
Ed. 39 - Ano 0116.nov.2008



Exposição de

Antonio de Jesus (ACL)

De 17 a 30 de

novembro de 2008,

na Sala Verde da

Biblioteca Pública

NAS PONTAS DOS DEDOS

‘Nada é tão novo, nada é tão 
velho’ é o slogan mais realista 
que o álbum Chinese Demo-
cracy, do Guns N’Roses, poderia 
ter. Depois de 17 anos, enfi m, é 
lançado o já ‘mitológico’ CD de inéditas da ‘banda de AXL Rose’.  
Enquanto a revista Rolling Stone venerou o trabalho híbrido ‘ro-
ck-hop’; a imprensa brasileira, tal como O Globo e UOL Música, 
massacram o dito cujo. “Pretensioso” foi a palavra-chave deste 
lado da conversa. Sem meio-termo: é amor ou ódio. Ponto fi nal.

Embalado por esse sentimento que ronda o mundo fonográfi co 
atual, fui ao Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 2.052, Centro, 
Cascavel) e transpus esse universo para os livros num paralelo 
bizarro e meramente mercadológico... e sentimental, é verda-
de. Em alguns ‘meios culturais’, falar em Danielle Steel e Sidney 
Sheldon é perder o convite para o bar, enquanto em outros acen-
de ouvidos e olhos. Aqui também meio-termo é balela. O fato é 
que, querendo ou não, esses escritores norte-americanos tam-
bém já se tornaram ‘mitos’. 

“Chegaram semana passada, já saíram cinco ou seis”. Dona 
Jandira L. Schon faz questão de apontar a coleção de livros no-
vos, ainda embalados, de ambos os autores. “Atchim”. “Saúde, é 
gripe ou alergia?”. “Obrigado. É gripe, certeza”, disse eu. “Achei 
que fosse alergia dos livros. A cada quinze dias vem uma diarista 
e limpa livro por livro de cada uma das estantes. Pegue qualquer 
livro e veja se tem algum pó”.

Danielle Steel, cuja carreira tem início nos longínquos primeiros 
anos de 1970, assina mais de 90 livros, entre fi cção, não-fi cção 
e livros para criança. O amor, a traição, a fraqueza estão sempre 
presentes nas obras. São mais de 560 milhões de cópias vendi-
das. Para o cinema, rendeu mais de 20 adaptações. Os números 
rendem a esta novelista o título de uma das mulheres mais po-
derosas dos Estados Unidos.

Sheldon começou mais cedo, no fi nal da década de 1960, mas a 
produção é bem menor. São 18 livros que renderam até agora mais 
de 300 milhões de cópias vendidas. Sheldon faleceu ano passado, 
sem o reconhecimento da crítica, mas com o posto de autor mais 

traduzido do mundo (180 países). Foi ícone nos 
anos 1970 com livros como O Outro lado da 
meia-noite e A Herdeira, bestsellers que já 
anunciaram ao mundo a essência da obra 
do autor: intrigas internacionais e a libera-
ção sexual, tramas geralmente encabeça-
das por fortes mulheres.

Livros disponíveis da Danielle Steel no 
Sebo Bom Livro: O Chalé, Momentos 
de Paixão, Mergulho no Escuro, Vale a 
Pena Viver, Relembrança, Segredos 
de Amor, O Segredo de Uma Promes-
sa, O Rancho, Meio Amargo, Forças 
Irresistíveis, Jogo do Namoro, Doces 
Momentos, Segredos do Passado, A 
Ventura de Amar, Um Desconhecido, 
Zoya, O Fantasma. Todos por R$ 20. 
Se ainda é muito, pode optar pelos 
usados: Segredos de Amor, Jóias, 

Relembranças, O Presente, Doces 
Momentos, A Jornada, Honra Silenciosa, 

O Preço do Amor, Momentos de Paixão, Final 
de Verão. Os preços variam de R$ 10 a R$ 15.

Do Sidney Sheldon: Quem Tem Medo 
do Escuro?, Se Houver Amanhã, O 

Céu Está Caindo, A Herdeira, A Outra 
Face, O Reverso da Medalha, Juízo 
Final, Um Capricho dos Deuses. Tam-

bém por R$ 20. “Nas livrarias chegam 
a R$ 40”, garante Jandira. Entre os usa-

dos: Um Estranho no Espelho e A Outra 
Face, R$ 8 e R$ 10 respectivamente.
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O Oniodi descobriumais um vídeona Internet...

SIm, nem me fale.

Não agüento
mais isso.

Preparado esta ya el
cohete para zarpar
el control en tierra

dice a Laika
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Poética
Estou farto do lirismo comedido

Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente

protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor.
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o

cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de excepção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifi lítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora
de si mesmo
De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de co-senos secretário
do amante exemplar com cem modelos de cartas
e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc.

Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbados
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare

- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação

Manuel Bandeira

Por vezes, penso que a Internet 
é um mar sem fi m de possibili-
dades. Aí me deparo mais e mais 
com as mesmas coisas, coisas re-
petidas mesmo, ou imitações, ou 
referências, ou releituras, da forma 
que você preferir denominar. Mas o repensar é profícuo, e tal-
vez o refazer das mesmas coisas não seja tão desnecessário: 
ele pode consertar, reparar, restaurar, recuperar. E os sinôni-
mos aqui podem fazer-se tão mesmos quanto diversos e o em-
prego depende do seu julgamento.

Por esse crivo, espero, passem as sugestões de hoje, conse-
guidas por indicações de terceiros [segundos?], leituras rastei-
ras das páginas culturais alhures, decisões unilaterais. Adian-
to, ainda, que são para quem gosta de literatura e de ler no 
computador – ato divisor opiniões, mas que parece ser mesmo 
o caminho de muitos, já que papel torna-se artigo de luxo na 
velocidade das transformações cibernéticas –.

Da abrangência à particularidade, começamos com o endereço 
euautor.com.br, uma idéia comum entre amigos que se tornou 
realidade. Nome que, por sinal, substituiu a primeira idéia, Toca 
da Liberdade, homenagem ao gaúcho Érico Veríssimo, que tinha 
um lugar em casa alcunhado dessa forma e utilizado para refl e-
xões e produções literárias a que somente ele tinha acesso. Dessa 
intenção, tem-se também o objetivo do portal: “Fomentar a pro-
dução artística (sobretudo a literária) independente, a fi m de que 
possam nascer ou consolidarem-se novos autores e artistas. Es-
peramos contar com os espíritos livres e independentes, capazes 
de inspirarem-se e inspirar a todos para que possamos contribuir 
com nossa parcela na construção da humanidade na era da co-
municação”. A idéia não é nova, mas válida. A denominação “Site 
de relacionamentos para quem gosta de ler e escrever” vem no 
topo, e a possibilidade de ser leitor e autor no mesmo lugar virtual 
está à disposição. “Contamos com todos que estiverem com boa 
vontade e aceitamos a colaboração dos de má vontade também, 
porque afi nal alguém tem que fazer o trabalho sujo”.

O segundo lugar que merece uma parada para ser lido é o Boteco 
Sujo [botecosujo.net], esse, aliás, mais do que o anterior, porque eu 
gosto mesmo é de uma especifi cidade estilística. A peculiaridade 
é do “dono da bagaça”, Fausto Salvadori Filho, que se descre-
ve assim: “é blogueiro amador e jornalis-
ta profi ssional. Neste boteco, 
já foi chamado de maldoso, 
marrom, violento, louco, anti-
cristão esquerdista libertário 
e até de meu amor”. Por uma 
analogia possível, ele é uma 
espécie de CQC feito em blo-
gues, já que não só comentários 
sobre o universo e assuntos afi ns 
passam por lá, mas entrevistas e 
matérias jornalísticas. Exemplos 

disso, são as entrevistas 
Leila Lopes, a pornô 
chatinha e Alexandre 
e Sibele, o pornô e a pa-
troa. Nada de pornogra-
fi a, não se preocupem, 
mas coincidentemente 
duas das entrevistas mais 
engraçadas. Apesar de Sal-
vadori expressar uma opinião, 
digamos, contrária ao jornalismo 
gonzo, não posso deixar de notar 
infl uências fortíssimas. Se você 
ler De onde vêm os heróis, entre-
tanto, verá que ele apela para as 
mesmas fontes que nós [sem aná-
lises de quem se dá melhor nisso ou 
não]. Narrativo, literário, profundo. 
Para visitar semanalmente.

“Pegue qualquer livro 
e veja se tem algum pó”Compostagem
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D u a s 
voltas à direita 

e pronto: está nova-
mente aberta.

Naquele instante ele mergulha 
em uma saleta cercada de madeira 

de primeira qualidade, de fazer inveja 
a qualquer cupim. Papéis e lembranças 

se enlaçam em uma orgia imaginável de 
que eu sou proibida de participar.

Com os laços afetivos restaurados, me 
deixei pensar que aquele local seria aber-
to para mim. Doce engano. Impedida de 
participar, hoje refl ito no que existe ali que 
não posso saber.

Espiar pela fechadura em um momento 
como este não é a melhor solução. O medo 
de descobrir a verdade me assombra, assim 
como a curiosidade me instiga a arrom-
bar as portas e o fl agrar se divertindo nas 
lembranças que nunca foram permitidas a 
mim. Lembranças que me tiram o sono e 
imagens que se projetam na minha mente 
como se tivesse assistido a tudo como ex-
pectadora. Papel que não condiz com o 
tamanho de minha importância.

