇA - Eros diz a Suzana que mudou 
de idéia e vai fi car na cidade, mas ela o 
trata friamente. Vidigal e Chuchu vão à 
casa de Sandro e se apresentam como 
Erasmo e Ronnie. Polidoro diz que seu 
objetivo é punir Vidigal e Chuchu e que 
Waldete precisa ajudá-lo. 

QUARTA - Violeta fala mal da mãe 
de Pacífi co, deixando-o enfurecido. 
Galvão mente para Alma que estava 
visitando Pacífi co. Duda se assusta 
quando Waldete revela que desco-
briu a sua verdadeira identidade. 
Walquíria sente-se mal e pede que 
Carminha localize Alma. 

QUINTA - Paulinho se irrita com a atitu-
de de Juliana. Galvão diz que perdoa a 
fi lha. Pedro Henrique coloca a mão na 
barriga de Natália e se emociona ao 
sentir o neném chutar. Polidoro vigia 
por monitores a casa de Vidigal. Valé-
ria deduz que Carlinhos é Duda. 

SEXTA - Duda apresenta Carminha a 
Virgínia. Alma insiste em examinar Ju-
liana, que reage. Galvão diz a Suzana 
que é apenas um homem de negócios. 
Duda conta para Carminha porque 
precisou se disfarçar. Gregg é desacor-
dado pelos capangas de Vidigal. 

SÁBADO - Liginha estranha ao saber 
que Sandro viajou sem avisá-la. Alma 
conta para Suzana a verdade sobre 
Duda. Galvão diz a Violeta que é contra 
o namoro de Juliana e Paulinho. Natá-
lia pede a Pedro Henrique que volte a 
fazer curso pré-vestibular.

A FAVORITA
SEGUNDA - Diva enfrenta Flora e diz 
que pode atrapalhar seus planos. Flo-
ra revela que sabe do envolvimento de 
Diva com Romildo e Tito. Flora diz que 
vai contar tudo o que sabe sobre Diva 
a Zé Bob. Zé Bob deduz que Diva é Ro-
sana, a mulher de Augusto. 

TERÇA - Flora diz a Silveirinha que vai 
pedir para Dodi descobrir algo sobre 
Diva. Romildo procura Gonçalo, mas o 
empresário não o recebe. Damião fi ca 
furioso ao ver Romildo na casa de Arle-
te. Copola aconselha Lorena e ela faz 
as pazes com Átila. 

QUARTA - Tito e seus capangas ten-
tam colocar Zé Bob em um carro. Diva 
chega e manda Tito parar. Gonçalo e 
Irene mostram para Flora um quadro 
de Matisse no valor de cinco milhões 
de dólares. Arlete garante a Romildo 
que não o ama. 

QUINTA - Juca pede uma carona para 
Cida. Zé Bob fotografa Dentinho, Diva 
e Tito. Tuca manda Zé Bob parar de in-
vestigar e procurar a polícia. Geralda 
revela para Cilene que Céu está grávi-
da de Orlandinho. Zé Bob faz pergun-
tas a Roseli sobre Diva. 

SEXTA - Zé Bob diz que sabe tudo so-
bre Diva, inclusive que ela o salvou. 
Diva sai correndo. Os capangas de 
Tito deixam Zé Bob desacordado.  
Diva insiste com Tito que Zé Bob 
tem que fi car vivo. Tito concorda em 
soltar Zé Bob. O padre declara Céu e 
Orlandinho casados. 

SÁBADO - Donatela estranha ao ouvir 
Cilene perguntando pelo fi lho. Gonça-
lo insiste em levar Halley para o hos-
pital. Donatela ouve a discussão de 
Silveirinha e Cilene e descobre que 
Halley é o fi lho dos dois. Leonardo diz 
que estão comentando que Dedina o 
está traindo com Damião.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Aquiles reencontra a Liga 
do Bem e avisa que os reptilianos estão 
cercando a casa. Tati, Bianca e Leonor  
colocam o manto da invisibilidade. Maria 
manda Aquiles se esconder. Um grupo 
de reptilianos invade a casa. Maria e 
Marcelo lutam contra os reptilianos. 

