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Sim, Anderson. Nós vamos

escrever um livro sobre

o documentário da

trágica história da sua

morte por meio de

instrumentos musicais.

Vai fazer o ALT, vai.

Galera...Vamos fazer um filme?

NÃO!

Vamos escreverum livro?

Vamos montar
uma banda?

NÃO!

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR (por Anderson

Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

DIRETOR-GERAL
Marcos Formighieri

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Guilherme Formighieri

EDITOR DE GAZETA ALT
Anderson Antikievicz Costa

REVISÃO E COLABORAÇÃO
Julliane Brita

COLABORAÇÃO
Oniodi Gregolin

PROJETO GRÁFICO/ILUSTRAÇÕES
Jeferson Richetti

CAPA
Foto: Julliane Brita

CONTATO
alt@gazetadoparana.com.br
www.gazetaalt.com
Rua Fortunato Bebber, 868
Jardim Pacaembu
Cascavel - Paraná - Brasil
CEP 85808-360
PABX: +55 45 3218-2543

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

As histórias todas da hu-
manidade começaram pela 
boca. Os contos da carochi-
nha, os mitos, as lorotas, as 
anedotas, os galanteios. An-
tes de ser possível a escrita, 
a impressão em grande escala e as digitalizações todas, 
o conhecimento foi disseminado graças ao nervosismo da 
língua daqueles nossos antepassados, ainda não fadados à 
irreversibilidade da palavra impressa.

Não pela mesma motivação ou impulso, nossos atuais con-
tadores de história precisam se virar. A palavra persiste, e 
história, hoje, é o arquivo do que foi escrito ontem ou há um 
segundo. Na tentativa de inovar, de chocar, de mudar ou sei lá 
o quê, o jornalista do britânico The Guardian, há três anos, co-
meçou uma coluna chamada Digested Read, ou, em tradução 
livre, ‘Leitura Digerida’. Nome bem escolhido para a intenção 
do espaço, que pretende resumir obras a partir das principais 
características que elas apresentam. Uma espécie de carica-
tura , principalmente dos personagens, já que são usadas as 
características mais exageradas, por vezes clichês, que os au-
tores empregaram na feitura da peça literária. “Os incisivos 
pastiches de John Grace feitos a partir dos mais populares 
escritores, de Bridget Jones a Julian Barnes”. Pastiche, ou me-
lhor, a imitação servil de uma obra literária. Servil, que, por 
sinal, pode tanto signifi car ‘fi el’ quanto ‘de caráter vil’. Isso 
porque, para alguns, o que é feito por Grace não passa de 
reducionismo. Ele, entretanto, vê como uma possibilidade, 
ainda mais a partir da utilização do podcast: por meio dele, 
Grace dá entonação às falas dos personagens, e uma vida a 
mais ao texto. No fi m de cada ‘análise’, há a última tacada: 
The digested read, digested, ou a ‘Leitura digerida, digerida’, 
uma frase que pretende resumir a obra. De lançamentos aos 
clássicos, a por vezes ácida análise de Grace não poupa nin-
guém. Todos os textos são em inglês.

Outra forma de degustar a literatura na rede, dessa vez 
em português, é o LivroClip, “a moldura digital do livro”, 
iniciativa da empresa Retoque Assessoria e Comunicação. 
Por lá, você encontra minidocumentários em forma de clipe 
que pretendem contar um pouco sobre obras literárias, vida 
e características peculiares dos autores que as fi zeram, e 
ainda tornar o todo mais atrativo, principalmente às crian-
ças, jovens e adolescentes que usam a Internet. O objetivo 
também é auxiliar os professores em sala de aula, oferecen-
do um recurso pedagógico a mais no ensino da literatura. 
Os vídeos têm em média cinco minutos e a maioria deles 
tem trilhas de grupos famosos, principalmente de rock. 
Um exemplo do que eles fazem com 
as obras é o vídeo de Crime e 
Castigo, de Fiódor Dostoiévski: 
transformaram o clássico em 
um thriller de primeira. “Uma 
novela policial que ultrapas-
sa de longe a fronteira de seu 

gênero. Um estudante de 
direito sem dinheiro, in-

quilino de uma agiota, 
com uma irmã à beira 
de um casamento por 
interesse e uma mãe 
passando necessida-
des. O fermento para 
um possível crime está 
armado e é nesse drama 
que mergulha o personagem 
Rodion Raskolnikov”. Para os 
que eles chamam de pop, um 
pouco de Hilda Hilst embala-
da por Mallu Magalhões, uma 
isca para que os jovens não se 
interessem somente pela música 
da ‘cantora do ano’, como estão fa-
lando por aí.

Thiago Miguel de Sou-
za é, segundo ele mes-
mo, daqueles programa-
dores viciados em Quake, 
que idolatram o sistema 
Linux, que usam óculos de 
grau, que preservam o cabelo comprido, a barba por fazer e 
que têm um mouse como animal de estimação. “E sedentá-
rio por opção”, o próprio dá o golpe de misericórdia.

Para escrever o Mundo Sebo desta semana, como tradicio-
nalmente fazemos após um giro completo pelos sebos de 
Cascavel, visitamos a casa de alguém. Thiago foi o ‘volun-
tário’ da vez. “Pode ser, tenho alguma coisa em casa”. Eram 
quase 19 horas quando bati à porta. “Opa, entra, entra, já 
separei alguma coisa para você”. 

“Esse aqui não posso deixar de indicar. Não é que aprovo o que 
ele fez, mas é uma forma interessante de se compreender este 
mundo cibernético”. Trata-se de Watchman: A Excêntrica Vida e 
os Crimes do Serial Hacker Kevin Poulsen (Record, 1997, 363 
p.), de Jonathan Littman. Por meio de uma série de entrevistas 
com Poulsen, comparsas e cúmplices, Littman construiu um 
retrato do mundo digital que serviu de playground a esse ha-
cker norte-americano em formato de thriller noir californiano.

“Ele é considerado um dos maiores hackers da história, foi pa-
rar na primeira página do New York Times. Estava entre os Black 
Hats, que são os hackers do ‘mal’, se é que me entende. Entre 
as ações mais famosas dele está a ruptura da programação de 
um site de uma rádio. Ele conseguiu ser o 102º visitante e assim 
ganhar um Porsche numa promoção”. “Você falou ‘estava’”. Sim, 
hoje ele se distanciou do passado criminoso, após cumprir pena 
de cinco anos, eu acho. Esteve à frente do site sobre tecnologia 
Wired e mais recentemente desenvolveu uma investigação pelo 
MySpace contra a prostituição infantil. Mais de 700 se juntaram 
a ele e conseguiram prender um tal de Andrew Lubrano”.

Próximo livro: “Vamos esquecer a minha área. Quero in-
dicar este aqui, Grau de Culpa (Record, 1992, 592 p.), de 
Richard North Patterson”. “Do que trata?”. “Então, tem uma 
repórter e ela, por algo que não fi ca claro a princípio, mata 
um escritor norte-americano. Ela vai a julgamento, mas ale-
ga legítima defesa, diz que o cara tentou estuprá-la. E, como 
advogado de defesa, ela contrata o ex-marido. Esse escritor 
narra muito bem as ações dentro do tribunal, é instigante”. 