Não, não é prepotência. E sejam quais 
forem os segredos lá escondidos, to-

dos estão amaldiçoados a partir de 
hoje. Uma maldição que torna-

rá tudo colorido, já que cores 
fortes, estouradas de luz, 
ferem os olhos e tornam 

tudo impossível de ser apre-
ciado nos mínimos detalhes.

Detalhes que me aguçam, 
desesperam. Tudo que eu que-

ro destruir se resume a essa pa-
lavra: detalhes. Todo e qualquer 

tipo de experiência que não me te-
nha como protagonista não deveria 

existir. Espero que memórias alegres 
não existam, e que momentos de cum-

plicidade nunca tenham o encontrado 
enquanto estive perdida.  

Assim como um marido traído planeja cruel-
dades com a amada para que ela pague pelos 

erros, me escondi para saber onde a cúmplice 
chave era guardada para me vingar.

Duas 
voltas para a 
esquerda e pronto: es-
tava trancada de novo. Con-
feriu se realmente estava e, em 
um movimento sutil com a cabe-
ça, viu que ninguém o observava. Se-
guiu pelo caminho que me levaria até 
a tranca. Meus olhos o seguiam, como 
uma águia que observa a presa do alto es-
perando o momento certo do ataque.

Quando os olhos dele não me alcançavam 
mais, dei o bote.  No mesmo instante em que 
sentia a chave na minha mão, na boca sabo-
reava o gosto da vitória e nas veias o sangue 
pulsava mais rápido do que o normal.

Como se estivessem ligados, no momen-
to que tentei roubar dele as memórias, 
me deparei com uma mão interrompen-
do o meu movimento para a direita. Me 
alimentava do olhar de desespero que 
me lançava, era notório que implorava 
para que eu não o fizesse. 

Como se olhasse para um espelho, me vi 
agonizando entre a incerteza e a confi an-
ça. Deveria eu ultrapassar a barreira do 
respeito que deposito nele e explorar to-
dos os momentos que não me perten-
cem devido a minha ausência? Ou 
deveria não deixar que esse tipo de 
sentimento me corroesse?

Em uma incoerência de 
pensamentos e tortuosas 
horas refl etindo sentada na 
cama dele, de costas para 
uma janela de persiana azul, 
soube o que devia fazer. Em 
um mundo imaginário introduzi 
novamente a chave e a quebrei 
dentro da fechadura. Se aquilo 
não me pertence, prefi ro imaginar 
que não posso entrar porque não 
existe mais nenhuma maneira de 
passar para o outro lado do que pensar 
que ele não me quer lá.

Assim enterrei todo o passado em um cai-
xão de 40 por 25 cm. Sem fl ores, sem velas e 
sem lágrimas. E é óbvio: sem a verdade.

*Formanda em jornalismo e ofi cineira do Outra Pauta

“A noite encobrindo tudo: a retirada do corpo, o 
esconder da carroça, o caminho até o túmulo, o esca-
var pausado até que a pá ressoou no tampo do caixão 
da outra. A astúcia e a noite são irmãs: ambas seduzem 
e cobrem a verdade”.

Cães da Província, Assis Brasil

As décadas que fi ndaram o século 20 também foram 
a plataforma para a reformulação e concretização de um 
novo tempo para a literatura da América Latina. O período 
de ditaduras, por que vários países do continente passaram, 
serviu para tematizar obras de vários autores. O resgate histó-
rico das atrocidades do período registrou na literatura recortes 
de fatos vistos por outras frestas e janelas. No Brasil, há um pu-
nhado de autores que buscaram retratar essa afi rmação, outros 
se dedicaram a um novo caminho do romance. 

A temporalidade moderna, gerada por esta lógica econômica e polí-
tica vigente, propiciou um resgate contundente do passado em alguns 
grupos de escritores. A situação momentânea já não é mais tão 
atraente para esse grupo. A tentativa de trazer o passado 
à tona contorna essa necessidade casual de passado-
presente-futuro, na expectativa de que haja lá uma 
explicação para o estar e o porvir.  

Diferente de escritores como Erico Verís-
simo e outros do início do século 20, os 
romancistas históricos contemporâneos 
buscaram aliar a historiografi a com o in-
terior do personagem, deduziram confl itos 
internos, característicos do homem mo-
derno, no romance. Depressão, estresse, 
frugalidade da vida, efemeridade dos rela-
cionamentos, cansaço mental, insanidade, 
preocupações com status, entre outros. Con-
ferem a esses personagens, mesmo o roman-
ce tendo características históricas e, algumas 
vezes, regionalistas, uma dimensão universal, 
servindo de exemplo aqui, acolá, ontem e ama-
nhã. Um exemplo dessa vertente é o romance Cães 
da Província (Mercado Aberto, 1986), de Assis Brasil.

Lingüiça humana
A trama se desenlaça na personagem de Qorpo Santo e do amigo do dramaturgo, o paca-

to comerciante Euzébio. Enquanto o escritor assusta com desatinos e dissimulações a provin-
ciana cidade de Porto Alegre do século 19, o comerciante está apenas preocupado em manter 
uma boa imagem perante a sociedade conservadora instaurada e vigente no período. No 
momento que Qorpo Santo duela com a esposa que tenta levá-lo a julgamento para 
interditá-lo devido à insanidade alegada por ela, Euzébio corre para tentar solucio-
nar o fato que pode pôr em cheque toda a aparência criada por ele: a esposa 
devota e dedicada fugiu com o vendedor de queijos. 

Paralelo às histórias das personagens um fato histó-
rico mitifi cado pela sociedade porto-alegrense ganha 
a trama. Na antiga Rua do Arvoredo, havia um conhe-
cido e freqüentado açougue. No período, algumas pes-
soas desapareceram nas proximidades da rua, vindo a 
polícia da época a elucidar o fato culpando e encontrando 
os restos mortais dos desaparecidos na propriedade do 
casal açougueiro. O boato que correu ruas era que 
o atroz casal usava carne humana para fazer 
lingüiças, lenda urbana que até hoje não 
pode ser explicada. É misturando 
história com fi cção que As-
sis Brasil vai tornar a 
trama um thril-
ler da me-
lhor 

qualidade no contexto dos romances históricos. 

A revelação dos cadáveres servirá, depois de uma 
sugestão de Qorpo Santo, para solucionar o proble-

ma da esposa fugitiva de Euzébio. Os dois persona-
gens irão ao local dos assassinatos e reconhecerão 

um corpo como sendo o da esposa de Euzébio, aba-
fando o escândalo social que o comerciante enfrentaria. 

Qorpo Santo é convocado ao tribunal e mesmo em juízo 
ironiza e destila sarcasmo na sociedade que o queria ver 

interditado. Continuando com outros eventos, Assis Brasil 
terminará o romance elucidando um escritor desconhecido 

e enterrado neste desconhecimento e ao mesmo tempo a 
grafi a da capital da província do século 19.

Visionário ensandecido 
Baseando-se na capacidade de retratar o históri-

co e ao mesmo tempo tornar o romance universal, 
Assis Brasil transporta-nos para o ambiente da capi-

tal gaúcha no período Brasil Império. Descrições da 
cidade, da situação política, da sociedade, das relações 

econômicas e religiosas vão permear a história do dra-
maturgo porto-alegrense que o tempo enterrou: Joaquim 

José de Campos Leão, vulgo, pelo próprio alcunhado, Qor-
po Santo.  Assis Brasil, na tentativa de resgatar a biografia 

do excêntrico dramaturgo, criou um romance histórico da ca-
sualidade social da época com o desvario do escritor.

O diferencial de Assis Brasil está em ir contra a 
corrente. Num momento que todos os escritores 

preocupam-se com o individualismo e não com 
a coletividade, escrever romances históricos, 

num primeiro momento, parece ser indiges-
to para a carência literária do indivíduo 

escritor. Nesse aspecto está a diferença 
de Assis Brasil, descrita nas próprias 

palavras do autor: “É a busca de 
histórias pessoais dentro da His-

tória. É literatura que se situa 
no passado, mas 

que está 
na busca 
do individu-
al dentro do 

passado”. A 
individualiza-
ção não preci-
sa necessaria-
mente situar-se 

no presente, o passa-
do tem muito a ensinar. 

As preocupações, 
hoje, são de natureza 
existencial humana ou 
sobre as relações entre 
as pessoas. É a identidade 
pessoal. Qorpo Santo, biografado no 
romance, cedeu às paginas a loucura e o sarcasmo. 
A defesa de Qorpo Santo está no personagem Eu-
zébio. Quando a esposa regressa, ele a enclausura 
na própria casa para a mentira criada não ser des-

feita. Enlouqueceu a ela e a si, e na paranóia a 
matou. Euzébio é o socialmente aceito, en-

tretanto é ele quem tortura e mata. 
Qorpo Santo está defendido. 

Intelectualidade e van-
guardismo não são 

loucura.

Corpo santo 
e corpo
pecador

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

Sete palmos,
algumas pás
de terra e nada 
mais te assola
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O (Des)
Ortog
e as br

de cá e d

Um baile de
aspas sobre um

 caso de 18 anos,
uma solução

protelada  e uma
indignação perene

Brasília, 29 de setem-
bro de 2008; 187º da 
Independência e 120º 
da República

Cem anos passaram-se sem 
que Joaquim Maria Machado 
de Assis visse as mudanças 
sofridas pela língua que o con-
sagrou um dos maiores es-
critores afrodescendentes de 
todos os tempos [vide o livro 
Gênio – Os 100 Autores Mais 
Criativos da História da Lite-
ratura, de Harold Bloom, em 
que Machadão figura como 
uma das cabeças ilustres]. So-
freu, inclusive, em muitas das 
acepções que possui o verbo. 
Apesar disso, foi escolhida 
exatamente a sessão solene 
pela passagem dos 100 anos 
de morte do primeiro presiden-
te da Academia Brasileira de 
Letras para que fosse vista a 
resolução de um caso de anos.

