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as opiniões neles expressas 
são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

Eu não sei você, mas acontece comigo e eu conheço um monte 
de gente que faz. Quem nunca abriu a caixa de e-mail e lá fi gu-
rava um item endereçado de você para você mesmo? “Lembre 
não-sei-o-quê”, “Trabalho não-sei-das-quantas”, “Dentista 9 ho-
ras”, “Comprar pão”, “Entregar o relatório para o chefe”. Qualquer 
variante dessas ou de tarefas cotidianas semelhantes são aceitas 
para exemplo dessas pessoas pós-modernas que costumam se 
comunicar com elas mesmas por e-mail.

Existem, mesmo que você não acredite, pessoas que não preci-
sam disso para lembrar compromissos e afi ns. Alguns conseguem 
até lembrar o número de telefone de amigos antigos sem ter que 
recorrer a agendas de papel – ultraje – ou ao celular, e há os que 
nem precisam do Orkut para ver que o vizinho está de aniversário. 
Para os que não chegam a esse ponto, o EmblogadoEmblogado de hoje ofe-
rece algumas dicas mais convencionais – em tempos de Internet, 
obviamente – ou mais aceitas, se você preferir. É claro que consi-
deramos aqui que você passa o tempo inteiro conectado, o que, 
convenhamos, é o caso de muita gente.

Eles são chamados de assistentes pessoais e servem para que 
você não se esqueça das coisas. Além disso, não precisam de 
salário, décimo terceiro, férias, aviso prévio, licença materni-
dade, processo trabalhista... e estão disponíveis 24 horas por 
muitos meios. O primeiro deles é o Elefante (elefante.com.br), 
criado em 1997, em que compromissos e fi nanças, aniversários, 
contatos, sincronização de dados, lembretes, WAP, cartões virtu-
ais, tarefas, notas, disco virtual, favoritos, previsão do tempo e 
horóscopo diário estão à disposição do usuário quando e onde 
precisar. Você pode acessá-los via celular, mobile, palm ou qual-
quer outro aparelho com conexão à Internet – os terceiros bra-
ços do homem (pós-)moderno –, receber lembretes no aplicativo 
de mensagens instantâneas (MSN, ICQ...) ou por meio de WAP e 
RSS. Memória de elefante é pouco perto disso.

Para quem quer opção ou só precisa de um caderno de endere-
ços e aniversários, um bom assistente é o Unik (unik.com). Você 
coloca seus dados no cadastro do site, seus amigos fazem a mes-
ma coisa, e seus cadernos de endereço estarão sempre atualiza-
dos, já que a cada mudança de um contato a atualização é auto-
mática para todos. É também possível reunir as listas de contato 
de e-mails diferentes em um só caderno eletrônico disponível, 
igual à agenda, 24 horas. O Unik torna-se uma identidade digital 
e um assistente ao mesmo tempo, tudo com respeito aos dados 
pessoais e confi dencialidade.

Hoje fi nalizamos com mais um ALTsiderALTsider que espalha nossas men-
sagens pelo mundo. Um reincidente num lugar novo. Dessa vez, 
o jornalista e amigo Tiago Aramayo visitou Petrópolis (RJ), mais 
especifi camente a casa de veraneio de Santos Dumont. O lugar 
foi construído quando do convite feito pela Princesa Isabel para 
que o Pai da Aviação viesse ao Brasil. Mais imagens dessa visi-
ta e outras curiosidades no gazetaalt.comgazetaalt.com. A 
propósito, mandei um e-mail para que 
não haja risco de que as fotos não 
estejam no blogue assim que 
você terminar de ler este 
texto. Para mim mes-
ma, é claro.

Não são poucos os exemplos daqueles que torcem o nariz 
para um livro de literatura regionalista. Sim, são aqueles li-
vros que colocam acima de tudo a identidade regional, va-
lorizando elementos como a linguagem, hábitos e geografi a 
da região retratada. Tal fator se desenvolveu no País devido 
ao tamanho do território nacional e às particularidades de 
colonização de cada região ou estado. Se a recusa a tudo o 
que cheira a regional fosse levada a sério não seriam ritmos 
conhecidos e populares o samba, o baião, o frevo, o blues, o 
jazz, o gospel, o tango, o chorinho, o axé e muitos outros.  

Na literatura, os primeiros exemplos de regionalismo 
são as obras O Gaúcho e O Sertanejo, ambas de José de 
Alencar, entretanto o desenvolvimento dessa vertente ro-
mancista atrelada a valores locais se consolidou no sécu-
lo 20 com outros autores, representados principalmente 
por Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos e 
João Cabral de Melo Neto.  

Conheci ainda na escola a literatura regionalista, numa 
circunstância em que encontrei o escritor Luiz Antônio de 
Assis Brasil e obtive a primeira obra regionalista propria-
mente dita do meu iniciar literário: Concerto Campestre. 
A partir de Assis Brasil, outros nomes foram surgindo: 
Josué Guimarães, Autran Dourado, Josué Montello, José 
Lins do Rego, Patativa do Assaré, Jorge Amado, Raquel de 
Queiroz e Simões Lopez Neto. 

Alguns críticos afi rmam que a literatura regionalista carrega 
o conservadorismo e a pouca afeição à experiência. Discordo 
em todos os aspectos. Todos os autores citados acima rom-
peram com algum código estabelecido pelas sociedades das 
quais emergiram as obras. Exemplos: Jorge Amado, em vá-
rios livros como Gabriela Cravo e Canela e Capitães de Areia, 
fomenta o erotismo feminino; Josué Montello, em Os Degraus 
do Paraíso, coloca em confronto catolicismo e protestantis-
mo; e Autran Dourado, na obra Ópera dos mortos, transgride 
os mais moralistas. Uma característica comum a todos: o hu-
mano nas relações com o meio, a linguagem, a paisagem e a 
cultura da região retratada.    

A importância do regionalismo pode ser percebida 
quando trocamos de lugar alguns personagens dessa 
gama. Haveria sentido Machado de Assis ter escrito a Di-
vina Comédia ou Portinari ter pintado a Monalisa? Hoje 
é que os artistas, tanto da literatura quanto na pintura 
e música, passaram a globalizar o produto, antes o lo-
cal era mais latente. O que parece universalizado para 
nós foi ainda no início regionalista, exemplo do jazz, que 

surgiu em Nova Orleans, nas comunidades 
negras, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 
sobrecarregada de Nordeste, ambas univer-
salizadas no tema e na importância. 

Como indicação, após uma breve defesa 
do regionalismo, duas obras que estão nas 
prateleiras do Sebo Bom Livro (Rua Castro 
Alves, 2.052): Um certo capitão Rodrigo 
(Globo, 1982, 254 p.), de Érico Verís-
simo, e Camilo Mortágua (Círculo do 
Livro, 1980, 499 p.), de Josué Guima-
rães. Uma boa leitura regionalista.

Memória de formiga Santo de casa faz milagre
4h15

Idéias
episódio 27Diário deNeuroses

Alguém quer ir

ao banheiro?

NÃO

Ninguém?

POR FAVOR,

ALGUÉM VAI

AO BANHEIRO

COMIGO!

NÃO

Cantata além da fluviolimitaçãoCantata além da fluviolimitação
Uma ponte une dois lados, opostos e antagônicos. Não apenas duas 

margens, são dois povos, diversas crenças.  Uma língua aqui, duas acolá. 
Amizade, assim denominaram a principal ligação entre as duas nações 
que no passado duelaram posses e poder. Antes de chegar ao limítrofe 
fl uvial, a balbúrdia e a confl uência de várias raças que por ali 
se fi xaram geram um desconcertante questiona-
mento de geografi a. São árabes, brasilei-
ros, paraguaios, indígenas e asiáticos 
tumultuando a entrada. Ao cami-
nhar sobre o arco da aliança, 
a sensação é de não estar 
mais em lugar algum, nem 
aqui e nem lá. Suspenso 
a quase 900 metros do 
chão, o concreto que 
pisamos nos conduz 

ao país-irmão. São mais 300 Km até a capital Assunção, mãe das cida-
des e nosso destino. O ALT  ALT ultrapassou a barreira pré-conceitual sobre 
o que existe por lá, além de paraguaios e pobreza no comum concordar. 
Ainda no limite fi cou o arco que há 43 anos sela a irmandade das duas 

nações, mesmo que essa relação seja apenas comercial e de 
interesse. Em terras paraguaias, uma nova revo-

lução acorda, silenciosa e até arrogante. 
Que sejam as águas do caudaloso rio-

estado o divisor e apaziguador de 
qualquer intento soberbo de 

ambas as partes. Vociferem 
eles, continuaremos com-

prando e permutando 
por ali. A assunção da 
paz já foi selada com 
o arco de triunfo.
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(por 
Dario Tavares
MARINGÁ | PR

(por 
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

Só

 q
uem é clarividente 

Só

 q
uem é clarividente 

pode ver
pode ver*

Dissipar o medo, dizia o ditado, “quem 
canta seus males espanta”, mas isso 
ainda é um cantar raro entre muitos 
que alimentam o temor a eventos fora 
do comum. E não adianta cantar ou re-
zar, aos incrédulos basta rir, aos outros 
abraçarem-se em mais superstições. 
Quem não está habituado às histórias 
interioranas do tipo que mortos ressus-
citam, objetos que se movem sozinhos, 
fantasmas que aparecem, não pode 
se abraçar à obra A Casa dos Espíritos 
(Bertrand Brasil, 2005, 448 p.), da es-
critora chilena Isabel Allende. 