“E esse aqui?”. “Esse é o último, Implante, de F. Paul Wil-
son. Tem um cirurgião plástico, Duncan de alguma coisa, 

e ele é muito famoso por um método de ci-
catrização rápida que desenvolveu, com 
implantes enzimáticos. Os clientes dele 

são ricaços, senadores e deputados de 
Washington, mas aí começam a acon-
tecer alguns acidentes que chamaram 
a atenção de uma médica chamada 
Gina. E essa médica descobre que 
os implantes não são tão inofensivos 
quanto deveriam ser”. “É terror?”. “Na 
verdade é um suspense, e é muito le-
gal, te envolve, a leitura rende e você 
não consegue parar de ler”.

“Você é um cara bastante ecléti-
co”. “Não sou não. Estes são os úni-

cos livros que tenho fora da minha área, 
que é informática. O louco é que as pessoas 
acham que programadores se alimentam 

somente do computador... não que seja 
mentira [risos], mas é que a leitura é 
essencial, em todas as áreas. E assim, 
mesmo que você já saiba o que preci-

sa saber na área em que atua, é muito 
importante se atualizar, ou mesmo ler 

sobre coisas nada a ver com o próprio 
universo, sempre se aprende algo, de uma 

forma ou outra”.

Conta que eu conto Atualização manual

EU QUERO VOCÊ
*Luis Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias [Luis alves de Lima e Silva, Duke of Caxias]. National Library 
of Brazil. Iconography Division.
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Poetisa
Mínima

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

Saldo (1986)
Na página adolescente
deste mundo em flor,
sou um saldo anterior.

das poetisas de maior reconhecimento 
e unanimidade do Paraná.

Não são poucos os que ainda se lem-
bram de encontrá-la num andar com-
passado e fi rme pelas ruas de Curitiba, 
afi nal, não faz tanto tempo que ela dei-
xou de estar por lá presencialmente: Ko-
lody virou existência nos poemas no dia 
15 de fevereiro de 2004, depois de 92 
anos de libação da alma feminina e pa-
ranaense, do poema mínimo e da signifi -
cação máxima, da discrição paradoxal e 
amiga do poder imanente.

Olena, a face ucraniana
Natural da cidade paranaense de Cruz 

Machado, a fi lha de imigrantes ucrania-
nos trouxe desde as primeiras palavras o 
pretérito que acompanha os por natureza 
nostálgicos. Ler Kolody signifi ca na maio-
ria das vezes recordar um tempo inaudí-
vel, a infância natural, os pássaros, as 
cantigas de roda, o cheiro de mato, Três 

Barras, o sol e as cigarras, o pão feito 
em casa e o mel em favos. 

Nada é tão forte, entretanto, 
quanto Olena, a face ucra-
niana. A criança bilíngüe foi 

transposta para a adulta, tão 
imigrante – ou emigrante, 

como preferia a autora – quanto bra-
sileira. O saudosismo que aparece tão forte nas pa-

lavras tecidas em signifi cância tem raiz além-mar, identidade que re-
fl ete uma das visões da múltipla formação do Paraná. Marly Soares, que estudou 
a voz imigrante no Estado simbolizada pela escritora, faz a seguinte observação: 
“A poesia de Helena Kolody capta este momento, bem como o processo de adap-
tação e acomodação correspondente... A partir da idéia de que na sua poesia os 
elementos culturais se entrecruzam – e isto resulta na constituição do Paraná, he-

terogêneo, mas homogêneo – tem-se uma visão de uma 
parte do Brasil de composição diferente 

daquela dos demais estados”.

Reika, a face japonesa
“Antigamente, eu me der-

ramava em palavras. Um dia, 
o Dr. Andrade Muricy, um para-

naense que era crítico de arte no 
Rio de Janeiro, aconselhou-me: ‘Você vai muito melhor 

no poema curto. Você quer encompridar e, às vezes, você 

dilui o poema ou se repete. Você tem 
talento para síntese’”.

Na clássica postura dos sujeitos líri-
cos, a inquietação de estar/ser, o amor 
– inalcançável ou almejado –, a solidão, 
o confl ito eu versus mundo, o desloca-
mento/passagem do ser, a terra natal, 
morte e vida, todos são temas constan-
tes e abusados. Há, entretanto, o que a 
faz singular: uma aura de assertividade 
ou mesmo de conformação diante do ób-
vio. “Como toda moça, fl ertei, tive namo-
rados. Apaixonei-me, tive perdas. Tenho 
certeza de que Deus me quis poetisa. 
Se eu tivesse me casado, vocês nunca 
estariam lendo esses poemas: marido e 
fi lhos consumiriam meu temperamento 
amoroso. Poemas e minhas alunas são 
meus fi lhos. A gente transfere o amor 
para outra escala. Para mim, o amor fi -
cou sendo só um sentimento, um sonho”.

Sonho, este, que oferece a resposta 
para o simbolismo encontrado no poe-
tizar moderno de Kolody. Das inquieta-
ções da modernidade, e da necessida-
de de aprofundamento que se seguiu 
aos anos primeiros da escola, por todos 
passaram a escritora. Além de ter toma-
do a si a responsabilidade de cantar o 
simples a partir do sintético versejar – a 
já mencionada fotógrafa de metáforas 
cotidianas –, foi ela um símbolo profí-
cuo do desassossego moderado, do fer-
vor prolixo que foi aquietado em medida 
necessária nas 22 obras publicadas.

Não é à toa que Kolody é uma 
das poucas literatas – também 
mulheres, mas não só – a ser re-
conhecida pelo uso preciso dos 
modelos de poesia herdados da 
cultura oriental. Em 1941, quando 
publicou os primeiros poemetos, foi cri-
ticada: não eram sonetos. Tornou-se, apesar disso, 
haijin (pessoa que cultua o haikai). Haikai e tanka são constantes a partir daí. 
O primeiro, mais conhecido, é formado por três versos, com cinco, sete e cinco 
sílabas poéticas sucessivamente. O segundo é composto por 31 sílabas distri-
buídas em uma estrofe de cinco versos com cinco, sete, cinco, sete e sete síla-
bas poéticas. Ambos são resultado da escrita japonesa icônica, ideogramática, 
que ultrapassa a experiência verbal e carrega consigo imagens; são a negação 

da redundância, a afi rmação do momento intransponível e vivido 
uma só vez, o instante de tensão entre o antes e o 
depois, o presente que escorre pelos dedos e é 
de impossível captura. Eles são, em essência, a 
tentativa – e o desejo humano – de eternizar.

“Quando sonho, sou outra”
Nada é possível ao poeta senão sendo outro. Wira Selanski, 

tradutora das obras de Kolody para o 
ucraniano, a paranaense era assim: 
“Face alva e aberta como um livro, 

olhos de azul translúcido, corpo rústico, 
sorriso bondoso não alheio à brinca-
deira matreira, alma cândida e santa, 
devota a tudo que é belo”. A jornalista 
e ex-aluna Regina Benitez inspira-se: 
“Falar em Helena Kolody é falar sobre 
os quatro elementos da natureza: da 
água, quando riacho; do ar, quando bri-
sa; da terra, em hora de semeadura; e 
do fogo, quando clareia e aquece”. Dos 
depoimentos, o que mais enternece é 
o de Alice Ruiz, poeta e companheira 
quando do outorgamento do nome de 
haicaísta: “Ela, Reika e eu, Yuuka. O Ka 
dos dois nomes signifi ca fl or. Os prefi -
xos Rei e Yuu são adjetivos/virtudes es-
pecífi cas da fl or. Ambos apontam para 
formas de grandeza. Superlativos para 
quem pratica a poesia mínima. O maior 
da menor poesia (em sílabas). Maior 
porque, para quem trilha o caminho do 
haikai, qualquer virtude da fl or que pos-
sa ser apreendida em versos diz mais 
do que vários compêndios de Filosofi a”.