Mais especificamente de 
18 anos.

As alterações introduzidas 
pelo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa foram 
aprovadas pelo Congresso 
Nacional por meio do Decre-
to Legislativo nº 54, de 18 de 
abril de 1995, mas assinado 
em Lisboa, em 16 de dezem-
bro de 1990, por Portugal, 
Brasil, Angola, São Tomé e 
Príncipe, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique e, pos-
teriormente, por Timor Leste. 
O Governo brasileiro levou o 
Acordo para ratificação junto 
ao Ministério dos Negócios Es-
trangeiros da República Por-
tuguesa em 24 de junho de 
1996; e, finalmente, o Acordo 
entrou em vigor internacional 
em 1º de janeiro de 2007, no 
plano jurídico externo. Dessa 
vez, é o Decreto de nº 6.583 
que determina a vigência do 
Acordo a partir de 1º de ja-
neiro de 2009 e estipula a 
implementação num período 
que vai dessa data até 31 de 
dezembro de 2012, durante o 
qual coexistirão a norma orto-
gráfica atualmente em vigor e 
a nova forma estabelecida.

Se Machado de Assis estives-
se com plena potência da pena 
que escreveu, por exemplo, os 
205 contos de autoria reconhe-
cida, entre 0,5 e 2% do vocabu-
lário usado seria diferente.

“Este decreto entra em vigor 
na data de sua publicação”.

As universidades
e quem ensina

Alguns já estão saturados de 
comentários. Há muito mate-
rial que circula sobre o acor-
do – manuais de editoras que 
já se adiantaram ou mesmo 
interpretações livres sobre o 
texto do acordo, um tanto ne-
buloso em vários aspectos, –, 
muitas novas regras pairando 
soturnas sobre cabeças preo-
cupadas, mas é lugar-comum 
deixar para depois. Já que o 
prazo em que as duas ortogra-
fias serão aceitas é dilatado, 
muitos ainda não estão prepa-
rados para as mudanças.

Nas escolas municipais, a 
mudança ainda não foi discu-

tida. O secretário municipal de educação Elemar Müller justifica que o acúmulo de trabalho e a transição 
de governo não possibilitaram a discussão do assunto. “Eu acredito que só no ano que vem vai haver um 
estudo mais aprofundado, mas para o nosso aluno, ainda em fase de alfabetização, a mudança vai ser 
mais fácil do que para quem já aprendeu há muito tempo”. Numa brevidade possível somente em 
conversas rasteiras, a professora de primeira a quarta séries Rosangela Karvat de Oliveira concor-
da com o secretário quanto à pouca dificuldade para as crianças ainda não alfabetizadas, mas 
ressalta um tema ainda confuso aos que não se atêm ao purismo precioso da regra: “Por exem-
plo, as proparoxítonas vão perder o acento. Como as crianças que estarão aprendendo a lín-
gua vão pronunciar algo que não conhecem?”. O Núcleo Regional de Educação de Cascavel 
preferiu não se posicionar, já que ainda não recebeu informações oficiais sobre o assunto.

Na academia, a sorte está lançada. Uns já correm atrás, outros preferem manter os 
planos em sigilo. A coordenadora do curso de letras da Unioeste, Greice da Silva 
Castela, diz que o plano de ensino do ano que vem ainda não foi acordado, mas as 
decisões logo serão tomadas. Na Unipan, a professora de língua portuguesa Sonia 
Cristina Zavodini Carlotto posiciona-se com relação ao assunto: “Esse acordo é 
uma bobeira, ele não unifica nada. Não tivemos a estrutura gramatical mu-
dada, apenas caíram alguns acentos. Por exemplo, agora eu ‘estou falando’ 
com você, nós usamos o gerúndio; em Portugal, eu ‘estaria a falar’”. A 
importância da adaptação dos cursos de letras logo no início também foi 
lembrada, já que trabalham com a formação de professores que em 
breve estarão em sala de aula repassando as alterações. A professo-
ra Tânia Bueno do Prado, coordenadora de letras da Unipar – que 
também já mostra armas do arsenal das mudanças –, alfineta os 
irredutíveis: “A rejeição do novo acordo é maior do que a acei-
tação. Primeiramente porque implica mudança e as pessoas, 
em geral, não gostam disso. Em segundo lugar, porque não 
foi divulgada com detalhes suficientes para que todos per-
cebessem que a alteração é na escrita e que na comuni-
cação oral nada mudará”. Inconscientemente, o profes-
sor doutor Alexandre Ferrari Soares complementa o 
pensamento da análoga colega com uma filosofia 
à la Caetano: “Elas não afetam a pronúncia por 
hora. Escrevo por hora porque imagino que, a 
longo prazo, por exemplo, a pronúncia de ‘lin-
güiça’ sem o trema pode (ou não) sofrer al-
guma alteração”.

A aparente mobilização nacional com 
inúmeras referências ao Acordo ain-
da tem algo de destoante. “A acade-
mia não tem discutido muito essa 
questão. Acho até que há uma 
desinformação sobre o que 
vai acontecer a partir de ja-
neiro do próximo ano. Não 
vejo nenhuma mobiliza-
ção em relação às mu-
danças. Ouço alguns 
alunos do curso de 
jornalismo bem 
interessados no 
tema, mas não 
vejo o mesmo inte-
resse nos alunos do 
curso de letras”. Foi 
Ferrari quem disse.

A imprensa e o que
é visto diariamente

Apesar de os acadêmicos de jor-
nalismo mostrarem interesse, pare-
ce que o mercado não segue o mesmo 
rumo. Em algumas conversas informais, 
jornalistas da cidade demonstram que o 
tema também não vem sendo muito discuti-
do. O que corre nas redações é ainda a dúvida 
e um não posicionamento quanto às poucas, mas 
ainda sim, mudanças. Professora Tânia, que acom-
panha de perto os periódicos, pensa que o papel da 
imprensa em relação à reforma é de suma importância 
sob dois prismas: “esclarecer, aos poucos a população 
sobre a mudança, informando, citando exemplos e orien-
tando; e fazendo uso correto das novas normas. Caso con-
trário, o prejuízo será muito maior, uma vez que a população 
em geral acredita na mídia, apesar de tantos erros já existentes, 
infelizmente”. Doutor Ferrari é categórico: “Os jornais não podem, 
por exemplo, deixar de usar a nova ortografi a. Não é opcional. É 
uma lei, uma nova ordem. Isso contribuirá também para a divulgação 
dessas mudanças. Agora, achar que num jornal inteiro não se encon-
trará um ‘erro’ é impossível. E o jornal/jornalista que nunca cometeu um 
deslize que atire o primeiro dicionário”.

Adendo de interesse do leitor: a Gazeta do Paraná, e conseqüentemen-
te o Gazeta ALT, adere ao Acordo Ortográfico no primeiro dia de 2009. 
Por sinal, ‘consequentemente’, na data referida, será uma palavra grafada 
sem o trema. Pena à pena, a tela do computador ainda indica em insinuação 
vermelha o erro. Ainda.

O mercado editorial, os dicionários e tudo mais

Fica tudo igual. A adaptação é gradativa e ninguém precisa se desesperar, afinal, as mu-
danças não impedirão que deixemos de compreender os textos. Apesar disso, as editoras 
correm para que a atualização já seja sentida, ou melhor, lida a partir da publicação de novas 
obras. Coisa é certa: narizes se torcerão. O editor responsável pela cascavelense Coluna do 
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Principais
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Saber, Nivaldo Missio, diz que já está em planejamento para praticar a nova ortografia, principalmente agora 
que saiu o dicionário atualizado. Apesar das mudanças, não acredita em prejuízo para a editora: “Toda mu-

dança traz dificuldade de adaptação, mas vamos seguir a regra sem estresse, dentro do que obriga a lei”.

Para alívio da pequena massa, o guia espiritual dos escribas já está no santuário. O Míni Aurélio é o pri-
meiro da lista da Editora Positivo a ser atualizado, seguido pelo Aurélio Ilustrado, para crianças. A versão 

completa ainda deve esperar a atualização do Volp (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), 
publicação oficial da Academia Brasileira de Letras que determina como devem ser escritas as pala-

vras da língua. Ad immortalitatem, fica a resposta brumosa recebida por meio do ABL Responde, 
espaço para sanar dúvidas disponível no site (academia.org.br) da Academia: “O lançamento do 

novo VOLP está previsto para o início de 2009”. 

O diretor-geral da divisão de livros e periódicos da Editora Positivo, Emerson Santos, adianta 
que mesmo com o novo dicionário, ainda há dúvidas. “O próprio acordo deixa abertas algu-

mas questões sobre o hífen. Até que saia o Volp, cada dicionário deve se posicionar”.

Um alerta de Santos vem quando se trata do restante das publicações: “A primeira 
questão que tem que ser colocada é que estamos em um momento de transição. Não 

adianta achar que em um ano todo o portfolio editorial vai mudar. Os novos livros 
já sairão com a reforma ortográfi ca, mas não quer dizer que os antigos não serão 

utilizados”. Santos ainda diz que o que mobilizou de fato a editora foi a exigên-
cia do MEC de que os livros para 2010 sejam escritos a partir da nova regra. 

“Desde junho deste ano já estamos fazendo livros na nova ortografi a”.