A representante feminina da escola 
literária do Realismo Mágico ou Fantás-
tico recheou a obra com descrições que 
espantam por estar fora do comum ao 
leitor, mas aos personagens são even-
tos normais e corriqueiros. Assim como 
a obra do Nobel de Literatura, Gabriel 
Garcia Márquez – principal expoente do 
realismo mágico –, a obra de Allende 
impressiona pela quantidade de ele-
mentos fantásticos, criados pelas três 
personagens – Clara, Blanca e Alba – 
que marcam a saga de uma família. 
Característica também dessa escola 
literária é a distorção do tempo, tornan-
do o presente passado ou fazendo que 
o passado se repita no presente. O tem-
po é cíclico nesta obra e não avança a 
passos largos, mas se desenrola como 
numa novela, tornando a linguagem do 
romance cinematográfi ca. 

A transladação de ocorrências místicas 
na obra e mesmo descobertas impressio-
nantes para os personagens, como a che-
gada da TV, do telefone, a necropsia feita 

na mesa da cozinha, o piano tocando so-
zinho, objetos voando pela casa, tudo isso 
somado ao conteúdo político e social di-
luído na obra, torna A Casa dos Espíritos 
mais um daqueles livros com o sabor la-
tino da literatura sul-americana. Lento, cí-
clico, mas que vale a pena ser degustado 
e impressionar-se com a quantidade de 
relatos que muitas vezes deixam aquele 
gostinho de “por que terminou?”.

O romance de Allende se diferencia 
dos outros do realismo mágico por tra-
zer, apesar de protagonizado por um 
homem, três mulheres como as prin-
cipais redentoras e peças-chave da 
narrativa. Não é feminismo. São três 
gerações de guerreiras que tentam al-
çar vôo do tempo em que vivem. São 
temerárias, tentam não se subjugar 
aos mandos da sociedade machista 
e, também, incumbir naquela socie-
dade valores esquecidos. Por meio da 
caridade, espiritualidade e mesmo a 
revolução política buscam estar junto 
com as vanguardas reformadoras da 
carência social. 

Outra característica da formação do 
romance são os nomes das persona-
gens. Clara, Blanca e Alba – avó, mãe 
e fi lha – as três sensitivas, dotadas de 
clarividência. Rosa – a irmã de Clara 
que morreu jovem após Clara prever o 
evento – é a efemeridade da vida, 
como a fl or que após desabro-
char deixa de viver. Barra-
bás, o cachorro mais 
tido como um 
m o n s t r o 

pelo porte e características peculia-
res. Estaban, o patriarca, signifi cando 
o nome em grego “o vitorioso, o coro-
ado”. Allende preocupou-se com a no-
menclatura dos personagens tornan-
do mais mística ainda a descoberta 
de signifi cação do romance.

Entre as personagens está Pablo Ne-
ruda, o grande poeta e prêmio Nobel 
de Literatura. Neruda é tratado como 
“O Poeta” em toda a obra, não fi cando 
explícito o nome, mas pelas qualida-
des e a relação de Allende com Neru-
da fi ca clara a fi gura poética. A própria 
autora atribui o êxito como escritora 
ao célebre poeta, que no inverno de 
1973 aconselhou-a a abandonar o tra-
balho como repórter para se dedicar a 
escrever livros de fi cção. Ela não levou 
a sério a sugestão e demorou quase 
dez anos para transformar a idéia em 
realidade. Resultou nesta obra. 

O conteúdo político diluído no roman-
ce é que nos permite localizar geografi -
camente a trama. É o Chile do século 19 
e 20. O romance busca mostrar a traje-
tória da família de Allende na Revolução 
Socialista daquele país, e sim, ela é so-
brinha do ex-presidente Salvador Allen-
de, assassinado no Palácio La 

Moneda quando do golpe militar que 
Augusto Pinochet aplicou no país. 

Como já citou Mário Llosa, outro 
escritor latino: o romance apazigua o 
momento de inquietude e insatisfa-
ção, e esse momento de suspensão 
provisória da vida é que nos afunda 
a Ilusão literária. Essa ilusão parece 
nos arrancar da cronologia e da his-
tória e nos converter em cidadãos 
de uma pátria sem tempo e imortal. 
Somos outros: mais intensos, mais 
ricos, mais complexos, mais felizes, 
mais lúcidos que na congestionada 
rotina da vida. Quando fechamos o 
livro, voltamos à realidade; a vida so-
nhada do romance é melhor. É essa 
afi rmação que permeia a leitura de 
Allende – não recomendo A Cidade 
das Feras (Bertrand Brasil, 2005,280 
p.) –, afundar-nos na profundidade 
do relato bem narrado e místico de 
uma América Latina fadada sempre 
a tornar o passado presente com re-
voluções infundadas.

* Palco - Gilberto Gil

Não me recordo se porta-
luvas tem hífen ou não, enfi m, 
não importa muito, hífen não 
tem som e esse texto é pra 
parecer falado, contado, como 
uma história. Já pensou no que 
é um porta-luvas?

Eu nunca encontrei uma luva 
dentro dele, eu nunca o abri 
para procurar uma luva, eu nun-
ca encontrei "nada para deixar 
meus dedos aquecidos".

E têm tantas outras coisas 
que parecem ser nomeadas 
erroneamente, que parecem 
ter um nome totalmente di-
ferente de sua função, como 
se quem deu o nome não se 

importasse com o que pen-
sariam depois.

Parece que eu também não 
me importo, ou me importo, 
enfi m, visivelmente me perdi.
Parece que algo vai aca-
bar, o problema é que a 
única coisa começada que 
tenho é a minha vida, nun-
ca perdi as palavras, mas 
isso vem acontecendo com 
uma freqüência absurda.
Comprovado que não sou o 
melhor dos otimistas, fato.

Considerações 
sobre o
porta-luvas

Não espere de mim formalida-
des, o que vai sair da ponta des-
ses dedos é tudo o que sempre me 
engasgou e algo para te engasgar 
nessa sua soberba de ganhador.
Se hoje você conhece cada pedaço do 
meu corpo é porque antes de me dei-
tar contigo, deitei-me com o confor-
mismo, deitei-me como uma prostitu-
ta e depois de tê-lo em minha carne 
pude saber quem era você.

Saiba, Pessimismo, eu já fui feliz, já 
fui feliz, sim, não ria de deboche! Já 
acordei com bilhetes de "amo você" 
colados na geladeira, já recebi elogios 
dos mais distintos, já recebi fl ores, 
então se hoje é você quem encosta os 
lábios em meu pescoço, saiba que é 
tudo obra do Cansaço.

Eu bem sei que foi você quem pediu 
a ele que fi zesse todo o trabalho sujo, 
bem sei... Pronto, cá estou eu, dei-
tado em teu leito imundo, sentindo 
nojo, querendo ir embora, mas com 
a dor de não ter para onde ir. Ah, Pes-
simismo, ninguém é teu por querer 
pertencer, a quem você diz amar ao 
se deitar, de quem você comenta se 
deitar para seus amigos é só quem 
caiu em teu jogo como eu.

Todos teus amantes são tristes, to-
dos teus amantes são machucados, 
todos teus amantes não sabem mais 
o que é sorrir com sinceridade, todos 
teus amantes não dedicam nada a ti a 
não ser o corpo, que já nem lhes per-
tence mais, por cansaço de carregá-lo.
Toma, abraça-te a este corpo, que de 
dor eu já não vivo mais aqui, toma, 
amasse, violente, é você quem nunca 
vai saber o que é amar de verdade.