Reika, por sinal, é uma palavra japone-
sa composta por dois ideogramas e pode 
ser traduzida como “Perfume da Literatu-
ra”, ou “Renomada fragrância de poesia”, 
ou ainda, “Aroma da poeta maior”.

A poetisa maior do Paraná, para mim, 
tem cheiro de pinheiros.

Se não fosse tão bem íntima 
das palavras, Helena Kolody po-
deria muito bem ter sido uma 
ótima fotógrafa. Talvez cineasta, 
mas é a fotografi a que melhor 
expressa o que são os poemas 
de Kolody: retratos de lirismo 
embotados em singeleza. Sin-
gelo tão presente em todas as 
recordações – dela e de outros 
– contadas e escritas de uma 

Ser a impressão do que se pede é sempre mais do que 
a violência das nossas vidas mimeografadas de manei-
ra mais moderna, todos procuram por algo a vida toda. 
Talvez encontrem, talvez não. Tudo depende da real in-
tenção das suas idéias, a vontade de mostrar o que real-
mente é cada coisa em nossas vidas. Ter medo do que 
pode acontecer é um fator humano preponderante.

Já nos dissemos tudo, você me conhece melhor do 
que eu mesmo, tudo foi expresso de maneira super-
lativa. Nós; se tornou algo único. Como o horário da-
quela sua série predileta que reprisa duas vezes por 
dia na TV aberta.

Perdidos e encontrados, os 
seus pensamentos me remetem 
aos tempos nos quais eu não 
conhecia o amor, eu apenas fi n-

gia saber. Não sabia o que sentir 
quando estava perto de alguém 
que me inspirava, que derrubava 
as minhas defesas e me mostra-
va o espelho da alma por meio 

do seu riso... suas ações. Eu que-
ro estar mais próximo de você, 
mas as circunstâncias não per-
mitem. O medo do que já acon-
teceu domina os meus mais 

bem guardados pensamentos.

O temor de amar é algo que 
movimenta o âmago das pesso-
as, os sonhos e os desejos. Tal-
vez por amarmos demais ou por 

não termos a quem amar, nos 
tornamos cínicos cíclicos, por não 
encontrarmos nada que nos sus-
tente à medida que corremos atrás 
de algo, de alguém, de alguma coisa. 

Isso não aparece nem se materializa. 
Queremos uma história para nos propi-
ciar felicidade, tranqüilidade, uma perso-
nalidade qualquer que nos dê estabilidade.

Mas quando não encontramos nada, vol-
tamos ao ponto de partida que muitas ve-

zes pode não ser o melhor, mas foi tudo 
que conseguimos nesse espaço de tem-

po entre o desespero e a reconciliação. 
Qualquer problema pode ser solucionado, 

desde que o nosso orgulho seja engolido 
pouco a pouco. Que a necessidade de 

alguém, seja quem for, seja percebida 
em nossas noites frias e tristes, as quais 

passamos acordados com o nosso mau 
humor, desespero e acompanhados pela 

solidão mórbida de alguém que sabemos 
desejar, mas não sabemos como falar, já 

que isso – nota-se – é recíproco.

Nesses momentos do que adianta várias 
pessoas, de plástico, ao redor, que ana-

lisam a sua vida superfi cialmente como 
a sacola da nova loja de grife da cidade, 

quando você está procurando se reconci-
liar com as suas idéias? O batom já não é 

mais o mesmo, a pele pede por um cober-
tor – mesmo nos dias mais quentes –, as 

nossas histórias já não são mais comple-
tas, dependemos de substâncias que nos 

deixem mais ativos – quando estamos 
felizes –, que nos deixam mais calmos – 

quando queremos descansar –, que nos 
mostram outros mundos – para fugirmos 
da realidade medíocre que nós mesmos 
criamos –, que nos derrubam para a vida 
quando estamos tristes.

Precisamos de lugares que sugam toda a 
nossa juventude, todo o nosso bem-estar, 
toda a nossa decência. A vontade de apren-
der some em meio às sombras das propos-
tas indecentes de pessoas perdidas em 
meio à variedade de sensações passageiras 
que despistam tudo de bom que possuímos 
dentro de nossos corpos e mentes.

A vontade de conhecer coisas e sensações no-
vas nos transforma em escravos das histórias que 

não vivemos, dos lugares que não conhecemos. 
Obcecados pelo amor perfeito que pode estar próxi-

mo, mas vivido por outra pessoa. As sensações são 
descartáveis, pois podemos comprá-las na esquina 

seja branca/pó, verde/folha, rosa/comprimido ou ar/
buzina. Tudo só depende de onde você vai, com quem 

e quantos anos você tem.

O amor se torna algo volátil, depende do que podemos 
desejar no momento. As pessoas dizem se entregar, amar 

e desejar pra sempre – uma vez por semana – sempre para 
alguém diferente. Tudo isso como se os sentimentos fossem 

passageiros de um vagão pequeno, sem peso, sem dire-
ção, sem noção. Sendo levados pelas his-

tórias inventadas pelo maquinista.

Essa nova ordem juvenil parece procurar 
morrer para ser feliz, sem destruir o aprovei-

tamento da vida, pois, afi nal de contas, ainda 
somos jovens e temos que aproveitar bem. Mes-

mo que para isso tenhamos que destruir a vida 
das pessoas que mais zelam pela nossa existên-

cia, em nome da nossa rebeldia fajuta, da nossa se-
xualidade não assumida ou dos nossos atos insanos 

em busca da aceitação de uma molecada cada dia 
com menos discernimento, que avalia sem nitidez algu-
ma as conseqüências do que fazem.

Mas, se somos livres, seremos livres para morrer na 
hora em que quisermos? Pois no fi m da história a maior 
descoberta dessa nova geração foi como morrer mais 
rápido com a “saúde perfeita” e deixar fi lhos com a 
mesma idade dos pais para os avôs “retrógrados” cria-
rem. Salve a consciência juvenil dos nossos atos im-
pensados para destruir as nossas causas tão nobres 
quanto o cocô de um cachorro sem dono vagando por 
uma estrada rural da Guiana Francesa.

*Jornalista

A rebeldia sem causa que nos afasta

dos amores diários
(por 

Jacidio Junior*
FLORIANÓPOLIS | SC
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Nem em 
Exército nem 
em Papai Noel

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

“As Forças Armadas (...) destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qual-
quer destes, da Lei e da Ordem” (Artigo 
142 da Constituição Federal)

Já era passado da 
hora de ter terminado 
aquilo tudo. De impulso nos 
lançamos rapidamente à rua para 
buscar o previsível. A tarde insidiava 
nosso trabalho, era quente e abafada. A von-
tade constante de acender o cigarro e de fi car 
apenas degustando a fumaça era maior do que 
qualquer outra. Mas não havia tempo, e direto 
ao assunto fui catando migalhas em um tapete 
felpudo. A clássica pergunta que exigiria ape-
nas sim ou não seria insufi ciente, precisávamos 
de mais. A calçada da cidade, abarrotada de 
pessoas em trânsito, parecia mais estarrecida 
do que a cara das pessoas quando abordadas. 

O assunto da tarde: Exército, ame-o ou deixe-
o. Não, não era deserção o mote, mas a opinião 
pública sobre a instituição mais conservadora do 
Estado.  Meu cigarro não parava acesso. Apesar 
do calor incessante daquela tarde, o vento insi-
diava meu vício, impedindo-me de fumar. Joguei 
o cigarro no chão e o pisei. Com meu caderno 
nas mãos, caminhava pelas calçadas comerciais 
elegendo as possíveis melhores cabeças para 
decepar em minha guilhotina inquisitória.