Quem prefere versões digitais de corretor ortográfi co vai ter que esperar 
mais um pouco. Para as pessoas que adquiriram o dicionário Aurélio re-

centemente, por exemplo, e possuem o CD com a versão para compu-
tador do produto, é possível que atualizações sejam disponibilizadas 

em breve. Os que confi am nos corretores ortográfi cos do Microsoft 
Offi ce Word, por sua vez, vão ter que esperar. Informações da 

assessoria da empresa retratam que ainda não há posiciona-
mento ofi cial sobre as atualizações, mas é provável que en-

trem em vigor rapidamente. Enquanto isso, é possível fazer 
somente a adaptação manual. E a racional, é claro.

As brumas de cá e acolá

Em meio a tantas aspas, porém, não há vanilo-
quacidade, pois todos são apontamentos que 

nos fazem pensar em muxoxos vários ‘sim, 
pode ser’. Um pode ser, aliás, subjetivo, 

que parte do alto escalão: depois que 
foi criada a CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa), bas-
ta que três países membros apro-

vem alguma coisa que vai ser 
obrigatória aos outros. Antes 

de ser aceito por todos, 
por exemplo, somente 

Brasil, São Tomé e 
Príncipe e Cabo Ver-

de ratifi caram o 

acordo. Um começo turvo para 
um desenrolar ainda mais ines-
perado. Tomo o exemplo do fa-
mígero professor Pasquale Cipro 
Neto, no artigo intitulado Trânsito 
pesado pára/para São Paulo: “O 
texto do novo acordo prevê (fe-
lizmente) a eliminação dos dife-
renciais inúteis (o de ‘pólo’, por 
exemplo), mas, varrendo o que 
vem pela frente e indo além da 
idéia motriz (unifi car a grafi a na 
comunidade lusófona), elimina 
também o acento diferencial da 
forma verbal ‘pára’. O título desta 
coluna mostra bem a falta que 
fará esse acento. É isso”.

Apesar da nebulosidade do 
tema, professora Tânia diz algo 
importante: “Mudanças são ne-
cessárias, apesar do mal-estar 
que geram. Com o tempo a 
maioria delas é absorvida e pas-
sa a não causar estranhamento. 
Um exemplo disso é escrever-
mos, hoje, farmácia com f e não 
mais pharmácia...”. Aos puris-
tas, que preferem não aceitar as 
mudanças, ou mesmo aos mui-
to fl exíveis, hastes da irradiação 
da língua portuguesa de forma 
facilitada, fi ca a opinião de dr. 
Ferrari: “Para concluir, escrevo 
apenas que mais importante do 
que reformar a ortografi a com 
o propósito de unifi car a escri-
ta dos países que têm a língua 
portuguesa como ofi cial, seria 
encher as bibliotecas de livros 
de escritores de língua portu-
guesa (brasileiros, portugueses, 
caboverdianos, moçambicanos, 
angolanos, etc.) para que a gen-
te tivesse acesso às línguas es-
critas, às culturas, às formas de 
ver o mundo, às diversas manei-
ras de se expressar, enfi m, para 
que pudéssemos conhecer um 
pouco mais nós mesmos quan-
do do contato com o outro”.

5. Não se usa mais o acento 
agudo no u tônico do presen-
te do indicativo dos verbos 
arguir e redarguir.

6. Há uma variação na 
pronúncia dos verbos termi-
nados em guar, quar e quir, 
como aguar, obliquar, delin-
qüir, etc. Esses verbos ad-
mitem duas pronúncias em 
algumas formas do presen-
te do indicativo, do presen-
te do subjuntivo e também 
do imperativo.

• Hífen

Regra básica: Sempre se 
usa o hífen diante de h: su-
per-homem.

1. Prefi xo terminado em 
vogal:

• Sem hífen diante de vo-
gal diferente: autoescola, 
antiaéreo.

• Sem hífen diante de con-
soante diferente de r e s: an-
teprojeto, semicírculo.

• Sem hífen diante de r e 
s. Dobram-se essas letras: 
antirracismo, antissocial, 
ultrassom.

• Com hífen diante de 

• Mudanças 
no alfabeto

O alfabeto pas-
sa a ter 26 le-
tras. As letras k, 
w e y voltaram.

• Trema

Não se usa 
mais o trema 
(¨), sinal coloca-
do sobre a letra 
u para indicar 
que ela deve ser 
pronunciada em 
gue, gui, que, qui.

Exceção: o trema 
permanece nas pa-
lavras estrangeiras 
e em derivadas. Ex.: 
Müller, mülleriano.

• Acentuação

1. Não se usa mais 
o acento dos ditongos 
abertos éi e ói das pa-
lavras paroxítonas.

Exceção: continuam 
a ser acentuadas as 
palavras oxítonas de 
mesma terminação.

2. Nas palavras paroxí-
tonas, não se usa mais o 
acento no i e no u tônicos 
quando vierem depois de 
um ditongo.

Exceção: se a palavra for 
oxítona e o i ou o u estive-
rem em posição fi nal, o 
acento permanece.

3. Não se usa mais acen-
to nas palavras terminadas 
em êem e ôo(s).

4. Não se usa mais o 
acento que diferenciava os 
pares pára/para, pêlo(s)/
pelo(s), pêra/pera.

Exceções: Permanecem 
os acentos diferenciais 
em pôde/pode; pôr/por; 
e os que diferenciam sin-
gular e plural de ter, vir e 
derivados. É facultativo o 
uso do acento circunfl exo 
para diferenciar as pala-
vras forma/fôrma.

mesma vogal: contra-ataque, 
micro-ondas.

2. Prefi xo terminado em conso-
ante:

• Com hífen diante de mesma 
consoante: inter-regional, sub- 
-bibliotecário.

• Sem hífen diante de consoan-
te diferente: intermunicipal.

• Sem hífen diante de vogal: in-
terestadual, superinteressante.

Observações

1. Com o prefi xo sub, usa-se 
o hífen também diante de pala-
vra iniciada por r. Palavras ini-
ciadas por h perdem essa letra 
e juntam- se sem hífen.

2. Com os prefi xos circum e 
pan, usa-se o hífen diante de pa-
lavra iniciada por m, n e vogal.

3. O prefixo co aglutina-se em 
geral com o segundo elemen-
to, mesmo quando este se ini-
cia por o.

4. Com o prefi xo vice, usa-se 
sempre o hífen.

5. Não se deve usar o hífen em 
certas palavras que perderam a 
noção de composição.

6. Com os prefi xos ex, sem, 
além, aquém, recém, pós, pré, 
pró, usa-se sempre o hífen.

Fonte: Guia Prático da Nova Ortografi a, Micha-
elis, Douglas Tufano, Melhoramentos, 2008

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR
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SUITE HAVANA
(Suite Habana)

Fernando Pérez

12 prêmios no Festival 

de Havana, 2 Kikitos no 

Festival de Gramado e 2 

indicações ao Goya.

80 min.

Cuba, 2003. Cor.

Supreme Beings of Leisure

Divine Operating System

2002

Trip-hop

Indicado por:

Ana Paula Braga Salamon

Não há narração, entrevistas ou diálogos. 

Neste belíssimo documentário, o diretor 

Fernando Pérez utiliza apenas paisagens 

locais, sons urbanos e canções cubanas 

como instrumentos narrativos, dosados 

com sutileza numa montagem impecável. 

Instrumentos voltados ao trato poético e 

humano do cotidiano de dez cubanos que 

vivem em Havana. Emocionante sem ser 

piegas. O resultado é um espelho da capi-

tal cubana de 2,4 milhões de habitantes 

e das difi culdades e angústias que se re-

velam no seio da rica tradição cultural e 

histórica imersa em problemas sociais.

A arquitetura neoclássica em ruínas, as 

fachadas desmoronadas e desgastadas 

ganham vida nos sonhos, nas preocupa-

ções e na esperança dos que ali habitam. 

O médico que quer ser ator; o sapateiro 

dançarino; o pedreiro que faz balé; a se-

nhora comerciante de amendoins; o pai 

com o fi lho com Síndrome de Down... A 

frase “Não vemos as coisas como são, 

mas como nós somos”, da escritora fran-

cesa Anaïs Nin, parece ter sido a premis-

sa do diretor, que não deixa de mostrar 

a dignidade de cada um dos retratados.

Sucesso de público e crítica dentro e 

fora do país, Suite Havana já é considera-

da uma das melhores produções de Cuba 

nos últimos anos. Em Gramado, para dar 

um contexto brasileiro, recebeu aplausos 

calorosos. “Eu queria provocar uma refl e-

xão sobre o sentido da vida, o valor das 

pequenas coisas”, disse Pérez, ganhador 

do prêmio especial do júri no Festival de 

Sundance de 1999 por Viver é Assoviar. 

E conseguiu durante os 80 tranqüilos mi-

nutos de exibição, com toques minimalis-

tas, mas sem exageros. Além disso, rea-

fi rma a característica principal do cinema 

latino: a tendência ímpar em relação a 

outras cinematografi as a buscar retratar 

o contexto em que se insere.

 É bem legal
   Na medida
Por pouco

 Na medida
 Inesperado
   Apavora

N velas 

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

Que fi que claro: não entendo nada de música ele-
trônica. Menos ainda de ‘eletronic/pop/trip-hop’!? Os 
ares que respiro vêm de vento oposto, mas gosto de 
novos sons no meu porta-CDs, escolhas muito além de 
classifi cações baratas e bizarras. Entretanto, as horas 
outras que naveguei por esses rios foram decepcionantes.

Meu problema com a ‘música eletrônica’ é a insistente uti-
lização de batidas sintetizadas. Nada contra, até porque é 
a marca do gênero, mas a forma retilínea e desinteressante 
como é massivamente empregada me enjoa. Nesse Supreme 
Beings of Leisure as batidas estão lá: decepando surpresas, nada 
de curvas muito fortes, de fato, mas felizmente não são limites, 
apenas uma fronteira que na maior parte do tempo foi ignorada.