TERÇA - Kídor avisa que as bombas em 
São Paulo devem começar a explodir 
em breve. Samira diz que o objetivo 
dos extraterrestres é tomar o governo 
e anunciar à população que eles estão 
no poder. Teófi lo chama Ágata para ver 
o mar com ele. Ela inventa uma descul-
pa e diz que não pode ir. 

QUARTA - Juli questiona Gór e ela dis-
farça. Metamorfo dá uma bronca em 
Gór e diz que ela está se arriscando. 
Gór avisa que a única coisa que ela 
quer é saber quem é sua mãe. Eugênio 
confessa que modifi cou os planos da 
bomba, sem que ninguém visse. 

QUINTA - Hiromi e Zulu atiram contra o 
lobisomem. Eles saem correndo, junto 
com Ari, Danilo e Toni. O Rei Adamastor 
é atingido ao trocar tiros com os repti-
lianos. A Rainha o socorre e pede ajuda 
aos soldados. A Liga do Bem arruma as 
coisas para deixar a ilha. 

SEXTA - Hiromi cai e Toni resolve ajudá-
la. Ele chama a atenção do lobisomem 
e corre. Toni fi ca encurralado. Danilo 
joga repelente nos olhos do bicho e o 
lobisomem foge. O Rei Adamastor se 
despede de Sibila e Melquior. 

SÁBADO - Aline, Miguel e os agentes do 
Depecom chegam ao Baile dos Vam-
piros. Miguel desliga o som e saca sua 
arma. Ele aponta para Drácula e avisa 
que o prédio está cercado. Bram avança 
contra Miguel e a arma dele cai no chão. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Camila quer saber se Ju-
liano descobriu alguma coisa sobre 
Ava. Akira vai ao Nonna Mia para fa-
lar com Akemi. Dani diz para Alex que 
está grávida, mas que o fi lho não é 
dele. Juliano fi ca chocado ao ver que 
Joana é cadeirante. 

TERÇA - Joana diz para Zico que ele 
não tem culpa do que aconteceu. 
Érika diz que Dani precisa descan-
sar e que ela fi cará em seu lugar 
na cozinha do Paris. Alex pede para 
Dani não contar para Luca que o 
fi lho é dele. Érika conta para Luca 
que Dani está grávida. 

QUARTA - Dani não consegue contar 
para Luca que o fi lho que ela está 
esperando é dele. Akemi sugere 
entregar o bebê que ela está espe-
rando para adoção. Carlo fi ca furio-
so. Guido não aceita o resultado do 
exame e discute com Fatinha. Zeca 
quer assumir o namoro. 

QUINTA - Raí tenta ligar para Mari, 
mas não consegue falar com ela. 
Duni conta para Uni que Tê está apai-
xonada. Ava vê Antonio sair com Tê e 
promete para a mãe que vai acabar 
com ela. Keiko conta para Akira que 
Akemi conversou com ela. 

SEXTA - Alex ameaça Luca e manda 
ele ficar longe de Dani e do bebê. 
Dani fica enjoada e deixa Érika em 
seu lugar na cozinha. Severino faz 
um acordo com Cido para poder 
usar a Arre Égua. Alex descobre 
que Severino é o pai de Luca. Rei-
zinho pede desculpas a  Mari. 