E diga ao verde-oliva
desta fl âmula
Digam todos. Era a minha ordem. O que gostaria 

de saber era a opinião. Logo à frente, três jovens 
sentados num dos bancos do clássico cenário do 
Calçadão da Avenida Brasil. Todos militares. Dois 
ainda estão no serviço obrigatório e um é cabo. 
Douglas Batista e Roni Flávio compartilhavam 
opiniões: “Quando ingressei no exército idealiza-
va algo e vi que é totalmente diferente do que 
imaginava”. Já Diogo Smoliak, o cabo, discorda, 
e sente mais orgulho de fazer parte da institui-
ção centenária, ofi cialmente considerada des-

de 1648 
quando da 
expulsão dos ho-
landeses do território 
brasileiro na época per-
tencente à coroa espanhola 
devido à União Ibérica.

“Poderíamos fazer muito mais do que 
apenas exercícios físicos, corte de grama 
e outras atividades para a manutenção 
dos quartéis”. “Mas caso fosse defl agrada 
uma guerra vocês estariam preparados, 
correto?”. Entre risos: “Jamais, seríamos 
os primeiros a morrer, pois não há pre-
paração, propriamente dita. No Brasil, os 
únicos seriam os soldados que estão nos 
estados da Região Norte, como o Amazo-
nas”. A incredulidade dos rapazes modifi -
cou meu semblante. 

Sobre as ações desenvolvidas nos quar-
téis, em 1999 uma lei complementar foi 
acrescentada no que diz respeito ao Exér-
cito. Um dos parágrafos traduz uma das 
ações subsidiárias: “Cooperar com órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais 
e, excepcionalmente, com empresas pri-
vadas, na execução de obras e serviços de 
engenharia, sendo os recursos advindos do 
órgão solicitante”. Outro artigo acrescenta: 
“Cooperar com órgãos federais, quando 

se fi zer necessário, na 
repressão aos delitos de 
repercussão nacional e 
internacional, no territó-
rio nacional, na forma 
de apoio logístico, de in-
teligência, de comunica-
ções e de instrução”.

Um dos milicos cor-
roborou a afi rmação 

constitucional: 
“Poderíamos sim 
fazer mais pela socie-
dade. Patrulhamento osten-
sivo pelas ruas poderia ajudar 
as polícias no combate ao crime”. 
Para outro, a crítica ao sistema vai um 
pouco mais a fundo. “Nós recrutas so-
mos mão-de-obra barata para manter 
a estrutura dos quartéis, mão-de-obra 
que se renova a cada ano com a obri-
gatoriedade do serviço”. Olhei para as 
fl ores atrás do banco no qual estavam 
sentados enquanto absorvia a declara-
ção. “Concorda com isso?”, questionei o 
outro, “Sim, e o pior são os critérios que 
usam para escolher os novos recrutas”. 

Enquanto tomavam alguma bebida 
para refrescarem-se na tarde quente 
continuávamos a conversa. Logo atrás 
várias cadeiras e mesas onde pessoas 
comiam e bebiam compunham o cená-
rio pegajoso do dia. O rapaz que desto-
ava da opinião dos outros dois aprovei-
tou o gancho da questão de segurança 
e discorreu sobre a ocupação militar 
do poder político do País. “Quando os 
militares estavam no poder essa ques-
tão de segurança era muito melhor. 
Nas ruas não havia bandoleiros e ou-
tros tipos de bandidos, nem o tráfi co 
em cidades grandes era como hoje”. 
Adversa dos dois colegas, entretanto, 
harmoniosa com o conjunto. Despedi-
me, parecia o bastante.

Alguns passos e o coordenador de 
vendas de uma rede nacional de loja 
de departamentos, Rodrigo Weschen-

felder, aceitou conversar 
comigo enquanto anali-
sava alguma coisa nas vi-
trines. “A segurança seria 
essencial. Não apenas do 
País em relação a outros, 
mas a segurança interna, 
com policiamento osten-
sivo”. “A farda transmite 

respeito. 
O Exército 
poderia, sem dú-
vida, ser uma ferra-
menta bem utilizada na 
segurança da população”, im-
pôs o motorista José Iurczaki. 
Não satisfeito, procurei mais 
opiniões. “O Exército é a sobe-
rania do País, mas é uma mão-
de-obra jovem que poderia ser 
muito melhor aproveitada. Não 
estamos em guerra, somos um 
país pacífi co. Poderiam, aqui 
em Cascavel, fazer muito mais 
do que apenas estar nos quar-
téis”, encerrou o comerciante 
Olgacir de Souza.  

Entramos num centro comercial 
nas proximidades e fomos até um 
banheiro. Ainda estava quente. No 
caminho passamos por um Papai 
Noel que distribuía doces para as 
crianças que passavam entre as 
lojas. Na volta do banheiro, decidi 
conversar com a fi gura natalina na 
qual as crianças ainda acreditam, 
as CRIANÇAS. “Sabe, o Exército é 
algo importante. Acho que pode-
riam ajudar as polícias e até mes-
mo impedir a corrupção que che-
gou a alguns policiais. Mas sabe, 
é aquilo, na questão de segurança 
as pessoas acreditam tanto quan-
to acreditam em mim”. Nem o 
vermelho-papai-noel nem o verde-
oliva parecem fazer a população 
acreditar em alguma coisa. Pelos 
ditames espalhados entre o senso 

A notícia viera espantosa para uma semana mor-
na e pálida de novembro. Não era nem antes nem 
depois do meio do mês, e o clima por aqui não se 
fazia de rogado: ora chovia, ora ventava, ora não 
fazia nada. Estávamos todos modorrentos e par-
vos diante das perspectivas de fins de ciclos, na-

turais para essa época, quando, numa bem tra-
jada camuflagem, nos veio um homem de 

palavras arrastadas pelo regionalismo 
oferecer uma oportunidade. Nada 

que sempre houvesse povoa-
do os desejos e objetivos 

daqueles que ouviam 
atentamente ao 

convite, mas 

nião estabelecida por anos de (H)
história(s) e aquilo que seria dito a 
partir do momento em que entrás-
semos em terreno camufl ado.

1º Dia: Missão
Precípua

A batalha começou com uma in-
vestida sobre o sono. “O Exército 
não gosta que ninguém se atra-
se”, soou a voz materna. Apesar 
disso, e de nossa pontualidade, 
os trabalhos iniciais começaram 
com uma hora de atraso pelos 
que não conseguiram/puderam 
ajeitar os ponteiros das sete ho-
ras e meia que primeiro trazem 
o dia. Foi o Comandante da 15ª 
Brigada de Infantaria Motoriza-
da, General Flávio, o responsável 
pela abertura do Ecam. Um posto 
e um bigode respeitáveis depois, 
além da simpatia paternal, e a 
ansiedade de todos ouviu aten-
ciosa pontos sobre a Guarnição 
Militar de Cascavel.

“As pessoas conhecem pouco 
da carreira militar, e há algo 

que pode assustar, mas 
é a verdade: esta-

mos aqui para 
matar e 

uma observação pendurava-se em 
frente aos olhos: por que não?

Arbitrariedades impediram que o 
Exército Brasileiro obrigasse nossa 
prestação de serviços aos 18 anos – 
uma de gênero e outra de excesso de 
contingente –, e agora, aos 21 e 23, 
descobríramos uma porta aberta pela 
qual não seríamos obrigados a passar 
ou a nos fazer rendidos. O chamado 
se referia às nossas intenções jorna-
lísticas, e as vozes que se voltavam 
aos convidados não traziam palavras 
de ordem ou intimidação como outro-
ra pensado, mas um tom professoral 
e de camaradagem que não era dito 
pelas armas carregadas por verde-oli-
vas parados à frente do batalhão.