O grupo propõe uma veia mais melódica, e até certo ponto po-
ética, para o gênero, que se evidencia nas letras e no uso come-
dido do instrumental. Em algumas baladas, tais quais as faixas 
So Much More e Freezer, essa característica se exacerba: há uma 
espécie de minimalismo pop no vocal e na levada com toques dis-
sonantes da orquestração digital. Aliás, essas são as duas faixas 
que mais me chamaram atenção.

Não faltam hits. Give Up e Get Way têm bons refrãos, ritmo pulsante e 
em dois toques estão no repeat do Winamp. Ghetto e Catch Me estão 
no mesmo barco. Catch Me, diga-se, revela um violão e uma disparida-
de falsa entre voz e background que eu desconhecia no estilo; e bem 
vinda. Rock and Hard Place tem uma das aberturas mais legais e uma 
melodia grudenta (em um bom sentido) que chama para o estribilho. 
Touch Me, com um balanço criativo entre left e right dos falantes, evi-
dencia um álbum muito bem mixado. Perfect é a mais eletrônica delas 
e destoa um pouco do resto, embora funcione como espécie de bonus 
track. O ponto baixo fi ca por conta de Calamity Jane, cujos elementos 
não se sobrepõem à batida programada: a coisa não engrena.

Trabalho muito acima da média por se tratar do pontapé inicial do gru-
po. Do dançante à balada de forma entrosada e efi ciente, mantendo 
uma roupagem própria. Alguns momentos ‘banda-inglesa-One-Eskimo’: 
não lembro o nome da música, mas o clipe ganhou recentemente o Bri-

tish Animation Awards. Enfi m, SBL é um bom álbum, o que pos-
so fazer? Mas não deve fi car muito tempo na minha 

playlist. Estou mais para o novo do AC/DC: 
Black Ice a todos.

O ritmo discoteca das 
décadas de 1970 e 1980 

é contagiante. O barulho do disco 
sendo mexido pelo DJ já convida as pernas 

a o corpo a balançarem no ritmo. Não fosse uma 
infl uência ainda maior, o trip-hop, a dupla que com-
põe Supreme Beings of Leisure seria uma cópia de 
bandas das décadas descritas. Não é difícil estar ou-
vindo e perceber uma pitada de Bee Gees ou ABBA, 
constando no disco como o sensacional em meio ao 
trip-hop metálico e mecânico da banda Portishead. 
Uma combinação diferente que deu certo.

Concordo em gênero e intensidade com a dupla. Tor-
nar um pouco pop o trip-hop é um desafi o gratifi can-
te. Sou um simpatizante moderado do ritmo mecâni-
co e engessado do trip-hop. Na voz da cantora e na 
mistura feita por SBL, vale a pena parar para colocar 
o CD e fi car ouvindo, ou até mesmo tentar tirar uns 
passinhos no estilo moonwalk.

Três são as faixas que merecem destaque no disco: 
Give Up, Get Away e Catch Me, todas provando essa 
mistura dançante da banda. Mas outras faixas também 
chamam a atenção; a Ghetto, por exemplo, que lembra 
qualquer clássico clipe da década de 1980 dentro de 
uma discoteca. Touch Me também fi ca nesse grupo. 
Outras músicas tendem mais ao trip-hop; represen-
tando esse outro conjunto estão as faixas Rock and 
a hard place, So Much More e Freezer, esta conge-
lante como o nome sugere.

A campanha do uísque Jhonny Walker, de que a 
banda participou antes desse disco, ajudou, de cer-
to modo, a massifi car a mistura musical. Naquele 
primeiro álbum permaneciam infl uências mais 
fortes do trip-hop, vindo a consolidar o som mis-
turado de estilos neste disco, o Divine Operating 
System. O pop eletrônico formulado nesse proje-
to inebria o gingado para uma boa dança na pis-
ta. O vocal de Geri Soriano-Lightwood, que lem-
bra, às vezes, a pop Amy Whinehouse, enche 
de sensualidade o remelexo do som-mistura.   

Recomendo de olhos fechados esse disco. 
Ranhuras adversas podem existir, mas dis-
coteca com pop eletrônico sempre é um 
bom convite à noite. 

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Angelina perde a guarda 
de Gustavinho para Bruno e entra em 
desespero. Teresa e Adriano são sur-
preendidos com a chegada da mãe do 
diretor, Dona Drica. O advogado insi-
nua que o melhor jeito para Angelina 
recuperar a guarda de Gustavinho é se 
separando de Gustavo. 

TERÇA - Dona Drica pergunta a Teresa 
quais são suas intenções com o seu 
fi lho. Félix arma fuga com Siqueira e 
pensa em uma maneira de salvar seu 
patrimônio. Bruno propõe que Angeli-
na largue Gustavo e vá morar com ele, 
para fi car perto de Gustavinho.

QUARTA - Gustavo e Angelina fi cam 
indignados com a proposta de Bruno. 
Félix decide vender seus bens e com-
prar um valioso colar de 50 milhões de 
reais, para impedir que Rita penhore 
sua riqueza. Gustavo chama Bruno 
para uma conversa. 

QUINTA - Gustavo tenta convencer Bru-
no a repensar suas atitudes, 

mas ele declara guerra. A 
polícia invade o aparta-
mento de Félix para pren-
dê-lo, mas ele tem tempo 
de esconder o colar na 
imagem do Beato Padri-
nho. Félix e Siqueira são 
levados pelos policiais. 

SEXTA - Gustavo suge-
re que Angelina aceite 
a proposta de Bruno e 
vá morar com ele para 
fi car perto de Gustavi-
nho. Rita descobre que 
os bens de Félix desa-
pareceram. Débora faz 
pouco caso da imagem 
do Beato Padrinho, mas 
a empregada insiste que 
ela o guarde.

SÁBADO - Não há exibição 

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Júlia recusa o convite de 
Adriano para acompanhar Diego a 
São Paulo. Aurora diz a Carminda que 
Celeste vai para o Japão. O falso Liu 
se oferece para treinar kung fu com 
Theo. Heraldo diz a Heitor que tem 
algo importante para revelar a ele.

TERÇA - Heraldo desiste de contar a 
Heitor sobre Lívia e Ramiro. Ramiro 
fl agra Lívia saindo da sala de segu-
rança do hospital. Flor de Lys pede a 
Suyan para traduzir a mensagem do 
boneco. Lívia vai até Júlia para mos-
trar o conteúdo do DVD. 

QUARTA - Lívia chama Júlia para as-
sistir a fi ta gravada pelo sistema de 
segurança do hospital sem saber que 
Ramiro mandou trocá-la. O verdadei-
ro Liu concentra seus pensamentos 
em Flor de Lys e ela sonha com os 
dois chineses. Heitor pede para que 
Lívia lhe conte o que está acontecen-
do no hospital.

QUINTA - Heitor não quer que Lívia vol-
te mais ao hospital. Celeste teme que 
a nova família de Diego o leve de vez 
para São Paulo. Tia Saudade conta 
para Heitor e Flor de Lys que, de acor-
do com informações de um chinês, os 
quatro bonecos juntos revelarão um 
segredo. 

SEXTA - Flor de Lys acha que o falso 
Liu pode estar com o outro boneco. 
Diego aparece com Matilde no EL 
Chaparrito e a apresenta a todos. Hei-
tor conta para Lívia sobre o pen rive e 
os quatro bonecos que podem ser a 
chave para acessar uma conta de um 
bilhão de euros. 

SÁBADO - Liu conta a Flor de Lys que 
o falso Liuse chama Wu. Ele também 
revela que quer vingar a morte de seu 
pai, assassinado pelo próprio irmão, 
pai de Wu. Liu fala para Flor que ela é 
a escolhida para proteger o pen drive. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Virgínia confronta Lázaro 
que se mostra incomodado com as des-
confi anças. Galvão confi rma para Alma, 
Dora e Suzana que os documentos de 
Lázaro são verdadeiros. Glauco e Sávio 
retornam à funerária, ouvem barulhos 
estranhos e saem correndo aos berros. 

TERÇA - Violeta fi ca entusiasmada 
com a semelhança entre Lázaro e 
Augusto. Dora fi ca furiosa ao ver que 
Bento convidou Jerry para jantar justo 
quando ela prepara uma noite român-
tica. Nelson recebe de Glauco o colar 
que encomendou em Caraguaçu para 
presentear Leonora. 

QUARTA - Suzana provoca a fúria de 
Violeta quando diz que Eros vai pagar 
o imóvel à vista e o corretor, animado, 
propõe um leilão de ofertas. Alma diz 
para Janaína que a medicina pode aju-
dá-la a ter um fi lho.Eros e Violeta dis-
putam o imóvel num leilão de ofertas. 

QUINTA - Bento recebe Xande em seu 
consultório e os dois comemoram a 
recuperação. Violeta comemora com 
Glauco a destruição da prancha. Os 
surfi stas vão até a Pousada Azul dar 
apoio para Eros, que sofre muito. Ben-
to leva Dora para o show de Colbie 
Caillat na praia. 

SEXTA - Suzana elogia Xande para Car-
minha e Eros fi ca com ciúmes. Sueli 
conversa com Violeta e Waldete as 
observa. Glauco desconfi a de Waldete 
e a acusa de espionar a patroa. Neuza 
e Leonora se estranham quando Or-
lando percebe que as duas possuem o 
mesmo colar. 