SÁBADO - Não há exibição.G
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H róscopo Cin ma

O que segue é desaconselhável O que segue é desaconselhável 
para menores de 10 anospara menores de 10 anos

(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL | PR

"A violência está em todo lugar, 
não é por causa do álcool, nem é por
           [causa das drogas. 
A violência é nossa vizinha, 
não é só por culpa sua, nem é só
           [por culpa minha, 
violência gera violência"

(Titãs - Música: Violência – 
Álbum: Jesus Não Tem Dentes No País 

dos Banguelas, 1990)

A vítima é uma garota de 15 anos. Morta com vários dis-
paros de pistola de ar comprimido, a mesma arma usada 
no abate de animais. O autor dos disparos, um garoto da 
mesma idade, fi lho de um grande empresário da cidade. O 
garoto fi lmou a morte da menina, diz-se que incentivado pela 
exposição demasiada a fi lmes violentos.

O que parece uma daquelas notícias que se vê todos os dias 
nos jornais é a premissa básica do fi lme O Vídeo de Benny, do aus-
tríaco Michael Haneke. Aliás, Haneke não fez apenas um estudo so-
bre a violência, mas quase que uma fi lmografi a toda recorrendo ao 
embasamento de nomes como Locke, Hobbes, Foucault, entre outros. 
Na verdade, cada um dos fi lmes dele fala de algum tipo de violência, 
seja ela física ou psicológica. A trilogia da incomunicabili-
dade, (que, além desse, conta com O Sétimo Con-
tinente e 71 Fragmentos de uma Cronologia 
do Acaso, que falam respectivamente de 
um pai de família que num momento de 
difi culdade lentamente organiza o suicí-
dio e a morte da família, e de uma amal-
gama de cenas de vida aparentemente 
desconectadas que são afetadas pelas 
notícias de jornais televisivos) junto a 
títulos como Violência Gratuita (que 
recentemente foi refi lmado pelo pró-
prio diretor nos EUA), A Professora 
de Piano e O Tempo do Lobo, conse-
gue fazer uma grande tese sobre a 
violência moderna recorrendo tão 
pouco a cenas de violência gráfi ca 
que deve enrubescer diretores que 
se dedicam a mesma função fa-
zendo espetáculos gore. 

Porém, nenhuma das aborda-
gens de Haneke é simples ou 
direta como indica a premis-
sa do primeiro parágrafo. 
O diretor está mais preo-
cupado em fazer cada 
espectador formular 

a própria teoria do 
que tentado em 
explicar a gênese 
da violência como 
conhecemos. Seria 
fácil dizermos que 
Benny cometeu as-
sassinato por gostar de 
fi lmes violentos como 
comumente a televisão 

de nossas Américas gosta 
tanto de fazer, entretanto, algo que 

Haneke bate forte sem julgar é a indiferen-
ça dos pais que se orgulham da liberdade dada aos 
fi lhos. Ao se unir os dois motivos mais nítidos, nasce 
o vídeo preferido de Benny, que mostra a morte de 
um porco, fi lmado por ele mesmo numa das fazendas 

do pai. Neste caso, pode-se ter um entendimento da 
auto-crítica de Haneke perante os cineastas e a li-

berdade ditatorial de impor o ângulo de visão de 
cada um aos espectadores.

Haneke sabe como poucos que a violên-
cia inerente exposta em fi cção por vezes 
funciona como alerta, dependendo de 
como ela é explorada. E a principal críti-
ca à mídia de um modo geral é a violên-
cia real sendo tratada pejorativamente, 

principalmente em telejornais.

Por conta disso, se pensarmos de um modo 
amplo, a crítica pode ser levada à própria piada 
dos avisos antes da novela que a desaconse-

lha a menores de 12 anos, não diminuindo 
um único ponto de Ibope já que poucas 

crianças assistem à novela das nove. 
Enquanto programas regionais du-
rante o almoço mostram jornalistas 
pregando mensagens nazi-fascistas 
disfarçadas de conservadorismo, 
mostrando entre um corpo crivado 
de balas e outro decapitado, comer-
ciais de brinquedos e apresentado-
res “engraçadões”, sem uma única 
mensagem correndo no piso da tela 
dizendo que toda essa atrocidade 
midiática ao menos não represen-
taria a opinião da emissora. Uma 
simples questão de liberdade 
versus responsabilidade.