O convite foi para o Ecam (Es-
tágio de Correspondente de 

Assuntos Militares), mas 
a guerra real era 

entre a opi-
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comum e pelo 
que se conhece 
da história do Brasil, 
ainda resta muito pouco 
no que acreditar.  

Mão na massa
Na região, para citar ao menos um 

exemplo de obra feita pelo Exército, 
está a Ferroeste. Com relação às mis-
sões internacionais de paz, desde 1956, 
o Brasil participou de 34 operações da 
ONU (Organização das Nações Unidas), 
além de outras desligadas do órgão in-
ternacional. Atualmente são noves mis-
sões em quatro continentes. Entre elas, 
Timor Leste desde 2005 e Haiti desde 
2004. No último, o contingente oriundo 
de 16 países é liderado e organizado 
pelo comando brasileiro.  

Descobriu-se
No ano passado, a Confederação Nacio-

nal do Transporte e a Revista Veja, do Gru-
po Abril, encomendaram uma pesquisa 

de opinião 
pública sobre 
assuntos relacio-
nados ao Exército, Go-
verno Federal, Ministério 
da Defesa e criminalidade, 
realizada pela Sensus Pesquisa e 
Consultoria entre os dias 25 e 31 de 
outubro de 2007, com margem de erro 
de três pontos percentuais para mais ou 
para menos. No resultado, alguns dados 
relevantes: 93% da população acha im-
portante a existência do Exército, 59% 
diz ser positiva a atuação, 87,9% defen-
de que o Exército deve participar do com-
bate à criminalidade. A mesma pesquisa 
aplicada entre militares revelou, tam-
bém, que 68,5% acham os armamentos 

e equipamen-
tos obsoletos e 
43,8% concorda com 
a população que o Exército 
deve ajudar no combate ao trá-
fi co e outros crimes. 

(por Julliane Brita 
e Tiago Aramayo*
CASCAVEL | PR

morrer por causa da Pátria”. Uma lis-
ta de itens delineou o militar, este ser 
que tem a camuflagem por segunda 
pele: sujeição a rígidos preceitos de 
disciplina e hierarquia; disponibilida-
de permanente; mobilidade geográfi-
ca; dedicação exclusiva; risco de vida; 
proibição de participar de atividades 
políticas; proibição de sindicalizar-se 
e de movimentos reivindicatórios; res-
trição a direitos trabalhistas; vínculos 
permanentes com a profissão; conse-
qüências para a família. “Ser militar 
não é um emprego qualquer”.

Da bonita história de amor à farda, par-
timos para algo que encaminhou todo o 
estágio de forma diferente. A segunda 
palestra trouxe o Coronel Cypriano, do 
CComSEx (Centro de Comunicação So-
cial do Exército), especialmente para fa-
lar sobre O Exército Brasileiro e a Mídia. 
Coronel Cypriano deixou uma reunião 
em Brasília para dispensar atenção aos 
oestinos da imprensa e da academia e 
dizer: estamos aqui em missão de paz. 
Impossível, a nós, não pensar em mo-
mentos perversos de décadas passadas 
quando um militar se dirige a uma pla-
téia de comunicadores. Longe dos po-
rões da ditadura, as relações pareciam 
de muita complacência e polidez.

“O Exército constatou, por meio de pes-
quisas, que a instituição, braço do Esta-
do, tem um elevado grau de confi ança 
frente à população, uma baixa visibilida-
de e que assuntos de defesa não fazem 
parte da agenda de políticas públicas. 
Em contrapartida, foi averiguado que a 
imprensa e a academia ainda têm a ins-

tituição em baixo grau de estima”.

Minha impressão foi imedia-
ta: o objetivo deles é as-

sessoresco.

2º Dia: Rosa dos ventos, as-
sassinatos e corda bamba

Não quero. Pelo menos por agora. No 
trabalho de um correspondente de guer-
ra, eu vejo muito mais perigo do que 
emoção. A Criméia e o que veio de lá 
para cá que me perdoem, mas sou me-
drosa. O tratamento com o GPS (Sistema 
de Posicionamento Global), e mais tarde 
com a carta de navegação e a bússola, 
se desenrolou muito bem. Fácil mesmo 
é encontrar um poste em campo aberto 
sem que bombas zunam sobre cabeças 
destituídas de proteção ou uma chuva 
de balas tenha você por alvo principal.

O item intitulado Sobrevivência saiu do 
papel parecendo instigante. A clareira 
aberta no trecho de floresta que contém 
o 33º Batalhão de Infantaria Motorizada 
seduziu a todos os olhos curiosos dian-
te das armadilhas dispostas ao redor 
de uma arquibancada improvisada. No 
centro das atenções, as cores das frutas 
tropicais, fogueiras e a parca fumaça 
que delas subia, estranhos pedaços de 
carne contorcidos acima do fogo e mui-
tos olhos camuflados. 

Coelhos jaziam à espera de degusta-
ção. Na selva, não se pode rejeitar nada, 
nem mesmo frente ao dom que alguns 
animais possuem para estimação. A ga-
linha que ainda restava viva era o próxi-
mo sacrifício. Ao menos aos olhos que 
demonstravam preferência explícita pe-
los códigos de barra e pela falta de vín-
culo emocional que o mercado propor-
ciona, ela era vítima. O bagre mantido 
em cativeiro não planejado foi o primei-
ro a morrer, seguido rapidamente pela 
galinha. Ao fim, entretanto, recebemos 
ração operacional – a comida desidra-
tada e balanceada especialmente para 
fins militares – para que o almoço fosse 
feito longe do local do crime.

Já alimentados com a calórica comida 
da ração, a prática foi além. Munidos 
de nossa coragem – e de uma dose de 
gosto por adrenalina –, participamos 
com ênfase da etapa de progressão do 
terreno. Aéreo, por sinal. As cordas sus-

pensas foram palco de nossa maior 
coragem. E a guerra continua 

objetivo distante.

3º Dia: Direito de guerra
Depois de um fi m de semana de dores 

musculares, a segunda-feira ofereceu 
a segurança de altitude das cadeiras. 
Palestras sobre Direito Internacional 
Humanitário – e a enfática discussão 
sobre prisioneiros de guerra –, e Política 
de Defesa Nacional formaram as pau-
tas. O que se seguiu foi o debate com 
a mesa formada pelo Tenente Coronel 
Sarmento, Tenente Coronel Nápolis e 
pelo representante argentino Major Mal-
donado. Diante de todas as dúvidas que 
surgiram, uma recebe nosso destaque.

Inevitável desde as primeiras in-
tenções, a Ditadura entrou em cena. 
Chamada por eles de ‘contragolpe’, a 
iniciativa do Exército Brasileiro, com 
mesma atitude de outros representan-
tes da América Latina, foi desta forma 
destacada: “O que, de acordo com a 
missão do Exército, justifi cou a toma-
da de poder de 1964 e qual a possibi-
lidade de que isso possa voltar a acon-
tecer?”. A resposta foi defensiva: “Não 
se deve olhar aqueles acontecimentos 
com os olhos de hoje”. Do restante, so-
brou a sensação de esquiva. A abertu-
ra proposta pareceu encontrar barrei-
ras, mas não foi mais discutida.