SÁBADO - Waldete impede Suzana de 
entrar no casarão dos Áquila. Gregg se 
aproxima de Alma e insiste para que 
ela não se case com Galvão. Alma fi ca 
confusa. Leonora visita Neuza que, de 
forma fria, lhe diz que doou o colar para 
caridade. Susana quase é atropelada. 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Flora não acredita em Dodi 
quando ele diz que Zé Bob pode estar 
usando Manu para descobrir o que 
existe entre eles. Halley dá um presen-
te a Lara e diz que foi idéia de sua vizi-
nha Diva. Zé Bob e Donatela planejam 
a melhor forma de incriminar Flora. 

TERÇA - Zé Bob percebe que Flora 
usa roupas e jóias de Donatela. Dodi 
descobre que Sabiá e Manu dormiram 
juntos e fi ca indignado. Irene deixa 
escapar para Lara que foi Flora quem 
contou para Iolanda sobre sua ida a 
Paraty. Zé Bob vai até o armazém e vê 
Baiano, o vigia.

QUARTA - Zé Bob aborda Baiano so-
bre o crime no galpão. Zé Bob des-
cobre que Maíra foi assassinada por 
Flora. Baiano liga para Dodi e con-
ta que Zé Bob esteve no armazém. 
Dodi diz a Flora que é preciso dar 
um fim em Zé Bob. 

QUINTA - Zé Bob se surpreende com 
a chegada de Flora e Donatela é obri-
gada a se esconder. Flora pega o ce-
lular de Zé Bob e manda um torpedo 
para o último número discado. Flora 
quer observar de longe a chegada do 
cúmplice de Zé Bob. 

SEXTA - Zé Bob se dá conta de que Flo-
ra roubou seu celular, quando Donate-
la surge e avisa que Flora montou uma 
armadilha e quase a viu. Leo já em-
briagado invade o restaurante e revela 
o segredo de Stela. Baiano marca um 
encontro com Zé Bob em uma obra.

SÁBADO - Zé Bob chama por Baia-
no, mas não o encontra. Dodi faz o 
elevador da obra despencar e foge 
com seu capanga. Donatela está 
em prantos quando a campainha 
de Tuca toca e Zé Bob aparece, todo 
machucado. Flora procura notícias 
sobre a morte de Zé Bob quando ele 
surge em sua frente.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Os soldados reptilianos 
apontam suas armas para Maria e 
Marcelo. Maria ordena que os reptilia-
nos soltem as armas ou então irá atirar 
em Kídor. Maria e Marcelo saem levan-
do Kídor como refém. Leonor, Rosana e 
Aquiles se escondem embaixo do man-
to da invisibilidade. 

TERÇA - Kídor conta que os bebês es-
tão em São Paulo, mas não sabe onde. 
Ele conta que Gór e Metamorfo fugi-
ram com as crianças. Maria e Marcelo 
fi cam surpresos. Marcelo ordena que 
Kídor revele os planos dos reptilianos. 
Gór hipnotiza Metamorfo e diz para ele 
não falar com Juli. 

QUARTA - Telê é levado ao esconderijo 
de Juli por uma nave de luz. Ele está 
muito ferido. Juli manda Clara curá-
lo. Clara coloca as mãos sobre Telê e 
o cura. Telê usa seus poderes mentais 
e descobre que Draco foi preso pelo 
Depecom. Ferraz se arrepende de ter 
mordido Bianca. 

QUINTA - Iara diz que aceita Cris. Ela 
conta que desenvolveu novos poderes, 
como o de se transformar em água. Iara 
se transforma em poça d’água e diz que 
além de sereia, é a mulher-água. Vavá 
diz para Luna se decidir entre Tarso ou 
Gaspar. Tarso acredita em João. 

SEXTA - Ferraz manda Diana entrar no 
carro. Diana desmaia ao ver que Ferraz 
e Rodolfo são vampiros. Ferraz morde 
o pescoço de Diana. Érica propõe uma 
trégua entre ela, Viviane, Teófi lo e Pa-
chola. Ela diz que eles precisam se unir 
para encontrar Ágata e Eugênio. 

SÁBADO - Viviane fala para Teófi lo que 
empurrou Érica em legítima defesa. Te-
ófi lo acusa Viviane te ter matado Érica. 
Ângela vê Érica desmaiada e chama o 
médico. Rodolfo tenta morder o pesco-
ço de Diana. Ferraz atira em Rodolfo. 
Rodolfo fi ca perplexo. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Dani jura para Luca que 
o fi lho é dele. Alex conta para Érika 
que forjou o resultado do exame de 
DNA. Jean-Paul e Renée se prepa-
ram para a mudança. Peterlongo 
surge com outros funcionários do 
Paris e oferece ajuda. Érika sugere 
que ela e Luca tenham um fi lho. 

TERÇA - Keiko decide enfrentar 
Artur e conta com a ajuda de Kim. 
Françoise e Jean-Paul chegam ao 
Mercadão. Zeca encara Françoise. 
Miquelina diz para Severino que irá 
fi lmar o “chamego” com Bertinho. 
Luca pede para as Mammas cuida-
rem de Allegra. 

QUARTA - Severino decide voltar 
para o Ceará e deixa um bilhete para 
Miquelina. Érika conta para Luca 
que Alex a convidou para ser chef 
do Paris. Françoise quer vingar-se 
de Alex. Miquelina sai com os fi lhos 
atrás de Severino. Luca sugere que 
Érika fale com a Dani. 

QUINTA - Dani conhece Allegra. Cido 
oferece emprego para Philippe. 
Philippe teta alertar o amigo sobre 
Alex. Peterlongo pede o endereço 
de Keiko para Jean-Paul. Allegra diz 
para Luca que ele deve fi car com 
Dani. Dani diz que Érika deve aceitar 
o emprego que Alex ofereceu. 

SEXTA - Guido não aparece para a 
reunião com a Assistente Social. 
Fatinha fi ca irritada. Philippe vai ao 
fl at de Lulu e a encontra com Guido. 
Akemi conta para a mãe que Peter-
longo a procurou. Lulu conta para 
Philippe de onde vem o dinheiro 
para ela se sustentar. 

SÁBADO - Não há exibição.
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A. Esperança*
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CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Os Mosconautas no Mun-
do da Lua (dublado) – animação 
– sábado, domingo e quarta 14h30; 
segunda, terça e quinta 14h15.

Bezerra de Menezes – O Diário 
de Um Espírito (nacional) – dra-
ma – sábado, domingo e quarta 
16h10, 17h50, 19h20 e 21h; segun-
da, terça e quinta 15h55, 17h25, 
19h10 e 20h35.

Sala 2: Super-Heróis – A Liga da In-
justiça (dublado) – comédia – sába-
do, domingo e quarta 14h10; segun-
da, terça e quinta 14h.

As Duas Faces da Lei (legendado) 
– drama – sábado, domingo e quar-
ta 15h50 e 19h30; segunda, terça e 
quinta 19h.

Morte Súbita (legendado) – sus-
pense – sábado, domingo e quarta 
17h40 e 21h20; segunda, terça e quin-
ta 15h40 e 20h50.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sába-
do, domingo, quarta e quinta 14h30, 
16h40, 19h e 21h10; segunda e terça 
16h40, 19h e 21h10.

Sala 2: Super-Heróis – A Liga da In-
justiça (dublado) – comédia – sába-
do, domingo e quarta 14h.

Morte Súbita (legendado) – sus-
pense – sexta 14h, 15h50, 17h40, 
19h30 e 21h20; sábado, domingo e 
quarta 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20; 
segunda, terça e quinta 17h40, 
19h30 e 21h20.

Sala 3: Bezerra de Menezes – O Diá-
rio de Um Espírito (nacional) – dra-
ma – sábado, domingo e quarta 14h, 
15h30, 17h, 18h30 e 20h; segunda, 
terça e quinta 18h30 e 20h.

As Duas Faces da Lei (legendado) 
– policial – sexta 17h, 19h20 e 21h30; 
sábado a quinta 21h30.

Sala 4: Os Mosconautas no Mun-
do da Lua (dublado) – anima-
ção – sexta 19h e 21h20; sábado, 
domingo e quarta 16h40, 19h e 
21h20; segunda, terça e quinta 19h 
e 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – sexta 15h05, 
17h30, 19h55 e 22h15; sábado e do-
mingo 12h45, 15h05, 17h30, 19h55 
e 22h15; segunda a quinta 15h05, 
17h30, 19h55 e 22h15.

Barigüi 2: High School Musical 3 
– O Ano da Formatura (dublado) – 
musical – sexta 16h05, 18h30 e 21h15; 
sábado e domingo 13h30, 16h05, 
18h30 e 21h15; segunda a quinta 
16h05, 18h30 e 21h15.

Barigüi 3: Jogos Mortais 5 (legen-
dado) – suspense – sexta e sábado 
19h35, 21h45 e 23h50; domingo a 
quinta 19h35 e 21h45.

Barigüi 4: A Guerra dos Rocha (na-
cional ) – comédia – diariamente 15h 
e 19h45.

Última Parada – 174 (nacional) – 
drama – sexta 17h10 e 21h40; sábado 
e domingo 12h25, 17h10 e 21h40; se-
gunda a quinta 17h10 e 21h40.

Barigüi 5: Vicky Cristina Barcelo-
na (legendado) – comédia – sexta 
15h10, 17h20, 19h40, 21h50 e 00h; 
sábado 12h50, 15h10, 17h20, 19h40, 
21h50 e 00h; domingo 12h50, 15h10, 
17h20, 19h40 e 21h50; segunda a 
quinta 15h10, 17h20, 19h40 e 21h50.