O fi lme O Vídeo de Benny será 
exibido dia 18/10, às 19h30, 
no Sesc Cineclube Silenzio. A 
entrada é gratuita.

* Roteirista e Diretor de Cinema 
e Publicidade - 

vandercolombo@gmail.com

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

O sol lhe promete um dia favorável. 
Bons negócios, bons planos futuros, 
contatos pessoais, ótimas relações 
sociais, sentimentais e amorosas. 
Cuide da saúde e do dinheiro.

Deverá impor sua personalidade 
ao tratar com terceiros para que 
seu crédito e reputação aumentem. 
Você vai cuidar mais da beleza. Su-
cesso junto ao sexo oposto.

Dia em que poderá lucrar pelos es-
forços que fi zer no trabalho e em 
atividades comerciais e industriais. 
Saúde e amor favorecidos. O desejo 
de vencer estará muito aguçado.

Alguém poderá falar-lhe tentando ti-
rar vantagem de um negócio. Esteja  
mentalmente preparado para exigir 
mais de pessoas individualistas. 
Seja prático e objetivo.

Você não aceita derrota dentro de 
um plano mental elevado e deve re-
alizar o máximo neste dia a fi m de 
atingir suas pretensões. Dedique o 
tempo livre ao conhecimento.

A ascensão social estará favoreci-
da, com excelentes oportunidades 
de atingir sucesso e reconhecimen-
to. Cuidado para que isto não mude 
sua personalidade.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Certas facilidades permitirão um 
bom entrosamento entre você e as 
pessoas de seu convívio. Procure 
amenizar as críticas e diminuir as 
exigências que costuma fazer.

Dia favorável às transações fi nan-
ceiras e a compra ou venda de 
bens móveis e imóveis. Terá êxito 
ao tratar de assuntos sociais e no 
lançamento de novas idéias.

Poderá lucrar em sorteios e loteria. 
Será favorecido no campo amoroso 
e familiar. Período favorável para se-
guir carreira ou realizar trabalho que 
exija concentração intelectual.

A vida profi ssional, os negócios, as 
associações estarão favorecidos. 
Faça amizades e auxilie quem ne-
cessita de ajuda. Dia em que tudo 
correrá de acordo com seus planos.

Pessoas amigas estão propensas 
a colaborar com projetos e aprimo-
rar idéias. Gastos excessivos o per-
turbarão nos próximos dias. Ótimo 
para tratar de seu casamento.

Pense no seu êxito e não dê impor-
tância a boatos e impressões nega-
tivas. Poderá progredir pelo próprio 
esforço. Êxito nos estudos, pesqui-
sas e exaltação psicológica.

CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Wall-e (dublado) – animação – 
sexta a segunda 14h30.

Mulheres – O Sexo Forte (legendado) 
– comédia – sexta 16h30 e 19h; sábado e 
domingo 16h30 e 19h15; segunda e terça 
16h30 e 19h; quarta 16h20 e 19h10; quinta 
16h30 e 19h.

Perigo em Bangkok (legendado) – ação 
– sexta 21h10; sábado, domingo e quarta 
21h20; segunda e terça 21h; quinta 21h10.

Sala 2: Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-

gendado) – comédia – sexta 14h45 e 19h15.

Controle Absoluto (legendado) – ação 
– sexta 16h40 e 21h; sábado, domingo e 
quarta 14h40, 16h50 e 19h; segunda e ter-
ça 16h40; quinta 16h40 e 21h15.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Kung Fu Panda (dublado) – ani-
mação – sábado, domingo e quarta 14h.

Mulheres – O Sexo Forte (legendado) – co-
média – sábado a quinta 14h40, 19h e 21h10.