4º Dia: Boa-tarde, esta-
mos em guerra

Não há certeza quanto aos motivos 
que dispuseram o calendário. O que 
se sabe é que o dia que nos aproxima 
mais do fim do que do princípio das 
atividades nos levou a um campo co-
nhecido. Por hora, nos distanciamos 
das armas de fogo para fazer uso da-
quelas que nos parecem nossa me-
lhor munição: papel e caneta. O palco 
da coletiva de imprensa foi armado e, 
ainda que estivéssemos mais à von-
tade, o desconhecido continuava a 
circular, opressivamente.

Nesse momento não éramos os úni-
cos aprendizes. Alunos da Eceme 

(Escola de Comando e Estado-
maior do Exército) desen-

volveram uma situação 
hipotética de guerra, 

com direito a jogo 

político, disputa por território, confl ito armado 
e, ponto de interseção, comunicação externa. 
Cumprir papel de carrasco e pôr militares con-
tra a parede, confessamos, não foi a mais árdua 
das tarefas. Vestir a camisa de correspondente 
internacional e buscar esclarecimentos à popu-
lação temerosa, porém, foi por si só excitante. 

5º Dia: Camaleões
Depois da trégua, a revanche. Com olhos que 

transpareciam o cansaço físico, partimos de 
ônibus do 33° BIMtz sentido Curitiba, e, após 
uma hora de viagem, nos embrenhamos por 
uma estrada de terra, na carroceria do trans-
porte militar. Chegar ao Posto de Observação 
número nove ainda exigiria fôlego, que pela 
falta revelou o tempo gasto mais em reda-
ções do que em subidas íngremes no campo.

O local parecia realmente uma base militar. 
Carregamentos jaziam no pasto enquanto os 
ofi ciais discutiam estratégias. Camufl ados, 
podiam dali observar a posição do inimigo, as 
peculiaridades do terreno e pensar estratégias. 
A sombra acolhedora da tenda-refeitório logo 
teve que ser esquecida pelo início da nova saba-
tina de perguntas. Surgiram diversos grupos de 
entrevistados e entrevistadores. Militares bra-
sileiros. Convidados dos exércitos americano, 
argentino, chileno, peruano. Acadêmicos. Pro-
fessores. Jornalistas. Envoltos na mesma cena.

Apesar do exercício, nossos ouvidos foram 
levados alguns metros mais adiante, onde 
um grupo de soldados subestimou o terre-
no hostil e revelou descontentamento. “Eu 
só estou aqui pelo dinheiro. É um emprego 
como outro qualquer”. “Quem carrega peso 
é burro”. O inimigo havia mudado a posição.

6º Dia: A Amazônia é verde-
amarela e o Exército verde-oliva

O derradeiro dia de nosso treinamento inten-
sivo guardou um assunto de interesse geral, a 
Amazônia. O belo e grandioso – principalmen-
te com relação à extensão territorial – traba-
lho feito pelo Exército nos 5.029.322 km² da 
maior fl oresta tropical do mundo foi observado 
pelos olhos já acostumados à camufl agem que 
passou a fazer parte do cenário de nossas vi-
das por aqueles dias. Os 11,5 mil quilômetros 
de fronteira ainda não são totalmente cobertos 
pelos militares, mas o planejamento para dar 
conta disso tudo parece caminhar a passos 
constantes senão rápidos, e não há dúvidas 
quanto à importância de guarda efi caz à biodi-
versidade encontrada naquela região.

Informados e alimentados pelo almoço de 
confraternização, saímos com a impressão de 
uma válida tentativa de aproximação. O aquar-
telamento por que passou a instituição durante 
vários anos vai impossibilitar ainda que tudo 

aconteça de forma fl uida, mas é um passo 
importante. A camufl agem tão percep-

tível em nossas selvas de pedra deve 
servir para que contemos com uma 

presença forte e amiga, como 
pregam as vozes que por lá 

bradam, mas ainda há 
um caminho longo a 

percorrer.

*Jornalista
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Blade Runner –
O Caçador de Andróides

(Blade Runner)

Ridley Scott

Harrison Ford, Rutger Hauer,

Sean Young, Edward James

Olmos, Daryl Hannah

9 prêmios, 14 indicações (2 

ao Oscar; 1 ao Globo de Ouro)

117 min.

EUA, 1982, Cor.

Vários artístas

Across the Universe

2008

Trilha sonora

Indicado por:

Rony Santos

Blade Runner é considerado o último fi lme 

de fi cção científi ca analógico de Hollywood. 

É este o ponto que os jovens que não se im-

pressionarem com o universo que Ridley 

Scott criou devem notar. Nada de computa-

dores ou efeitos digitais tais quais conhece-

mos em Matrix ou em Star Wars, por exem-

plo; o negócio aqui é no braço. Se não for 

o bastante, dê uma olhada nos extras que 

vêm na maioria dos DVDs do fi lme.

O policial Rick Deckard (Ford), antes de se 

aposentar, é obrigado a aceitar uma última 

missão: eliminar um grupo de Replican-

tes – andróides – rebelados, comandados 

por Roy Batty (bela atuação de Hauer). Em 

meio à jornada, se apaixona por Rachel 

(Young), que pode ser também um robô.

O cenário é uma sombria, decadente e 

tecnófi la Los Angeles de 2019. Ambien-

tes escuros, massa de sombras, ruas 

molhadas, vapor que sobe dos dutos, per-

sonagens ambíguos... são alguns dos as-

pectos que fi rmam Blade Runner como o 

grande fi lme do neo-noir. O encontro fi nal 

entre Batty e Deckard é memorável: já 

disseram, é a mescla perfeita entre sci-fi , 

existencialismo e poesia.

Uma obra-prima que demorou a ser lapi-

dada. Logo que fi nalizado, os produtores 

disseram que era ‘triste demais’. Várias 

reedições, cortes, inclusão de narração, e 

nada de agradá-los. “Esse fi nal, vamos ter 

de mudar”. Com o tempo esgotado, Scott 

ligou para Stanley Kubrick para ver se ele 

teria e autorizaria a utilização de imagens 

que sobraram da seqüência de abertura 

do O Iluminado. Com essas imagens, Bla-

de Runner estreou nos cinemas e não se 

pode dizer que foi um sucesso. Scott vol-

tou ao fi nal original e então conquistou os 

cinéfi los. Hoje, o fi lme, inspirado na nove-

la Do Androids Dream of Electric Sheep?, 

de Philip K. Dick, é considerado o criador 

do universo ciberpunk, cult e obra ímpar 

na história do cinema.

Simpático
  Na medida
     É bem legal

  Simpático
 Arquivável
Discutível

N velas 

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

Sou daqueles que fala mal dos Beatles sem co-
nhecer muita coisa do grupo. É errado, eu sei. 
Mas não titubeio em dizer aos ‘paga pau’ desses 
ingleses que me vêm com prosopopéias de revo-
lução, infl uência e importância histórica, que as 
músicas mais pops deles me soam todas desneces-
sárias. Não curto e não sou obrigado a curtir. Óbvio. E 
eu gostar ou não, também não faz diferença alguma.

O legal é que ouço várias bandas tocando Beatles e, na 
maioria das vezes, gosto muito. Em 2005, pirei com uma 
versão jazzística que o Tomate – guitarrista do Jô – fez de 
um desses hits beatlesianos no Cascavel Jazz. Este ano, 
também no Jazz, o Duoffel fechou a apresentação com uma 
versão belíssima em violões quase sertanejos, gênero para 
o qual também não guardo boas palavras. Estava dado o ve-
redicto: amo Beatles, mas quando não são eles que tocam as 
próprias composições.