Barigüi 6: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta e sábado 
14h10, 16h30, 19h, 21h30 e 23h55; domin-
go a quinta 14h10, 16h30, 19h e 21h30. 

Barigüi 7: Amigos, Amigos, Mulhe-
res a Parte (legendado) – comédia 
– diariamente 22h.

Hugo – O Tesouro da Amazô-
nia (dublado) – animação – sexta 
14h30, 16h25, 18h20 e 20h10; sába-
do e domingo 12h35, 14h30, 16h25, 
18h20 e 20h10.

Barigüi 8: Rec (legendado) – sus-
pense – sexta 15h20, 17h25, 19h20, 
21h20 e 23h20; sábado 13h20, 15h20, 
17h25, 19h20, 21h20 e 23h20; do-
mingo 13h20, 15h20, 17h25, 19h20 
e 21h20; segunda a quinta 15h20, 
17h25, 19h20, 21h20 e 23h20.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Vicky Cristina Barcelona 
(legendado) – comédia – diariamen-

te 12h50, 
15h, 17h15, 19h20, 21h30 e 23h40.

Estação 2: Os Mosconautas no 
Mundo da Lua (dublado) – anima-
ção – diariamente 12h40.

Rec (legendado) – suspense – dia-
riamente 14h35, 16h50, 19h, 21h10 
e 23h20.

Estação 3: Amigos, Amigos, Mulhe-
res a Parte (legendado) – comédia 
– diariamente 12h, 16h30 e 21h.

Na Mira do Chefe (legendado) – 
ação – diariamente 14h15, 18h40 e 
23h10.

Estação 4: Jogos Mortais 5 (legen-
dado) – suspense – diariamente 
13h40, 17h40, 19h50, 21h50 e 23h55.

Caçadores de Dragões (dublado) – 
animação – diariamente 15h45. 

Estação 5: 007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação – 13h10, 
15h30, 17h50, 20h10 e 22h30.

Estação 6: 007 – Quantum Of So-
lace (dublado) – ação – diariamente 
12h10, 14h25, 16h40, 18h55, 21h20 e 
23h30.

Estação 7: Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – diariamente 
13h20, 15h20, 17h30, 19h40, 22h e 
23h50.

Estação 8: Os Desafi nados (nacio-
nal) – drama – diariamente 12h20, 
15h10, 18h, 20h50 e 23h40.

Estação 9: Última Parada – 174 (na-
cional) – drama – diariamente 12h30, 
17h e 21h40.

Morte Súbita (legendado) – sus-
pense – diariamente 14h50, 19h30 
e 00h.

Estação 10: High School Musical 
3 – O Ano da Formatura (dublado) 
– musical – diariamente 13h30, 16h, 
18h20, 20h40 e 23h05.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  

Sala 2: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – diariamente 
19h10 e 21h30.

Sala 3: A Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – sexta 20h15 e 
22h15; sábado e domingo 18h15, 
20h15 e 22h15; segunda a quinta 
20h15 e 22h15.

Sala 4: Amigos, Amigos, Mulheres 
a Parte (legendado) – comédia – 
sexta 20h; sábado e domingo 18h e 
20h; segunda a quinta 20h.

Jogos Mortais 5 (legendado) – 
suspense – diariamente 22h.

Cineplex  

Sala 1: Rock’n’rolla – A Grande 
Roubada (legendado) – ação – 
sexta 16h45, 19h e 21h20; sábado 
e domingo 14h30, 16h45, 19h e 
21h20; segunda a quinta 16h45, 19h 
e 21h20.

Sala 2: Última Parada – 174 (nacio-
nal) – drama – diariamente 21h30.

Espelhos do Medo (legendado) – 
suspense – diariamente 17h e 19h15.

Sala 3: Os Super-Heróis – A Liga 
da Injustiça (dublado) – comédia 
– sexta, sábado, domingo e quarta 
15h40, 17h40 e 19h50; segunda, ter-
ça e quinta 17h40 e 19h50.

As Duas Faces da Lei (legendado) 
– policial – diariamente 21h50.

Sala 4: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sábado, 
domingo e quarta 15h, 17h10, 19h30 
e 21h40; segunda, terça e quinta 
17h10, 19h30 e 21h40.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: Os Mosconau-
tas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação 
– sexta 19h20, sába-
do, domingo e quarta 
16h30 e 19h20; se-
gunda, terça e quinta 
19h20.

Ensaio Sobre a Ceguei-
ra (legendado) – drama 
– diariamente 21h.

Sala 2: Super-Heróis 
– A Liga da Injustiça 
(dublado) – comédia 
– sexta 19h30; sábado, 
domingo e quarta 16h e 
19h30; segunda, terça e 
quinta 19h30.

Bezerra de Menezes – 
O Diário de Um Espírito 
(nacional) – drama – dia-
riamente 21h10.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Dedicar-se à rotina é o melhor a 
fazer. Pense nos problemas como 
se tentasse solucionar um quebra-
cabeças. Terá uma idéia feliz a res-
peito dos seus próprios assuntos. 

Agir com prudência e decisão será 
a norma principal e válida para este 
dia. Quaisquer difi culdades que pos-
sam surgir, serão facilmente contor-
nadas. Conte com os familiares. 

Grandes possibilidades de sucesso 
estão ao seu redor. Procure ser mais 
amigo e cortês a fi m de ganhar di-
nheiro e conquistar simpatias. Pos-
sibilidades de mudanças positivas.

Período propício para contato com 
amigos. Os assuntos de ordem es-
piritual, intelectual e amorosa estão 
benefi ciados. Sucesso na profi ssão 
e nos negócios e no amor.

Aprenda a ver as coisa como elas 
realmente são e livre-se dos me-
dos em favor de uma vida espiritual 
equilibrada. Aprimore sua capacida-
de de liderança.

Você terá vantajosas e reais opor-
tunidades. Favorável às compras e 
vendas lucrativas. O período da noi-
te poderá ser aproveitado em recre-
ação. Excelente fl uxo para o amor. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Infl uência astral benéfi ca para você. 
Terá ajuda dos amigos e parentes, 
para elevar o estado de espírito e de 
inteligência. Sua predisposição para 
novas amizades estará em alta.

Hoje procure desenvolver as suas 
atividades normais com maior cui-
dado. Bom dia para se destacar 
intelectualmente. Seja dinâmico, 
elimine a timidez e a indecisão. 

A sua promoção e elevação social, 
poderá ser efetivada por alguém 
conhecido. Cuide da saúde evitando 
excessos de bebida e cigarro. Se di-
rigir, não abuse da velocidade. 

Atitudes impulsivas no lar impedi-
rão a tranqüilidade e  aumentarão 
desequilíbrios já existentes. Melhor 
compreensão dos sentimentos, em-
bora sejam mínimas às mudanças. 

Êxito e sucesso em todas as coisas 
que empreender, principalmente no 
trabalho. O amor estará bastante 
benefi ciado, juntamente com a saú-
de, as relações sociais e fi nanceiras.

Hoje você estará com o espírito 
elevado, traduzindo na sua dis-
posição para ser inteligente e ló-
gico. Favorável aos sorteios e ao 
amor neste dia.

O cinema e o saque do revólver

O famigerado Goebbels tinha vonta-

de de sacar o revólver quando ouvia 

falar em cultura. Em Cascavel, os se-

guidores dele mais moderninhos não 

fuzilam os artistas: apenas deixam 

que eles feneçam por inanição.

Recentemente, a Gazeta do Paraná, 

no caderno cultural ALT, apresentou 

uma típica situação em que o revólver 

de Goebbels foi trocado pela asfi xia. 

No artigo Uma guerra por um drama, 

o jornalista Anderson Antikievicz Cos-

ta narra as imensas difi culdades que 

se apresentam à produção cinema-

tográfi ca no Oeste do Paraná a partir 

de um exemplo específi co: o caso do 

curta-metragem Lili Marlene, do dire-

tor Vander Colombo, que a cavaleiro 

de uma grande paciência e muita von-

tade enfrenta o tiroteio da insensibili-

dade e segue adiante com os projetos 

culturais que encabeça.

Vander conta que obteve móveis 

emprestados, não tinha a iluminação 

necessária, houve problemas na gra-

vação do som e tudo se fez de forma 

artesanal e improvisada, utilizando 

uma câmera caseira. Quando os pro-

blemas se tornaram quase insolúveis, 

Laysmara Carneiro Edoardo tomou 

a frente e sacou o próprio dinheiro 

para manter o projeto em andamento 

depois de uma tentativa por si mes-

ma cinematográfi ca: um pedágio em 

frente à Catedral com cartazes pedin-

do ao público para ajudar a fazer um 

fi lme, tendo como atração palhaços 

malabaristas junto ao semáforo. A ar-

recadação: 80 reais.

Então vem à memória a notícia de 

que só o traje que Michael Keaton 

usou no fi lme Batman custou cem 

mil dólares. O fi lme, dezenas e de-

zenas de milhões. Uma porcaria que 

em uma década estará soterrada por 

outras produções do mesmo gênero, 

igualmente descartáveis. Enquanto 

isso, Encouraçado Potemkim (Eisens-

tein), Cidadão Kane (Orson Welles) e O 

Garoto (Chaplin), que juntos não cus-

taram nem a metade dos Batmans, 

continuarão a ser reprisados indefi ni-

damente, a não ser que os revólveres 

fascistas eliminem todos os cinéfi los 

da face deste mundo em crise.  