Embora eu não saiba mais, eu sou-
be, o que me coloca em extrema van-
tagem em relação a você, embora eu 
não tenha mais esperanças, eu fui... 
Mas e você que nem mesmo sabe que 
por amor se sofre, que nem mesmo 
sabe o que é o brilho dos olhos do co-
ração que se entrega a ti por querer 
pertencer, e você que só vive como 
parasita, e você que não morre?
Não me incomoda mais tua pre-
sença, a você, toda minha indi-
ferença a partir desta carta.

Irritantemente,
Dario Tavares.

Ao Pessimismo

*Estudante do terceiro 
ano do Ensino
Médio
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La madre  de lasLa madre  de las
ciudadesciudades

Assunção tem um ritmo próprio. Ritmo que não 
é marcado pelos passos apressados que rumam 
ao próximo compromisso. Nem pelo acelera e 
freia dos motores, como seria de praxe numa 
grande cidade. Cada minuto tem mais de ses-
senta segundos. Cada sombra é o melhor lugar. 
Cada olhar é o mais importante.

As ruas estreitas não foram projetas para gran-
des veículos, e as árvores afogam os carros e afa-
gam os transeuntes.

Os prédios contam histórias e impõem respeito: 
a cidade já está quase quinhentona, mas os traços 
não são de velhice, são de experiência. Há algo de 
barroco nas fachadas. Há algo de memória nas cur-
vas dos brasões de família, nos pilares trabalhados 
de maneira única, na simetria das abóbadas.

Também conhecida como “a mãe das cidades”, 
era de Assunção que partiam várias expedições 
que fundaram cidades no Paraguai, Argentina, 
Bolívia, principalmente durante o século 17. Na 
cidade se esparramam contrastes: os ônibus de 
transporte coletivo antigos dividem espaço com 
carros modernos. Bairros de fachadas modernas 
e gramas bem aparadas contrastam com cons-
truções antigas e casas perto da calçada. 

Para que serve um banco de praça? Em Assunção, 
serve para ser desfrutado. Aos milhares, eles são um 
convite ao sossego. Um dos milhares disponíveis está 
sendo usado nesse momento por um senhor. Barba 
meio grisalha de dois dias, aparenta ter uns 55 anos. 
Na cabeça o boné que já pediu Lino presidente. Já 
que o pedido foi negado, hoje o boné sujo serve para 
oferecer sombra. Nos pés um par de chinelos cuja 
cor ficou perdida com os passos, já não pode ser 
definida. Rachaduras disputam o espaço no chinelo. 
Rachaduras disputam também espaço no calcanhar 
do homem. Mas ele desfruta a melhor sombra de As-
sunção. Numa das mãos tem uma guampa de tererê, 
na outra um pequeno embrulho transparente, parece 
fumo. O banco de praça escolhido fica bem em frente 
à catedral, que ostenta muda um par de sinos. O gru-
po de turistas se aproxima, quer ver a catedral, sorrir e 
congelá-la numa foto. Disputando a melhor sombra, 
o grupo de 40 rodeia o homem. O guia relata datas e 
nomes, datas e nomes, datas e nomes.

O senhor de boné do Lino parece alheio a todos, 
não olha para os turistas, somente esconde o pacote 
de fumo sob a mão. A frente da igreja traz o escudo 
do Paraguai, a mistura de religiosidade e patriotis-
mo parece inédita. A catedral foi construída entre os 
anos de 1842 e 1845, e mantém mais de 90% do 
original, explica o guia. Algumas quadras atrás, no 
Panteon de los Heroes, a mistura de religiosidade 
e patriotismo é ainda mais gritante: a homenagem 
feita aos heróis de guerra mistura os tons de azul, 
vermelho e branco da bandeira ao dourado do altar 
da santa padroeira. São Fides Et Patria diz a fachada, 
mas também Fides Et Dei fi ca subentendido. O ho-
mem olha atentamente para a catedral, como quem 
ouve alguma novidade e se toca da importância do 
lugar que rodeia o banco escolhido.

Para ver o rosto dos turistas e os fl ashes deles 
ele precisaria erguer a cabeça ou, no mínimo, os 
olhos. Mas ele não o fez, não houve nenhuma 
curiosidade. O grupo se afastou.

“Vocês sabem o que é uma favela, né?”“Vocês sabem o que é uma favela, né?”

O turista é o ser que sai do lugar em que mora e 
trabalha para conhecer outro lugar sem interesse de 
obter lucro. Fazer turismo é antes de tudo um exer-
cício de alteridade, se deparar com o novo, com o 
diferente. No entanto, não se pode conhecer tudo e 
todos, então, até o turismo também é uma atividade 
caracterizada pela seleção do que pode e deve ser 
mostrado e contado sobre determinado lugar. E ah, 
como costumam parecer perfeitos os lugares que 
conhecemos! Perfeitos porque ao fundo das fotos, a 

seleção da realidade revela o melhor do lugar 
e oculta os problemas deles.

Em Assunção, essa regra é quebrada. Isso 
porque é impossível esconder do turista as 

contradições que se escondem em tantos outros 
lugares do mundo. Aqui, uma das maiores e mais 
perigosas favelas do país fi ca encostada no muro 
do palácio do legislativo. Há décadas as minús-
culas casas se escoram umas nas outras, sem a 
infra-estrutura básica, se remendam e perduram. 
São espremidas entre os palácios do centro da 
cidade e o Rio Paraguai, o principal rio do país.

A imagem choca. Tons de cinza sujo colorem as 
peças do quebra-cabeça: restos compensados, res-
tos de madeira, restos de zinco, restos de placas, se 
delineiam os restos de moradia. Diante dos olhos 
arregalados dos turistas um guia contesta: “Vocês 
sabem o que é uma favela, né?”. Sabemos. Vimos 
pela televisão. Sem o cheiro de ralo, sem o calor a 
fritar a poeira, sem o som do rádio a pilha, sem a 
agressão do movimento da realidade. “No Brasil 
não tem favela desse jeito, não!”, afi rma convicta 
uma turista indefesa em defesa. Na verdade tem, 
maiores, menores, piores, melhores... mas nunca, 
nunca ao lado da sede do governo. Já pensou a Roci-
nha como vista das janelas do Palácio do Planalto? 
É como se atirassem tomates no poder.

Villa Chacarita, casas-coisa cinzas, entre o rio e os 
palácios. O problema é que ora o rio, ora os palá-
cios tentam expulsar dali os moradores. O rio que 
fornece água para lavar, se lavar, beber e cozinhar, 
às vezes castiga com enchentes. A pior dela foi em 
1983. A água chegou a nove metros, o nível de de-
sastre é 7,5. Essa é a desvantagem para o povo que 
deseja morar quase dentro da baía do rio Paraguai, 
certamente não o fazem pela beleza da paisagem, 
mas pela necessidade humana de água potável. 
Quando a água sobe, o que se repete ciclicamente, 
os moradores são expulsos temporariamente, e o 
rio leva os trapos deles consigo. O centro também já 
fez esforços dele para tirar os moradores da região, 
nos últimos sessenta anos, enquanto o mesmo par-
tido colorado esteve no poder. Projetos e mais pro-
jetos que nunca saíram do papel. O último foi uma 
tentativa de construir casas, com infra-estrutura 
básica, em outro lugar. Mais de dez anos e nada 
foi feito. “Pero algún día lo harán”, afi rma o guia. O 
novo presidente, Fernando Lugo, eleito este ano, é 
a quebra de uma hegemonia e signo de esperança 
para o povo. Os moradores da favela Villa Chacarita 
certamente trocariam a paisagem do rio Paraguai e 
a proximidade do centro por dignidade.

Enquanto isso não acontece, a força tenta impor 
ordem. Policiais fardados e alguns à paisana fa-
zem a ronda atenta, como se uma bomba estives-
se prestes a explodir. Há uma espécie de cerco so-
bre os visitantes que fotografam. Território sem lei 
no meio do país: “Não passem daqui, depois desse 
ponto não nos responsabilizamos”. Depois do últi-
mo retardatário há sempre um homem com um 
rádio que discretamente informa os passos dos 
grupos que passam por ali. O rádio de um dos bar-
racos chia alto, no ritmo da cúmbia: “Comprende 
que la vida es muy feliz... el amor”... o choro de uma 
criança não permitiu ouvir o restante do verso.