Enfi m, a trilha vem do pretensioso fi lme Across the Universe, de Ju-
lie Taymor. Produção comercial na qual se mistura o musical norte-
americano a um psicodelismo pop – sem muita representação da 
geração 60 – em meio a um roteiro superfi cial, mas que não deixa 
de ser interessante e divertido. A trilha, de fato, se sobressai. 

Todas as músicas soam simpáticas, bem legais mesmo. Tanto 
que é difícil destacar uma ou outra. Mas se a profi ssão exige, note 
as canções em que Dana Fuchs canta. O timbre da voz dessa mu-
lher é de arrepiar: Why Don’t We Do It In The Road, Helter Skelter 
e Don’t Let Me Down ganharam uma roupagem Janis Joplin perfei-
ta, e olha que também não simpatizo com a gritaria dessa mulher.

T. V. Carpio se sai bem com I Want To Hold Your Hand, e Evan 
Rachel Wood agüenta as pontas em It Woń t Be Long. Joe Cocker 
está sensacional em Come Together; tão interessante quanto 
Carol Woods e Timoth T. Mitchum em Let It Be e Jim Sturgess em 
Across the Universe.

É Beatles mais pop do que nunca. Agrada mais aos jovens do que a 
velha guarda, sem dúvida. Juro que fi quei com vontade de ouvir can-

ções originais para conferir se são tão boas quanto essas. 
Entretanto, o novo do Guns N’ Roses, bem pior ou 

melhor, é mais estranho e surpreen-
dente que este.

Imagino-me contando 
uma história com a voz de 

alguém. É o que fazemos no jornalis-
mo. Sob a ótica de alguma testemunha ou de 

alguém que vivencia o que será contado e, ainda, 
usando da própria voz desses eleitos, contamos uma 
história. Across the Universe, o fi lme que originou os 
dois discos de interpretações de músicas dos Beatles, 
usou de uma tática semelhante. As histórias são con-
tadas pelas músicas. Usando de novos talentos e de no-
mes renomados, a interpretações das músicas tangem 
a proposta da banda original, entretanto, falam por si 
no desenrolar de fatos. 

Da mesma forma que na história das civilizações, são mui-
tos os povos que contaram histórias e tradições por meio 
de canções. Na antiguidade a letra das músicas tentava 
passar o cotidiano das civilizações, os dogmas, os ritos, a 
política, os mitos, a história. Julie Taymor, diretora do fi lme, 
apropriou-se dessa idéia e da música dos garotos de Liver-
pool para criar uma atmosfera musical que contasse algo.

E não seria melhor a escolha que fez a cineasta. A trama se 
desenrola na década de 1960, mesmo período de ascensão 
dos Beatles, iniciando em Liverpool, Inglaterra, e terminan-
do nos Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria, da Guer-
ra do Vietnã e nas psicodelices do Woodstock, as músicas 
da banda britânica serviram como uma luva, acredito. 
Das menos conhecidas até as clássicas composições de 
John e Paul fazem parte do repertório musical.

A interpretação dos atores-cantores e convidados no 
musical diferenciou-se do original. Justifi cado. As mú-
sicas não foram usadas para ouvir e sim para contar. 
Nos discos, destaco a interpretação de Dana Fuchs, 
com vocal marcante e som mais agitado, no bom e 
velho estilo rock. Cantou, entre outras, Oh! Darling. 
Outro destaque é Jim Sturgs, que interpretou Some-
thing e Strawberry Fields Forever. A Evan Rachel 
Wood deixo o troféu fastidioso. Clássicos como 
Lucy In The Sky With Diamonds e I Want To Hold 
Your Hand deixam a desejar, mas, como dito, 
foram interpretadas para contar. Na voz de Joe 
Anderson, a clássica Hey Jude faz uma ressalva 
antes de sentar e ouvir estes discos: “Escolha 
uma música triste e fi que melhor. Lembre-se 
de deixá-la entrar em seu coração...”.  

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Angelina e Gustavo 
temem que Bruno descubra que 
os dois estão se encontrando às 
escondidas e que proíba Angelina 
de ver Gustavinho. Bruno resolve 
usar um celular com GPS para 
monitorar Angelina e a pega com 
Gustavo.

TERÇA - Bruno e Angelina discutem 
e ele afi rma que não deixará que 
ela se aproxime de Gustavinho no-
vamente. Angelina e Gustavo deci-
dem terminar tudo para que Ange-
lina possa fi car com Gustavinho.

QUARTA - Béatrice se incomoda ao 
ver Mariano disfarçado de Adriano. 
Débora fi ca sem saber o que fazer 
com o Beato Padrinho e dá a ima-
gem para Yasmin, que a deixa no 
jardim. Adriano pega Mariano dis-
farçado aos beijos com Teresa e 
interrompe os dois.

QUINTA - Mariano diz a Adriano 
que está interessado em Te-

resa, e eles decidem fi car 
com as identidades tro-
cadas até o casamento. 
Joaquim se preocupa 
com a tática de Gustavo 
para desmascarar Débo-
ra e Bruno. Gustavo pede 
Débora em namoro.

SEXTA - Débora aceita 
o pedido de namoro de 
Gustavo. Gustavo en-
coraja Débora a visitar 
seu pai na cadeia e vai 
ao dormitório procurar 
provas contra ela, mas 
é fl agrado por Dionísia. 
Angelina vê Gustavo e 
Débora se beijando.

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Wu não gosta de saber 
que Flor de Lys descobriu seu verda-
deiro nome. Diego e Celeste vão à 
casa de Evandro e encontram uma 
grande recepção preparada pela 
família Fontanera. Denise liga para 
Mauro e o convida para um encontro.

TERÇA - Aurora mostra a Belarmino 
o anúncio com a foto de Celeste e 
ele passa mal. Heitor acredita na 
história contada por Flor de Lys 
sobre o falso Liu. Ele consegue ter 
acesso à chave da casa de Suzete 
e planeja vasculhar o quarto de Wu 
em busca do boneco.

QUARTA - Heitor confessa para Lí-
via que pretende investigar Wu. Ele 
encontra Suzete, mas não devolve 
as chaves de seu apartamento. Liu 
revela a Flor de Lys que Heitor está 
correndo perigo e pede para avisá-
lo. Heitor vasculha o quarto de Wu e 
é flagrado por ele.

QUINTA - Os funcionários do El Cha-
parrito descobrem que Heitor está 
desaparecido. Augusta revela a Jú-
lia que não conseguiu dormir por 
conta do barulho que veio do apar-
tamento de Suzete. Lívia procura 
Suzete e revela que Heitor sumiu.

SEXTA - Lívia fica muito preocupa-
da com o sumiço de Heitor e Suze-
te tenta acalmá-la. Wu esconde as 
chaves que Lívia havia dado a Hei-
tor. Denise liga para Mauro e Joel-
ma o obriga a atender ao telefone. 
Denise conta que está grávida.

SÁBADO - Diego arruma as malas 
para voltar ao Rio. Maralanis desco-
bre que pode ter um bilhão de euros 
no pen drive. Heraldo procura Lívia 
e mostra o chaveiro que encontrou 
no armarinho. Lívia reconhece as 
chaves. Wu escuta a conversa sem 
ser percebido.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Lázaro vai à funerária e diz 
a Sávio que quer comprar um caixão. 
Galvão suspeita que o que aconteceu 
com ele foi a mando de Violeta. Vidi-
gal, Valéria e Chuchu conseguem fi nal-
mente sair da mata e avistam Duda. 
Eros chega na hora para defendê-la.