Sala 2: Caçadores de Dragões (legen-

dado) – animação – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 14h20, 16h e 17h40; se-
gunda, terça e quinta 16h e 17h40.

Controle Absoluto (legendado) – ação – 
diariamente 19h20 e 21h30.

Sala 3: Zohan – O Agente Bom de Corte 

(legendado) – comédia – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 14h40, 17h, 19h10 e 21h20; 
segunda, terça e quinta 19h10 e 21h20.

Sala 4: Mamma Mia (legendado) – co-
média – sábado, domingo e quarta 16h40 
e 21h10; segunda, terça e quinta 21h10.

O Procurado (legendado) – ação – sexta 18h50 
e 21h10; sábado, domingo e quarta 14h30 e 
18h50; segunda, terça e quinta 18h50. 

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Mamma Mia (legendado) – 
comédia – sexta e sábado 21h40 e 00h; 
domingo a quinta 21h40.

Os Mosconautas no Mundo da Lua 

(dublado) – infantil – sexta 13h20, 15h20, 

17h20 e 19h25; sábado e domingo 11h20, 
13h20, 15h20, 17h20 e 19h25; segunda a 
quinta 13h20, 15h20, 17h20 e 19h25.

Barigüi 2: Noites de Tormenta (legen-

dado) – drama – sexta e sábado 14h00, 
16h10, 18h20, 20h30 e 23h00; domingo a 
quinta 14h00, 16h10, 18h20 e 20h30.

Barigüi 3: Ensaio Sobre a Cegueira (le-

gendado) – drama – sexta e sábado 13h15, 
15h55, 18h30, 21h15 e 23h50; domingo a 
quinta 13h15, 15h55, 18h30 e 21h15. 

Barigüi 4: Bezerra de Menezes – O Diário 

de um Espírito (nacional) – documentário 
– diariamente 13h10, 17h30 e 21h50.

Era Uma Vez... (nacional) – drama – sex-
ta e sábado 15h, 19h20 e 23h40; domingo 
a quinta 15h e 19h20.

Barigüi 5: A Casa das Coelhinhas (le-

gendado) – comédia – sexta 14h45, 
17h25, 19h35, 21h45 e 23h55; sábado 
12h25, 14h45, 17h25, 19h35, 21h45 e 
23h55; domingo 12h25, 14h45, 17h25, 
19h35 e 21h45; segunda a quinta 14h45, 
17h25, 19h35 e 21h45. 

Barigüi 6: As Duas Faces da Lei (legen-

dado) – policial – sexta 14h20, 17h10, 
19h45, 22h05 e 00h25; sábado 12h, 14h20, 
17h10, 19h45, 22h05 e 00h05; domingo 
12h, 14h20, 17h10, 19h45 e 22h05; segun-
da a quinta 14h20, 17h10, 19h45 e 22h05. 

Barigüi 7: Caçadores de Dragões (du-

blado) – animação – sexta 13h50, sába-
do e domingo 11h35 e 13h50; segunda a 
quinta 13h50.

Super-Heróis – A Liga da Injusti-

ça (legendado) – comédia – sexta e 
sábado 15h50, 17h45, 20h00, 22h10 
e 00h10; domingo a quinta 15h50, 
17h45, 20h00 e 22h10.

Barigüi 8: Busca Implacável (legen-

dado) – ação – diariamente 15h35, 
20h10 e 22h15.

Controle Absoluto (legendado) – suspen-
se – diariamente 13h05 e 17h40.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: As Duas Faces da Lei (legen-

dado) – policial – 13h20, 15h35, 17h50, 
20h05 e 22h20.

Estação 2: Busca Implacável (legendado) 

– ação – 
14h50, 16h50, 18h50, 20h50 e 22h50.

Micos no Espaço (dublado) – animação – 13h.

Estação 3: Noites de Tormenta (legen-

dado) – drama – 13h10, 17h10, 19h20, 
21h35 e 23h50.