O que é instintivo ultrapassa os limites da língua e 
da cultura. O choro de criança, por exemplo, é sem-
pre igual: não se chora em português, espanhol ou 
guarani. Continua a ecoar o choro da criança de 
algum cantinho da favela. E sabe-se que o motivo 
sempre é o mesmo: dor, frio, carência, fome. Com 
o tempo, algumas crianças parecem ter se dado 
conta da inutilidade do próprio choro, e como já 
são capazes de trocar passos e murmurar palavras 
escalam os degraus que separam a Villa do centro, 
e tentam suprir as faltas que lhe fazem chorar. São 
dezenas de pequenos com traços indígenas que 
perambulam por entre as pernas de mãos esten-
didas. As estratégias são as mais diversas: uns 
poucos tentam vender balas, outros pedem “pla-
tas y monedas” recebendo um avalanche de “no 
tengo” e caras viradas. Outros desistem de tentar 
dinheiro e pedem balinhas, algum lanche que se 

veja à mão, o resto do refrigerante, até água. Entre 
os pequenos, um pequeninho vestindo uma surra-
da camiseta da seleção paraguaia pede a água de 
uma moça. Ela pergunta a idade e ele, a olhando 
nos olhos, levanta três dedinhos perto da boche-
cha. Parecia ter dois. Como prêmio pela resposta 
graciosa o menino ganha a água e se afasta. 

Alguns se incomodam em tropeçar nas crian-
ças, aquilo era para ser um passeio tranqüilo 
pela parte histórica da cidade, “leva balinha, leva 
água, daqui a pouco eles querem levar as calças 
da gente”. Mas a mendicância que pede o sim de 
quem passa é fruto de muitos nãos já dados pela 
vida. Será o mesmo instinto que leva a chorar que 
faz com que as crianças desistam das brincadei-
ras e partam em busca de meios de sobre-viver?

O menino bebe a água ganhada na sobra de 
uma placa com letras garrafais: “El dinero que 
usted nos confía lo invertimos en obras”.

Difi culdades do povo? Iguais

Desigualdades? Iguais

Slogans políticos? Iguais

Um teste genético-social certamente detectaria 
os paraguaios e os brasileiros como povos irmãos.

75,75% de uma nação75,75% de uma nação

O principal cartão-postal do Paraguai é o Palácio 
do Governo. Construído em 1857, em uma época 
de pleno desenvolvimento paraguaio, o que fazia 
o país uma potência na América do Sul. Indepen-
dência, industrialização e crescimento. O palácio 
do governo ostentava os maiores luxos da época. 
Vidros, móveis, mármores vieram de Paris. Quem 
o construiu foi Marechal López, mas não usufruiu 
um dia sequer do palácio. A subida foi interrom-
pida com a guerra da tríplice aliança, conhecida 
como Guerra do Paraguai pelos brasileiros. O histo-
riador Julio José Chiavenatto a chama de genocídio 
americano. Entre os anos de 1864 e 1870, o Para-
guai lutou contra Brasil, Argentina e Uruguai. Uma 
guerra desigual, em que o Paraguai perdeu não só 
parte do território, mas teve o povo dizimado. 

No livro Genocídio Americano: A guerra do Para-
guai, Chiavenatto relata que o exército brasileiro era 
formado principalmente de escravos e não tinha ne-
nhum ideal na luta. Em janeiro de 1969, o palácio 
do governo foi tomado, os cômodos foram usados 
como dormitório pelos soldados brasileiros e os ca-
valos foram guardados nos corredores do prédio. 
Objetos foram levados como troféus de guerra.

75,75% da população exterminada. Sendo que 
99,5% dos homens adultos (maiores de 20 anos) 

foram mortos. Ao fi m da guerra, o Paraguai 
era um país de mulheres e crianças. 14 

mil homens e 180 mil mulheres re-
construíram o país. Até hoje 
os impactos são sentidos, 
estima-se que o atraso 
causado pela guerra seja 

superior a 100 anos.
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Identidade: Identidade: 
ParaguaioParaguaio

(por
Mariana LiotoCASCAVEL | PR

A colonização das Américas, em grande par-
te, não se deu de forma pacífi ca. Frei Bartolo-
mé de Las Casas, na obra O paraíso destruído, 
relata as atrocidades cometidas durante a co-
lonização. “Os espanhóis, com seus cavalos, 
suas espadas e lanças começaram a praticar 
crueldades estranhas: entravam na vilas, bur-
gos e aldeias, não poupando nem as crianças 
e os homens mais velhos, nem as mulheres 
grávidas [...] Faziam apostas sobre quem, de 
um só golpe de espada, fenderia e abriria um 
homem pela metade (p. 32)”. O extermínio em 
algumas áreas chegou a 80%.

Mas essa regra não se aplicou a todo o terri-
tório. No Paraguai, já no início da colonização, 
Domingo Martinez de Irala ordenou que os es-
panhóis se casassem com indígenas, os fi lhos 
dessas relações eram criados pelas mães e não 
perdiam o contato com os costumes guaranis. 
Nessa miscigenação é que começa a surgir 
uma nova identidade nacional. Para o professor 
de história Fernando Peres Zimardi, “É a única 
situação da América onde os índios não foram 
aniquilados, ao contrário, a união do indígena 
em mestiço é que originou o paraguaio”.

A manutenção do Guarani como um dos idio-
mas ofi ciais é também prova da relevância da 
cultura indígena, também o único caso na 
América onde o idioma do grupo dominado se 
igualou ao do colonizador.

As danças, a música, o artesanato, a tradição 
do tererê como momento de interação que une 
a todos em conversas hospitaleiras. Hoje são 
mais de seis milhões de pessoas, e o que se 
percebe em muitas é o orgulho de conhecer a 
história e preservar os costumes do seu país.

Com R de RainhaCom R de Rainha

Algo chama a atenção: livros dispostos pela 
calçada, numa das principais ruas da cidade. É 
um sebo ao ar livre. O pedestre pode tropeçar em 
fragmentos de história, literatura, e diversas ou-
tras áreas por 10 mil guaranis. São quatro zeros 
que assustam, mas o valor corresponde a menos 
de cinco reais. “Não é fácil vender livros no Pa-
raguai, muitos não podem comprar”, mas como 
a taxa cobrada pela prefeitura é irrisória (20 mil 
guaranis), o negócio se mantém há alguns anos. 
Quem nos conta é Antonela, que antigamente 
trabalhava com o marido, mas como as coisas 
começaram a fi car mais difíceis ele precisou 

arrumar outro emprego. Uma das razões que 
exigiram o aumento da renda foi a vinda do 

primeiro fi lho, que com 40 dias de vida 

já acompanha a jovem mãe na labuta 
diária de vender livros.

Sorte de Antonela é que pode contar 
com a ajuda de algumas amigas. Entre 
elas uma senhora simpática com os lábios fi nos 
pintados de vermelho vivo. No fi m das contas, 
foi ela quem me entrevistou, perguntou mil coi-
sas. Entre uma pergunta e outra, me contou que 
mora bem longe do centro, é casada e tem três 
fi lhos já criados. Aos 57 anos, não tem mais em-
prego fi xo, mas trabalha de vez em quanto para 
conseguir um dinheirinho. Ela era boa vendedora, 
durante a conversa mostrava alguns livros e dizia 
que era muito bom. Acabei comprando um, didá-
tico, só por curiosidade de saber o que era visto 
na escola. Ao me despedir, percebi que havia me 
esquecido de perguntar o nome dela.

– Reina. – palavra que corresponde a ‘rai-
nha’ em espanhol.

– Como se escreve? Normal?

– É com aquela assim – gesticula desenhan-
do um R na palma mão.

Fome de Luta Fome de Luta 

Há pouco tempo a praça que fi ca ao lado do 
palácio do governo ganhou uma escultura e 
mudou de nome. O nome passou a ser Praça 
dos Desaparecidos. A escultura, a princípio, 
parece estranha, um grande cubo de concre-
to, preso por cabos de aço, sobre uma estrutu-
ra de onde é possível ver partes de formas hu-
manas que parecem tentar escapar. Paraguai 
viveu a ditadura de Stroessner por 35 anos, de 
1954 a 1989. Durante esse período, atraso no 
desenvolvimento, tortura, exílio, morte. A lista 
de desaparecidos políticos tem 350 nomes, 
mas, na prática, entre mortos, torturados e 
exilados, o guia Fausto Dionisi estima mais de 
um milhão de pessoas. O símbolo do poder do 
ditador era uma estátua de três metros, cons-
truída na capital do país. Com o fi m do perí-
odo ditatorial, a estátua foi simbolicamente 
enforcada, uma grua a içou e por muitos anos 
a estátua fi cou abandonada num aterro da ci-
dade. Por 17 anos, Stroessner viveu no Brasil, 
morreu em 2006. Mas a morte dele e o en-
forcamento simbólico da imagem parece não 
ter sido sufi ciente para criar o sentimento de 
liberdade no povo, então, um grupo de artis-

tas plásticos se 
uniu para 

f a -

zer o “esquartejamento” do general. A estátua 
foi partida, e as partes dela fi guram na Praça 
dos Desaparecidos. A repressão está enterra-
da sob o concreto e presa com cabos de aço. O 
objetivo é manter o reinado da democracia.