Chegará o dia em que a luta de Van-

der Colombo, César Pilatti, Manaoos 

Aristides, Talício Sirino e outros per-

sistentes do cinema paranaense será 

vitoriosa e todos os que hoje atiram 

neles cantarão como galos dizendo 

orgulhosamente que esta ou aque-

la obra-prima foi feita em Cascavel, 

onde eles são os bons do pedaço. 

Mas, sem estresse, ainda há tempo 

para que eles apóiem os esforços 

culturais, metendo o revólver de volta 

na cartucheira. Até seria bom que, no 

lugar do três-oitão, sacassem, desta 

vez, o talão de cheques.     

*Escritor (alceusperanca@ig.com.br)
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Folha mole e 
capa dura tanto 

fuça até que fura

(por 
Mariana Lioto*
CASCAVEL | PR

Vivemos por aqui enfileirados nas prateleiras. Toda 
hora aparece uma companhia diferente, com par de 
pernas, par de mãos e par de olhos. De carne e osso, 
dizem. Ouvimos os passos do par de pés, logo após o 
par de mãos nos toma, e o par de olhos dá uma rá-
pida olhadela na capa. Em seguida, folheiam-nos. A 
ficha catalográfica revela informações importantes, 
o índice também. Quando conseguimos lhes conven-
cer do quanto somos importantes, interessantes e 
relevantes somos levados para a casa. Aí é férias de 
estante, passamos uma semana rolando pela mesa, 
sofá, cama, escrivaninha. Folha a folha somos lidos. 
A mágica é que ao mesmo tempo em que as impres-
sões, sentidos e dados saem de nós e penetram a 
íris, se transformam em estímulo nervoso, em idéia 
em alguma parte do cérebro, e em conhecimento 
na abstração da memória, elas continuam aqui 
para os próximos olhos leitores que vierem.

Assim como vamos, voltamos. Voltamos para o 
nosso lugar. Cada um tem lugar marcado, parte do 
coro de tantas outras vozes. Dezenas de anos, cen-
tenas de leituras. E, de pouquinho em pouquinho, 
vamos nos desgastando. Já diziam nossos ante-
passados, os pergaminhos: folha mole e capa dura 
tanto fuça até que fura. Da mesma forma que os 
homens, que com o tempo são marcados pelas 
rugas e pelo cansaço, mas continuam a missão 
de homens, nós enquanto livros continuamos 
cumprindo nosso dever: apesar das folhas ama-
reladas e das orelhas, da capa desgastada e ras-
gada, da lombada que parece querer se esmiga-
lhar pela ação do tempo, levando as letras para 
serem lidas, entendidas. E tais danos levam 
muitos de nós a precisar de cirurgias, igual aos 
homens. São processos doloridos: recostura da 
folhas, transplante de capa, implantação de 
nova lombada... mas o resultado vale a pena. 
É isso que faz com que os livros, mesmo com 
muita idade e manuseio intenso, possam con-
tinuar disponíveis para consulta.

Hospital das letras
Tudo isso acontece na biblioteca da Unio-

este, num setor ali do lado. Longe dos olhos 
dos usuários, os livros, já desgastados, são 
preparados para criar boas impressões e se 
fazerem úteis aos usuários.

Toda biblioteca deveria ter uma sala des-
sa, mas nem todas têm. Normalmente 
quem faz o trabalho é o próprio bibliote-
cário; no curso de biblioteconomia existe 
uma disciplina específica sobre o assunto.

O trabalho exige cuidado com os de-
talhes, cada cirurgia, ou melhor, cada 
procedimento de conservação é tratado 
individualmente, tentando-se manter ao 
máximo as características da obra origi-
nal. É um trabalho artesanal.

“Não é possível deixar 100% igual a 
quando era novo, mas tentamos fazer 
o melhor possível com o material e 
equipamento de que dispomos”. Quem 
conta é o dono das mãos que fazem o 
trabalho de cuidar do acervo da Unio-
este, o Xavier, João Carlos Xavier. 

A luta é desigual: só ele contra os 
aproximadamente 60 mil volumes 
que compõem o acervo do campus. 
Ele conta que são três as etapas por 
que um livro pode passar.

A primeira abrange os procedi-
mentos de preservação: manter o 
livro em lugar com umidade, tem-
peratura e iluminação adequados 
(protegendo-os dos chamados 
agentes físicos), também longe 
de poluição atmosférica, poeira 
e acidez (agentes químicos) e 
dos fungos, bactérias e insetos 
que podem ser pre-

judiciais (os agentes 
biológicos). É por isso 
que somos proibidos 
de entrar com bebidas 
e alimentos nas bibliote-
cas, faz parte dos proce-
dimentos de preservação 
do acervo. Quanto mais 
protegido dos agentes físi-
cos, químicos e biológicos 
um livro é, mais vida útil ele 
tem na forma original.

Existem também os procedi-
mentos de conservação. São 
realizados quando o livro já 
está danificado. Páginas ama-
reladas, soltas, capa caindo ou 
rasgada, exigem o encaminha-
mento para a seção manutenção 
do acervo. É realizado um diag-
nóstico, e com um pouco de cola, 
papel de seda, tesoura, pincel, car-
tolina, papelão e fita gomada é pos-
sível recuperar as obras doentes.

A terceira ação possível é a restau-
ração em si. É muito mais complexa, 
exige produtos químicos e equipamen-
tos diferenciados. É realizada somente 
em obras raras, que são principalmen-
te as anteriores ao ano de 1808. Com 
produtos específicos é possível remover 
riscos e rejuvenescer o papel. No caso 
das obras de valor histórico, a restaura-
ção tenta reconstituir partes perdidas e se 
aproximar do documento original.

Em 1994, quando a Faculdade de Casca-
vel foi transformada em Unioeste, a seção 
de conservação do acervo já existia e é uma 
das poucas bibliotecas que tem um funcioná-
rio dedicado só a isso. Xavier trabalha nela há 
10 anos, fez curso na Biblioteca Nacional, no 
Rio de Janeiro, e transfere esse conhecimento 
com cursos para bibliotecários da região.

“As crianças, com essa história de Internet, 
não percebem o valor que tem o papel. O papel 
faz parte da nossa história desde o primeiro dia 
de nossas vidas, pelo registro de nascimento, até 
o último momento de nossa existência, pela certi-
dão de óbito. Ninguém vive sem ele”.

Além do trabalho na universidade ele tem um ate-
liê em casa, onde faz restaurações e conservações. 
Entre os trabalhos realizados, ele destaca uma bí-
blia muito antiga que ele restaurou:

- Não se pode dizer que era uma obra rara, porque 
bíblia existe em qualquer lugar. Mas a peça tinha um 
valor sentimental, era herança de família, e foi pedido 
ao filho que ele lesse uma página do livro, e virasse, 
todos os dias, por isso ele quis restaurá-la.

Em outra oportunidade restaurou um passaporte com 
duzentos anos, expedido fora do Brasil. O documento foi 
herdado pelos membros da família durante os 
séculos, e a restauração recuperou o papel.

Os equipamentos disponíveis na universidade 
não são dos melhores: uma grande guilhotina, 

prensa, e uma pequena estufa. Todos bem marcados 
pela ação do tempo, talvez tão antigos quanto os 
livros que restauram. Algumas pedras de mármore 
chamaram a atenção: “Ah, improvisamos para fazer 
peso sobre os livros que estamos consertando”.

Talvez Paul Valéry estivesse mesmo certo: “Os 
livros têm os mesmos inimigos que o homem: 
o fogo, a umidade, os bichos, o tempo; e o seu 
próprio conteúdo”.

E a traça não levou
O balanço patrimonial da Fecivel (que hoje 

é a Unioeste) de 1980 passou pela sala onde 
funcionava a biblioteca e discriminou o pa-
trimônio: de físico, algumas estantes e bal-
cões, 1 ventilador (mas com tripé!), mais 40 
cadeiras e 6 mesas de estudo. 12.398 livros 
compunham o acervo. Totalizavam o valor de 
19.556.968,22 de cruzeiros. De lá pra cá, 
mais livros chegaram. Alguns impressos mui-
to antes de Cascavel pensar em existir.

O avô de todos é um volume em francês so-
bre Oftalmologia, que completa um século de 
impressão este ano. As traças já andaram vi-
sitando a capa e algumas páginas do volume 
de 1908. Dr. F. Terrin, autor do Ophtalmolo-
gie, ficaria orgulhoso em ver o livro fazer cem 
anos do outro lado do planeta.

O História da Literatura, de 1940, abor-
da desde os primórdios da literatura até 
as tendências modernas, para a época, 
é claro. Na primeira página, figura a de-
dicatória: “Ao estimado aluno Ricardo R. 
de Lima Sandoval, 1º aluno da 3ª série e 
1º aluno do ano letivo de 1940. Homena-
gem do ginásio São Paulo. P. Prudente, 
13/12/1940” e assina o diretor.

O Ricardo, como era um menino estu-
dioso, leu a definição de literatura: “É 
a arte da palavra, [...] a literatura tem 
seu espírito de universalidade firmado 
na realeza e na grandeza de Deus”. Pa-
rece até que páginas vão se dissolver: 
amareladas, amareladas, manchadas 
deveras. Quando as páginas ainda 
eram brancas, talvez o Ricardinho 
leu a opinião do autor sobre o recen-
te Mário de Andrade: “Colabora cons-
tantemente na imprensa brasileira, 
em revistas e jornais, abordando 
sempre questões literárias muito in-
teressantes, sobretudo quando elas 
se referem às tendências da con-
temporânea literatura nacional”.

Essas obras, somadas a outras de 
1928, 1964, 1965, 1967 estão sen-
do organizadas em um acervo espe-
cífico de obras raras da instituição.

*Acadêmica de jornalismo
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