Caçadores de Dragões (dublado) – ani-
mação – 15h10.

Estação 4: Ensaio sobre a Cegueira (le-

gendado) – drama – diariamente 14h05, 
16h40, 19h10 e 22h.

Kung Fu Panda (dublado) – animação – 
diariamente 12h.

Estação 5: O Guerreiro Didi e a Nin-

ja Lili (nacional) – infantil – diaria-
mente 12h25.

A Casa das Coelhinhas (legendado) – 
comédia – 14h25, 16h30, 18h40, 21h10 e 
23h20.

Estação 6: Mamma Mia (legendado) – 
comédia – 21h25 e 23h40.

Os Mosconautas No Mundo da Lua 

(dublado) – animação – 13h30, 15h25, 
17h30 e 19h30

Estação 7: A Caçada (legendado) – ação – dia-
riamente 14h, 16h10, 18h25, 20h40 e 22h55.

Estação 8: Bezerra de Menezes – O Di-

ário de Um Espírito (nacional) – docu-
mentário – 12h20, 14h20, 16h20, 18h20, 
20h20 e 22h20.

Estação 9: A Casa da Mãe Joana (nacio-

nal) – comédia – 19h40, 21h50 e 00h.

A Múmia – Tumba do Imperador Dra-

gão (dublado) – aventura – diariamente 
12h10, 14h40 e 17h20.

Estação 10: Star Wars – The Clone Wars 

(dublado) – animação – diariamente 12h50.

Super-Heróis – A Liga da Injustiça (du-

blado) – comédia – diariamente 15h, 17h, 
19h, 21h e 23h05.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  

Sala 2: A Culpa é do Fidel (legendado) – 
drama – sexta 20h30; sábado e domingo 
19h30 e 22h; segunda a quinta 20h30.

Sala 3: Bezerra de Menezes – O Diário 

de Um Espírito (nacional) – drama – 
sexta 19h45; sábado e domingo 17h30 e 

19h45; segunda a quinta 19h45.

O Grande Dave (dublado) – comédia – 
diariamente 21h15.

Sala 4: Controle Absoluto (legendado) 
– ação – sábado e domingo 17h40, 20h e 
22h30; segunda a quinta 20h e 22h30.

Cineplex  

Sala 1: O Procurado (legendado) – 
ação – diariamente 19h30 e 21h40.

Perigo em Bangkok (legendado) – 
ação – diariamente 15h30 e 17h30.

Sala 2: Zohan – O Agente Bom de Cor-

te (legendado) – comédia – diariamen-
te 19h40 e 21h50.

Era Uma Vez... (nacional) – drama – 
diariamente 15h e 17h20.

Sala 3: Mamma Mia (legendado) – co-
média – sexta 17h, 19h20 e 21h30; sábado 
e domingo 14h40, 17h, 19h20 e 21h30; se-
gunda a quinta 17h, 19h20 e 21h30.

Sala 4: A Casa da Mãe Joana (nacio-

nal) – comédia – sexta 17h10, 19h10 e 
21h20; sábado e domingo 15h10, 17h10, 
19h10 e 21h20; segunda a quinta 17h10, 
19h10 e 21h20.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: A Ilha da Imaginação 

(dublado) – aventura – sexta 
19h10; sábado, domingo e 
quarta 16h30 e 19h10; segun-
da, terça e quinta 19h10.

Hellboy II – O Exército 

Dourado (legendado) – 
ação – sexta 20h50; sábado, 
domingo e quarta 19h30 e 
21h30; segunda, terça e quin-
ta 20h50.

Sala 2: Wall-e (dublado) 
– animação – sexta 19h30; 
sábado, domingo e quarta 
16h e 19h30; segunda, terça 
e quinta 19h30.

O Procurado (legenda-

do) – ação – sexta 21h10; 
sábado, domingo e quarta 
19h45 e 21h45; segunda, 
terça e quinta 21h10.
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