E é na Praça dos Desaparecidos que outra cena 
atrai. Uma barraca montada e faixas indicando 
que ali um homem faz greve de fome há treze 
dias. O homem é Esteban Estragó Queirolo. Desde 
13 de setembro, só ingere líquidos. A tentativa é 
de chamar a atenção das autoridades paraguaias 
para o terrorismo realizado nos cárceres. 

– Fui torturado brutalmente durante três dias 
pelo então 'ofi cial' Rafael Velazquez e outros, 
em 1988. Esse delito lesa a humanidade, e 
mesmo tendo sido várias vezes denunciado 
ele nunca foi investigado. As seqüelas das 
torturas físicas, e as piores, as psicológicas, 
são muito difíceis de superar. Mas o cúmulo 
aconteceu recentemente, ao tentar renovar 
meu passaporte o mesmo velho torturador, 
o fantasma da minha mente, teve o poder de 
me deter, me enviou ao presídio de Tacumbu 
sob a acusação de ter emitido um cheque sem 
fundo em 1998. Velazques disse que eu seria 
enviado ao pior dos calabouços onde os presos 
poderiam me extorquir e violar. Precisamos 
desmantelar o aparelho repressor herdado da 
ditadura Stroessnista.

Os dias sem ingestão de comida lhe deixa-
ram abatido, mas a fala é fi rme e convicta. 
Esteban acredita que algo será feito, “vamos 
conseguir”.  Ele denuncia que alguns presos 
já poderiam estar em liberdade, mas não con-
seguem sair das prisões por não ter dinheiro 
para pagar um advogado. Noventa por cento 
dos presos não foram julgados. 

– Os verdadeiros delinqüentes profi ssionais 
estão protegidos por este sistema, enquanto os 
bodes expiatórios são os jovens pobres, que va-
gam sem trabalho e futuro, neles produzimos os 
futuros criminosos que atacarão nossos fi lhos.

V, ninguém será submetido à tortura, nem a tra-
tamento ou castigo cruel, desumano ou degra-
dante. IX ninguém será arbitrariamente preso, 
detido ou exilado. X toda pessoa tem direito, em 
plena igualdade, a uma audiência justa e públi-
ca... XI toda pessoa acusada de um ato delituoso 
tem o direito de ser presumida inocente até que 
a sua culpabilidade tenha sido provada. 

Toda pessoa tem direito... Às vésperas de a 
declaração universal completar 60 anos, onde 
estão os direitos humanos?

O que persiste é o desejo de seguir lutando 
em busca do ideal e contra os estereótipos. 
Afi nal, já afi rma o refrão do hino:

Paraguayos, ¡república o muerte!
nuestro brío nos dió libertad;
ni opresores, ni siervos alientan
donde reina unión e igualdad.
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NÃO POR
ACASO

Philippe Barcinski

Leonardo Medeiros, Rodrigo

Santoro, Letícia Sabatella

90 min.

Brasil, 2007. Cor.

APOCALYPTICA

Worlds Collide

2007

Cello Metal

Indicado por:

Jeferson Richetti

Pedro (Santoro) é um cara introspec-

tivo, tímido, que vive da construção de 

mesas de sinuca. Num acidente trági-

co, perde a namorada, Teresa, uma an-

tropóloga. Conhece então a empresária 

Lúcia e com ela tenta reviver o relacio-

namento com Teresa, acreditando que 

a vida pode ser construída da mesma 

maneira que uma partida de sinuca: 

jogadas ensaiadas e efeitos previsíveis, 

entretanto, aos poucos descobre que 

quase nada é como deveria ser.

Na outra ponta está Ênio (Medeiros), 

engenheiro de trânsito, metódico, que 

acredita ser possível administrar as 

emoções e as lembranças do amor do 

passado da mesma maneira que con-

trola o tráfego. Entretanto, é justamente 

um acidente de trânsito que muda por 

completo a rotina que segue; se obriga 

a abrir as portas para Bia, a fi lha adoles-

cente com quem nunca teve contato.

As duas histórias comungam, se 

entrelaçam, se comunicam, se inter-

ferem, mas os personagens não se 

relacionam, não se conhecem. Um 

roteiro criativo, trabalhado em multi-

plot (histórias paralelas) muito bem 

trabalhado por Barcinski, que, aliás, 

teve um sopro de Sundance.

O resultado é um drama que expira 

sensibilidade. Note o movimento deli-

cado da câmera, os enquadramentos 

signifi cantes, a fotografi a de cores 

pastéis, a trilha e o desenvolvimento 

psicológico dos personagens.

Trabalho que ratifi ca a posição de Bar-

cinski como promessa do cinema na-

cional. Os curtas A Escada, Palíndromo 

e A Janela Aberta, os mais conhecidos 

dos cinco do diretor, já apontavam isso. 

Surpreendem pela criatividade e pelo tra-

balho estético, abrindo portas à expecta-

tiva sobre este primeiro longa-metragem, 

completamente suprida. Um brinde ao 

carioca – de infl uências kubriquianas e 

polanskianas – que capturou o que há de 

poético no paulista e em São Paulo.

Praticamente
  perfeito
     Invejável
Espantoso

         Praticamente
      música
Jaime, quero mais
  Legalzinho

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Tive problemas com as primeiras audições de algu-
ma coisa do Apocalyptica. Consumiram minha fome 
feroz, mas que retornou poucos minutos além; e mais 
forte. As mesmas músicas das quais estava embevecido 
em um código diferente. Os sentidos e a canseira eram os 
mesmos. Hoje a música que fazem dá os justos nós do pro-
gressivo sucesso. Em Worlds Collide (2007), as águas são as 
mesmas, mas as margens são bem diferentes. A banda agora 
tem uma identidade que permite às releituras carregarem novos 
signos. WC não traz covers, mas trabalha – num contexto semióti-
co – com a transcriação, a criação a partir de um texto base.

A caixa da bateria na faixa Grace, bem como a construção do riff, o 
tempo das linhas são reverberação pura e direta do St. Anger, o fi lho re-
negado de Ulrich e companhia. Não é simples referência ao Metallica em 
cellos, é o Apocalyptica fazendo isso. Detalhe: nesta faixa o convidado é 
o virtuoso guitarrista japonês Tomoyasu Hotei, que assina o tema do fi lme 
Kill Bill, de Tarantino.

Em I’m Not Jesus, os fi nlandeses despejam o que tem de melhor numa 
música ao estilo Slipknot. O baterista Corey Taylor está ali, cantando, como 
representante dos monstrengos pop. Então vem Ion, uma das melhores cria-
ções originais do grupo. Helden é um Rammstein às avessas, mais lento, 
igualmente pesado, com o próprio Till Lindemann no vocal. Stroke funciona 
muito bem mesclando peso e melodia e abre alas para Last Hope, uma faixa 
à lá Slayer, com o mestre Dave Lombardo nas baquetas; colaborador tam-
bém em Cult (2000).  Um speed muito bem vindo. 

I Dont’ Care, com Adam Contier do Three Days Grace, deve agradar aos 
adolescentes rebeldes e emocionados. Rendeu clipe, se não me enga-
no, mas é a faixa mais impositiva do álbum. Escorrega ali e acolá. O 
vocal pode ser bom em terrenos que lhe são familiares, mas para o 
Apocalyptica pode ser desnecessário.

Burn soma-se a Ion e aquece para SOS, com a participação de Cristina 
Scabbia, uma das musas do Heavy Metal, numa performance que há 
algum tempo não ouço no Lacuna Coil.

Peace é o acorde fi nal dessa Guerra de Mundos musical. Um álbum muito 
bem pensado e executado, que funciona tanto como homenagem 

aos ‘monstros referências’, como amostra do quão 
longe podem chegar esses gigantes 

dos cellos.

Para um texto in-
formativo, repleto de 

referências verídicas e instruti-
vas, e para uma análise de um estrito 

conhecedor do assunto abordado, por favor, 
dirija-se ao texto ao lado. Caso não se importe 
com a mera construção de juízo sem o devido 
embasamento de que por vezes a crítica se es-
mera sem sinceridade, continue por aqui. Im-
pressões e vivência, em minha opinião, são tão 
parte de um texto opinativo (!) quanto um relicá-
rio de informações bem construídas. Devem vir, 
obviamente, em conjunto. Sintam-se ofendidos, 
portanto, eu não entendo nada de metal, rock, 
metal sinfônico ou o que o valha.

Não entender, veja bem, não significa não gostar. 
Já deixei claro por esse espaço mesmo que o meu 
maior problema com o metal, por exemplo, são 
os vocais, digamos, duvidosos. Quando soube que 
a indicação seria Apocalyptica, fiquei um pouco 
mais felizinha. “Oba! Música instrumental!”. Eu já 
conhecia alguma coisa do grupo por audição de 
outros, e principalmente dos covers que, no início 
da carreira, eles fizeram do Metallica. O Metallica, 
aliás, é um dos poucos de quem eu posso dizer que 
gosto por ter ouvido mais e por não terem o vocal 
tão tenebroso. Gostava das versões também jus-
tamente pela ausência deles. Quando chegou aos 
ouvidos Worlds Collide, o sexto álbum da banda, 
as coisas mudaram um pouco.

Tudo ia muito bem nas duas primeiras faixas, 
Worlds Collide e Grace, e minha paixão por vio-
loncelo aumentava a cada segundo de música. 
Quando chegou em I’m not Jesus, foi-se minha 
alegria. Os vocais que apareceram, entretanto, 
foram surpreendentes. Forte na faixa em ques-
tão, viciador em I don’t care – e muito pop, diga-
se de passagem –, sustentável na voz feminina 
de S.O.S (Anything but Love). Desnecessário, 
porém, no Judas do álbum, Helden, com um tal 
de Till Lindemann destruindo com o belo instru-
mental do Apocalyptica.

Um disco muito bom com uma rusga. Perdoá-
vel, é claro, quando colocada diante das outras 
faixas. Continuo preferindo as instrumentais, 
mas nem tiro tantos pontos, por exemplo, da 
bateria constante – é sempre uma latência 
cadente nas músicas que acompanha com 
fremência –. Violoncelos a postos: prefi ro um 
bom quarteto de cordas à mistureba.

 

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 
tornar a produtora da The Banda e, com 
isso, afastar Luana do grupo. Bruno per-
gunta 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 Gusta-
vinho 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 Angeli-
na se ela vai para os Esta-
dos 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 con-
clui 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. Ma-
ria manda Aquiles se esconder. Um gru-
po 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 Adamas-
tor é atingido ao trocar tiros com os 
reptilianos. A Rainha o socorre e pede 
ajuda aos soldados. A Liga do Bem ar-
ruma 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 Vampi-
ros. Miguel desliga o som e saca sua 
arma. Ele aponta para Drácula e avisa 
que o prédio está cercado. Bram avan-
ça contra Miguel e a arma dele cai no 
chão. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Camila quer saber se Julia-
no descobriu alguma coisa sobre Ava. 
Akira vai ao Nonna Mia para falar 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. Éri-
ka diz que Dani precisa descansar e 
que ela fi cará em seu lugar na cozi-
nha 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 en-
tregar o bebê que ela está esperando 
para adoção. Carlo fi ca furioso. Gui-
do não aceita o resultado do exame 
e discute com Fatinha. Zeca quer as-
sumir o namoro. 

QUINTA - Raí tenta ligar para Mari, mas 
não consegue falar com ela. Duni con-
ta para Uni que Tê está apaixonada. 
Ava vê Antonio sair com Tê e promete 
para a mãe que vai acabar com ela. 
Keiko conta para Akira que Akemi con-
versou 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. Reizinho 
pede desculpas a  Mari. 

SÁBADO - Não há exibição.
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Estou morta, mas Estou morta, mas 
não consigo dormirnão consigo dormir

Dizer que o texto de Bergman se 
aproxima ao de Ibsen ou mesmo 
ao de Tchecov seria minimizá-lo. 
Não fosse o fato de a humanidade 
não imortalizar os contemporâneos 
dele, Ingmar Bergman estaria no 
mesmo patamar dos dois anteces-
sores, sem tirar ou pôr.

Na época que começava a produ-
ção de Gritos e Sussurros, Bergman 
dava instruções aos companheiros 
de set de que aquilo não era uma 
história, era um sentimento, aquilo 
não era uma casa, mas o interior 
de uma alma fragilizada. Por conta 
disso, o vermelho que dominaria o 
fi lme junto ao branco e negro era 
tão somente como a membrana 
úmida que segundo Bergman co-
bria esta mesma alma.

O universo é feminino, as atrizes 
já declaravam que Bergman talvez 
entendesse melhor este universo 
que as próprias mulheres. E o sen-
timento, bom, primeiramente como 
poderia eu traçar a sinopse de um 
sentimento..., porém, comum à obra 
bergmaniana, o sentimento é resul-
tante da fé versus o vazio divino. 
Desumanização graças aos ranços 
da moral religiosa. Bergman nos faz 
desconfi ar de pessoas que falam de-
mais de Deus... E, se analisarmos ao 
redor, vemos que a informação não 
passa ao largo da realidade. Pesso-
as que se escondem em maneiris-
mos, repreendendo as próprias frus-
trações, desejos e taras (quando não 
para atingirem objetivos próprios, 
sejam eles fi nanceiros, políticos ou 
de escalada social), perdem a hu-
manidade mascarando-a em senti-
mentos infi nitamente piores como 
falsidade, hipocrisia e crueldade 
avalizados pelos textos bíblicos.

As três irmãs apresentadas em Gri-
tos e Sussurros encaixam-se nesta 
conveniência hipócrita, evitando ao 

máximo transmitir ternura, limitan-
do-se a declará-la em frases átonas. 

Uma das irmãs, doente terminal, 
é talvez a que tenta em vão extrair 
essa humanidade petrifi cada das 
duas outras, mas a única ternura 
vem da ama que perdera o reben-
to, e assim como o leite que se 
esvai de um peito sem fi lhos para 
alimentar, ela dedica o carinho a 
essa mulher crescida.

As poucas presenças masculinas 
que fi guram são hediondas, ríspidas, 
os chamados ‘varões’, que de tão bru-
talizados (como fi guras masculinas 
típicas da Bíblia) perdem a própria 
dignidade num jogo egótico, utilizan-
do-se das três como peões, que aí, 
como manda a cartilha, desprendem 
um amor romântico formalizado. 

Esta alma expressa por Bergman 
é claustrofóbica e pulsante, pare-
cendo cada vez mais se fechar so-
bre elas, uma alma que, conforme 
se retrai, parece petrifi car, gerando 
uma angústia inversamente propor-
cional. A ‘membrana’ que a envolve, 
belissimamente fotografada pelo 
gênio Sven Nykvist, traduz em cores 
e luz toda a complexidade da mente 
etérea do diretor.

Bergman ganhou da crítica o título 
de deus; mas ele não era divino, até 
porque o adjetivo lhe seria ofensivo. 
Ao contrário, possuía um humanis-
mo e uma noção de fraternidade que 
muitos santos dariam a auréola para 
ter, ainda mais em tempos em que 
se fala da beatifi cação de Pio XII.

O filme Gritos e Sussurros será 
exibido sábado, dia 25/10, às 
19h30, no Sesc Cineclube Silen-
zio. A entrada é gratuita.

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

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Esta fase é negativa para você, mas 
ela passará. Tome cuidado com no-
tícias falsas, com pessoas que se 
dizem amigas, mas não são e cuide 
da saúde. Bom para o amor.

Mentalize assuntos do amor, amiza-
des, vida social e intercâmbios de 
idéias. Viva as relações com equilí-
brio para que sobre confi ança para 
dirigir a vida pessoal e profi ssional.

Sua indecisão poderá prejudicá-lo. 
Portanto seja decidido para que 
tudo possa sair bem. Cuide da saú-
de, não se precipite e não se deixe 
infl uenciar por maus pensamentos. 

Procure não criar nenhum obstáculo 
no que se refere ao amor. Sua ati-
tude poderá ser interpretada de mil 
maneiras. Procure ser otimista e os 
resultados serão satisfatórios.

Ouça mais sua consciência, pois 
ela tem respostas que faltam para 
que você alcance a felicidade. Não 
guarde rancor de desentendimentos 
passados e aprenda a perdoar.

Problemas com as fi nanças. Seja 
cauteloso. Dia em que haverá muita 
tranqüilidade na vida familiar e pro-
fi ssional, com bastante disposição 
para solucionar problemas.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO

PEIXES 

Presságios dos mais favoráveis. 
Propício a encontros amorosos, 
para reatar velhas amizades, para 
harmonizar-se com parentes e para 
entender-se com os amigos.

Para ter boa posição no campo pro-
fi ssional, tudo dependerá de você. 
Êxito social e muito romantismo. 
Uma vida social intensa e muito ba-
dalada deverá marcar este período.

Pessoas desconhecidas estão pro-
pensas a colaborar com seus pro-
jetos. Se cometeu algum erro, evite 
lastimar o tempo perdido. Busque a 
companhia de pessoas amigas.

Pense no êxito de tudo. As transa-
ções estarão em evidência. Evite 
receios infundados, preocupações 
negativas. Excelente para o amor, 
assuntos familiares e o romance. 

Dia em que terá sucesso em negó-
cios relacionados com construções. 
Algum aborrecimento passageiro 
poderá ser esperado em seu lar. Cui-
dado com um romance clandestino. 

Evite atritos e discussões e tudo que 
possa prejudicá-lo, física, mental e 
moralmente. Suas idéias serão ana-
lisadas por pessoas amigas e alcan-
çarão êxito a longo prazo.

CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Mulheres – O Sexo 
Forte (legendado) – comédia 
– sexta 19h.

Wall-e (dublado) – animação – 
sexta 14h30 e 16h30.

Os Mosconautas no Mundo da 
Lua (dublado) – animação – sá-
bado, domingo e quarta 14h30, 
16h10, 17h45 e 19h30; segunda, 
terça e quinta 16h e 19h.

Perigo em Bangkok (legenda-
do) – ação – sexta 21h; sábado, 
domingo e quarta 21h15; segun-
da e terça e quinta 20h40.

Sala 2: Busca Implacável (legen-
dado) – suspense – sábado e do-
mingo 14h40 e 19h20; segunda e 
terça 14h30 e 19h10; quarta 15h50 
e 19h45; quinta 16h40 e 19h10.

Controle Absoluto (legen-
dado) – ação – sexta 19h10 e 
21h15; sábado e domingo 21h; 
segunda e terça 20h50; quarta 
17h35 e 21h30; quinta 20h50.

Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas (dublado) – aventura – sexta 
14h15; sábado e domingo 16h20; 
segunda e terça 16h15; quinta 14h.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Os Mosconautas no Mun-
do da Lua (dublado) – animação – 
sexta 17h20, 19h e 20h40; sábado, 
domingo e quarta 14h00, 15h40, 
17h20, 19h e 20h40; segunda, terça 
e quinta 17h20, 19h e 20h40.

Sala 2: Caçadores de Dragões 
(dublado) – animação – sexta 
18h; sábado, domingo e quarta 
14h30 e 16h10; segunda, terça 
e quinta 18h.

Busca Implacável (legendado) 
– ação – sexta 19h40 e 21h30; sá-
bado, domingo e quarta 17h50, 
19h40 e 21h30; segunda, terça e 
quinta 19h40 e 21h30.

Sala 3: Zohan – O Agente 
Bom de Corte (legendado) – 
comédia – sexta 19h10; sábado, 
domingo e quarta 14h40 e 17h; 
segunda, terça e quinta 19h10.

Controle Absoluto (legenda-
do) – ação – sexta 21h20; sábado, 
domingo e quarta 19h10 e 21h20; 
segunda, terça e quinta 21h20.

Sala 4: Mama Mia (legenda-
do) – comédia – sexta 19h e 
21h10; sábado, domingo e quar-
ta 14h30, 16h40, 19h e 21h10; 
segunda, terça e quinta 21h10.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Amigos, Amigos, 
Mulheres a Parte (legendado) 
– comédia – sexta 15h10, 17h30, 
19h55 e 22h10; sábado e domin-
go 12h40, 15h10, 17h30, 19h55 e 
22h10; segunda a quinta 15h10, 
17h30, 19h55 e 22h10.

Barigüi 2: Corrida Mortal (legen-
dado) – ação – diariamente 13h10, 
15h20, 17h35, 20h e 22h15.

Barigüi 3: Ensaio Sobre a Ce-
gueira (legendado) – drama – 
diariamente 13h50 e 18h35. 

Noites de Tormenta (legen-
dado) – drama – sexta 16h25, 
21h15 e 23h25; sábado 11h40, 
16h25, 21h15 e 23h25; domingo 
11h40, 16h25 e 21h15; segunda 
a quinta 16h25 e 21h15. 

Barigüi 4: Bezerra de Mene-
zes – O Diário de Um Espírito 
(nacional) – drama – diaria-
mente 13h15 e 15h05.

Barigüi 5: As Duas Faces da Lei 
(legendado) – policial – sexta 
14h40, 17h05, 19h25, 21h45 e 
00h; sábado 12h10, 14h40, 17h05, 
19h25, 21h45 e 00h; domingo 
12h10, 14h40, 17h05, 19h25 e 
21h45; segunda a quinta 14h40, 
17h05, 19h25 e 21h45. 

Barigüi 
6: Espelhos do Medo (legenda-
do) – terror – sexta 14h45, 17h10, 
19h35 e 22h; sábado e domingo 
12h20, 14h45, 17h10, 19h35 e 22h; 
segunda a quinta 14h45, 17h10, 
19h35 e 22h. 

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Amigos, Amigos, 
Mulheres a Parte (legendado) 
– comédia – diariamente 13h10, 
15h30, 18h, 20h15 e 22h30.

Estação 2: Noites de Tormen-
ta (legendado) – drama – dia-
riamente 19h40, 21h50 e 00h.

Os Mosconautas no Mundo da 
Lua (dublado) – animação – diaria-
mente 12h, 13h55, 15h50 e 17h45.

Estação 3: Missão Babilônia 
(legendado) – ação – diaria-
mente 14h50, 16h50, 18h50, 
20h50 e 22h50.

Caçadores de Dragões (du-
blado) – animação – diaria-
mente 13h.

Estação 4: Bezerra de Mene-
zes – O Diário de Um Espírito 
(nacional) – drama – diaria-
mente 13h40, 15h40 e 17h50.

A Caçada (legendado) – ação 
– diariamente 19h50 e 22h05.

Estação 5: Kung Fu Panda (du-
blado) – diariamente 12h35.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  

Sala 2: Controle Absoluto (le-
gendado) – suspense – sábado 
a quinta 22h30.

A Culpa é do Fidel (legenda-
do) – drama – sábado 20h15; 
domingo 19h45 e 21h45; se-
gunda a quinta 20h15.

Sala 3: Controle Absoluto (le-
gendado) – suspense – domin-
go 17h, 19h30 e 22h.

Sala 4: A Caçada (legenda-
do) – ação – sábado e domingo 

17h45, 20h e 22h15; segunda a 
quinta 20h e 22h15.

Cineplex  

Sala 1: A Casa das Coelhi-
nhas (legendado) – comédia 
– sexta 17h20, 19h30 e 21h40; 
sábado e domingo 15h, 17h20, 
19h30 e 21h40; segunda a 
quinta 17h20, 19h30 e 21h40.

Sala 2: Mamma Mia (legen-
dado) – comédia – sexta 
17h30, 19h40 e 21h50; sába-
do e domingo 14h50, 17h30, 
19h40 e 21h50; segunda a 
quinta 17h30, 19h40 e 21h50.

Sala 3: Busca Implacável (le-
gendado) – ação – diariamen-
te 16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Caçadores de Dra-
gões (dublado) – animação – 
diariamente 15h30 e 17h30.

A Casa da Mãe Joana (nacio-
nal) – comédia – sexta 17h10, 
19h10 e 21h20.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: Caçadores de 
Dragões (dublado) – 
animação – sábado, 
domingo e quarta 
16h; segunda, terça e 
quinta 19h30.

Busca Implacável 
(legendado) – ação 
– sábado, domingo e 
quarta 19h30 e 21h10; 
segunda, terça e quin-
ta 21h10.

Sala 2: A Ilha da 
Imaginação (du-
blado) – aventura – 
sábado, domingo e 
quarta 16h30.

O Procurado (le-
gendado) – ação – 
diariamente 20h.
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“Aqui o
chicote
estala”
Na mais reptiliana das cidades, 
um grito de domador ecoa nos 
becos da cultura insistente

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

Um conside-
rável público 
aguardava an-
sioso a abertura 
do espetáculo. A 
primeira etapa 
de cadeiras pre-
enchidas até o 
meio do anfi tea-
tro justifi cava o vulto-
so adjetivo. A atmosfe-
ra pesava na intenção de 
muitos que já sabiam por 
o que esperar. Há mais ou 
menos um ano, outro palco e 
outra platéia inquietavam-se por 
algo semelhante: antes, era mais 
um desconhecimento saudável que 
impelia à curiosidade. Agora, mui-
tos voltavam desejosos da mesma 
alegria encontrada outrora; tantos 
vinham ansiosos pelas histórias que 
ouviram e esperavam presenciar.

Dos pés que não resistiram ao ren-
der-se às batidas frementes da mú-
sica e dos muitos receosos que por 
pouco não se levantaram a pedido 
dos quatro integrantes do grupo Ma-
cfeck, vem a certeza de que houve 
um contágio. Nunca é certo ou abso-
luto o contentamento geral, mas há a 
solidez do vulto que sobre todos pai-
rou: o encantamento. Enquanto um 
grupo sapecou passos entusiásticos 
num canto da platéia, muitos outros 
embalaram cadeiras e vizinhos num 
vivenciar não menos céltico – ou épi-
co – que o balanço das músicas apre-
sentadas. Não é somente um julgar 
instintivo, mas um apelo das imagens 
presenciadas exigindo que seja en-
tendida a magia que se faz sobre to-
dos numas vezes perdidas no tempo/
espaço da cidade interiorana.

Muitos planos e acertos foram ali-
nhados ao fi nal do show. Desejos de 
retorno fi guravam na fala de artistas 
e fãs, ainda embalados pela adre-
nalina que rondava veias na volição 
que acompanha sempre o término 
recente de acontecimentos extáti-
cos. O dono dos planos ouvidos e dos 
acertos de parcerias vindouras foi o 
produtor musical Nery de Melo Cân-
dido, da Mamute Produções, respon-
sável por alguns dos shows alternati-
vos realizados em Cascavel e região 

nos últimos tempos. Vocal Tem-
po – grupo de música cubana 

que tem a voz como único 
instrumento – e o já men-
cionado Macfeck – música 
folk e astral da melhor qua-
lidade vindos da Europa – 
foram os responsáveis 
pela passagem de 

Nery por Cascavel 
e motivo para a 
entrevista 

ao 
Ga-

z e t a 
ALT. Em 

meio à 
euforia que 

se seguiu ao 
show do Ma-

cfeck no último 
dia dois de outu-

bro, no anfi teatro da Uni-
par, o produtor vindo de 
São Paulo mostra uma 
visão diferente daquela 
a que estamos acostu-
mados. Há espaço para a cultura 
alternativa em Cascavel?

Qual é a receptividade do Bra-
sil com relação a grupos alter-
nativos iguais ao Macfeck?

Com grupos assim a gente só 
consegue fazer São Paulo, Pa-
raná e Santa Catarina e uma ci-
dade no Rio Grande do Sul. Não 
consegue ir para o Nordeste, não 
consegue Rio de Janeiro, não 
consegue ir para o Centro-oeste. 

É uma questão de logística ou é 
mais pela cultura de cada região?

Não, é totalmente logística. 
Acontece o seguinte, você per-
gunta para uma pessoa se ela 
gosta de música folk. Geralmen-
te ela vai falar não, que ela não 
conhece. A partir do momento 
em que a música é apresentada, 
ela começa a gostar. É falta de 
informação, porque este tipo de 
música não chega aqui. Quando 
chega, todos gostam. Mas o difí-
cil é conseguir levar isso às pes-
soas. Quando você consegue, 
acontece o que aconteceu aqui.

E aqui no Paraná, o apoio 
está mais no Sesc ou nas se-
cretarias de Cultura?

Mais Sesc. Muito mais Sesc. 

É um dos grandes fomentado-
res culturais do País, não é?

Eu acho que sim, cara, 
o Sesc consegue ofe-
recer um espetáculo 
extremamente forma-
tivo, por um valor bai-
xo e uma estrutura 
decente. Uma 
coisa que 
quase não se 
consegue. 

O Vocal Tem-
po não preci-

sou pagar, foi 
por convite?

Tanto que o Jô 
Soares adorou, porque 

passou numa quarta-feira, 
na outra quarta-feira eu tava 

em Ponta Grossa, a Lucila me 
ligou e falou assim: meu, tô 
te ligando para pedir autori-
zação para reprisar de tanta 
gente que está pedindo. Aí 
uma semana depois reprisou 

e aí o negócio decolou.

E se quiser levar um pessoal no Jô, qual 
é o gasto? Para levar o Macfeck lá?

Ah, vou te falar que você não vai 
gastar menos do que 300 mil. Um 
comercial na Globo de três minu-
tos, dependendo do horário, você 
paga meio milhão.

Quais são os próximos planos?

Ano que vem nós vamos trazer 
quatro grupos para o Brasil. O Vocal 
Tempo provavelmente volte em abril, 
a gente também vai trazer um grupo 
de jazz cigano em junho, são oito in-
tegrantes, de sete países diferentes. 
Está para trazer também um grupo 
de fl amenco fusion...

E Cascavel estará na rota?

Espero que sim. Toda turnê que eu 
faço tenho de começar do zero. Eu 
nunca falo assim: agora vou fazer 
uma turnê, ah, na última turnê eu 
passei por essa cidade já tenho show 
garantido. Não tem. Eu passei aqui 
com o Vocal Tempo. E o Sesc não ti-
nha condições de fazer o Macfeck. O 
grupo só voltou por iniciativa do cur-
so de história da Unipar.

E não tem como você falar com al-
guém da prefeitura?

A proposta da prefeitura de Casca-
vel para mim foi: você pode alugar 
o Centro Cultural Gilberto Mayer por 
trezentos reais, você faz os ingres-
sos, você faz os cartazes, você faz a 
divulgação, eu fi co com dez por cen-
to da porta e você fi ca com noventa... 
Eu em turnê não tenho como fazer 
isso, como é que vou fazer divulga-
ção? Estou lá no interior de São 
Paulo, estou rodando, 
não tenho como 
fazer divulgação 
do show.

A primeira vez em que o Ma-
cfeck veio para cá também foi o 
senhor quem trouxe?

Fui eu que trouxe, no ano pas-
sado, no Gilberto Mayer. É a ter-
ceira vez que eu trago eles para 
o Brasil. Primeiro foi em 2006, 
depois no ano passado e agora.

Em 2006 em que cidade 
eles foram? 

Ah, a gente fez 15 shows em 16 
dias em 2006.

Nossa, que pique. Aqui no Para-
ná também? 

No Paraná, a gente fez Londri-
na, Umuarama, se eu não me 
engano Ibiporã, umas cidades 
muito periféricas assim, não 
pegamos quase nada de cida-
de grande. Fizemos um show 
em Curitiba, no Sesc, e não 
teve nenhum pagante.

No Paraná, qual é a cidade com 
o maior público?

A maior receptividade no Paraná 
é sempre aqui em Cascavel, cara.

Ah é?

É. E depois Londrina. Aqui o chi-
cote estala.

Ao que você associa isso?

Não sei, à postura 
talvez. No ano pas-
sado, os caras 
vieram tocar no 
Gilberto Mayer, 
eles deram 
boa-noite e 
a galera 

uuUUAAAAAH, foi 
louco, igual essa 
cena aqui. 

É, verdade, nós estáva-
mos lá. E com o Vocal Tem-
po foi a mesma coisa?

Então, com o Vocal Tempo a 
coisa mudou, porque eu levei 
eles para o Jô Soares, né, aí 
deu mídia na Globo todas as 
outras mídias correram atrás. 
Toda cidade que a gente passou 
foi sold out, com gente pra fora, 
com lotação acima da média. 
Aqui no Emir Sfair tinha... quan-
tas pessoas cabem lá?

Vish, umas 600, 700 pesso-
as, não sei...

Acho que tinha mil e duzentas 
pessoas lá, se não me engano. 
Foi transmitido ao vivo pela Cul-
tura... Então o que a gente con-
seguiu... porque o Vocal Tempo 
chegou numa terça-feira, a gente 
gravou Jô Soares numa quarta, 
numa quarta à tarde, na quarta 
à noite teve o primeiro show no 
Sesc Pompéia. Tinha 150 pes-
soas. Passou na mesma noite 
o programa. No outro dia, tinha 
800 pessoas e gente para fora 
querendo entrar [risos]. Aí você 
vê, né, é a mídia.

E você tentou levar o Macfeck 
para o Jô?

Não entra.

Por quê? É pago ou é por convite?

Não, é assim, eu conheço a Lu-
cila que é produtora do Jô Soa-

res. Ela é quem faz todo o 
processo de seleção. E 
lá funciona assim: mú-
sica cubana no Brasil é 
puxada ao jazz, que é 
uma música elitizada, 
o que entra no Jô Soa-
res é isso. Macfeck é 
música de plebeu, 
isso não entra lá.
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