TERÇA - Dora conta para Alma e Suza-
na que a sepultura do pai foi violada. 
A mando de Violeta, Glauco e Sávio 
provocam um enfarto em Pacífi co. 
Suzana destrói a cestinha onde foi 
achada e encontra uma medalhinha 
com a foto de Aninha. Suzana pergun-
ta a Waldete se Aninha é sua mãe.  

QUARTA - Dora acusa Violeta de estar 
se vingando dela por causa de Marqui-
nho. Galvão espera ansioso por Alma 
no altar.. Marina conta a Duda que 
Toninho foi seqüestrado por três ban-
didos que pedem para ela se entregar. 
Alma entra na igreja com Lázaro.

QUINTA - Duda diz a Marina que vai se 
entregar para libertar Toninho. A noi-
va se prepara para responder ao Juiz 
quando Sueli se manifesta. Alfredão e 
Luiz Roberto descobrem que as pedras 
da cova de Augusto estão na Praia Azul. 
Violeta diz a Suzana que é sua mãe.

SEXTA - Suzana deixa o casarão 
transtornada. Gregg pede a Polidoro 
para investigar Augusto Pinheiro e 
Lázaro da Assunção. Alma está de-
terminada a ficar com Gregg. Alma 
está sentada no banco da praça 
quando Gregg surge. Os dois correm 
para os braços um do outro.

SÁBADO - Violeta revela para Alci-
des que é mãe de Suzana. Virgínia 
conversa com Suzana e diz que mãe 
é quem cria o filho. Waldete tenta 
contar a verdade sobre Aninha para 
Suzana, mas ela a manda embora. 
Suzana encontra Eros, que pede 
para conversar sério com ela.

A FAVORITA 
SEGUNDA - Flora fi ca horrorizada 
quando vê Zé Bob vivo. O jornalista 
pressiona a vilã e a acusa de ter ten-
tado matá-lo como fez com Marcelo. 
Flora conta para Dodi que Zé Bob está 
vivo e sabe tudo sobre eles. Dodi che-
ga em casa e se depara com Halley.

TERÇA - Dodi expulsa Halley de sua 
casa. Halley fi ca à espreita. Dodi prende 
Manu e sai. Halley socorre Manu, que 
em troca, lhe revela o conteúdo da carta 
de Cilene. Ele não consegue acreditar 
que está amando a própria irmã. Cilene 
não conta que Lara, é fi lha de Dodi. 

QUARTA - Silveirinha conta para Flo-
ra que Halley já sabe que é o fi lho 
seqüestrado de Donatela e Marcelo. 
Flora discute com Halley e o manda 
sumir do mapa. Halley chega ao ran-
cho para o jantar de Irene e discute 
com Flora e Silveirinha. Irene leva seu 
Pedro para o jantar.  

QUINTA - Lara e Gonçalo ficam fe-
lizes com a volta de seu Pedro, en-
quanto Flora disfarça seu incômodo. 
Tenso e angustiado, Halley explode 
e termina tudo com a namorada. Ci-
lene tenta consolar Halley, que cho-
ra preocupado por não poder mais 
proteger Lara de Flora. 

SEXTA - Silveirinha procura Cilene 
e a lembra sobre o que pode acon-
tecer com Halley se ela lhe contar 
a verdade. Halley ouve o final da 
conversa e desconfia de que Cilene 
continua envolvida com Silveirinha 
e Flora. Flora procura Céu.       

SÁBADO - Flora manda Céu dizer a 
verdade a Lara. Pedro expõe a Dona-
tela suas suspeitas quanto ao envol-
vimento de Flora com a separação 
de Halley e Lara. Silveirinha revela 
a Irene que Halley engravidou Céu 
durante o seu relacionamento com 
Lara. Lara vai ao encontro de Céu. 

OS MUTANTES 
SEGUNDA - Telê é levado ao es-
conderijo de Juli por uma nave 
de luz. Ele está muito ferido. Juli 
manda Clara curá-lo. Clara colo-
ca as mãos sobre Telê e o cura. 
Telê usa seus poderes mentais 
e descobre que Draco foi preso 
pelo Depecom. 

TERÇA - Iara diz que aceita Cris. 
Ela conta que desenvolveu novos 
poderes, como o de se transfor-
mar 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. 

QUARTA - Ferraz manda Diana 
entrar no carro. Diana desmaia 
ao ver que Ferraz e Rodolfo são 
vampiros. Ferraz morde o pesco-
ço de Diana. Érica propõe uma 
trégua entre ela, Viviane, Teófilo 
e Pachola. Ela diz que eles preci-
sam se unir para encontrar Ágata 
e Eugênio. 

QUINTA - Viviane fala para Teófilo 
que empurrou Érica em legítima 
defesa. Teófilo acusa Viviane te 
ter matado Érica. Ângela vê Érica 
desmaiada e chama o médico. 
Rodolfo tenta morder o pescoço 
de Diana. Ferraz atira em Rodol-
fo. Rodolfo fica perplexo. 

SEXTA - Ágata e Eugênio con-
tam para Cris e Iara que eles 
fugiram de casa. João diz que 
não irá desistir de matar Batis -
ta. Ele pede ajuda a Drácula e 
Bram e revela seu plano a eles. 
Ísis pede para Tarso resolver 
sua historia com Luna. 

SÁBADO - Melhores momentos 
da semana.

 

ÁGUA NA BOCA 
SEGUNDA - Peterlongo quer 
saber o nome da clínica em 
que Jean-Paul descobriu seu 
passado. Dani conta para a 
avó que começou a desconfiar 
de Alex quando descobriu que 
a mãe dele estava viva. Fran-
çoise quer descobrir por que 
ele a mantém internada. 

TERÇA - Renée fica arrasada 
com a expulsão do cursinho. 
Dani chega ao hospital com 
Lulu e recebe a noticia de que 
o bebê foi levado por Alex. Raí 
e Mari vêem os carros da poli -
cia em frente o Baião de Dois 
e se escondem. 

QUARTA - Mari volta para casa 
e discute com Miquelina. Rei-
zinho avisa Cido que está pre-
so. Akira acha que Antonio 
não deve se casar com Aurora. 
Peterlongo retorna a casa de 
Keiko e pede perdão por tudo 
que já fez a ela. Dani pede de-
missão do Nonna Mia. 

QUINTA - O pessoal do cursi-
nho convoca uma reunião na 
casa de Carlo para dizer para 
Renée que eles pagaram o 
cursinho para ela. Reizinho 
conta para o delegado que foi 
influenciado por Mari e que 
fez tudo por amor. Mari se 
descontrola e Roberto tenta 
contê-la. 

SEXTA - Érika conta para Alex 
que Dani pediu a ajuda dela 
para raptar o bebê. Carlo acei-
ta o namoro da mãe com Théo. 
Allegra vai ao quarto de Maria 
e encontra a Nonna inerte em 
pensamentos. Maria continua 
paralisada. 

SÁBADO - Não há exibição.
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H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Os Mosconautas no Mundo 
da Lua (dublado) – animação – sex-
ta, segunda, terça e quinta 14h.

A Casa das Coelhinhas (legendado) 
– comédia – sábado 17h40; domingo 
e quarta 14h20 e 17h40.

Bezerra de Menezes – O Diário de 
Um Espírito (nacional) – drama 
– sexta 15h50, 17h30, 19h20 e 21h; 
sábado, domingo e quarta 16h10, 
19h30 e 21h10; segunda, terça e quin-
ta 15h50, 17h30, 19h20 e 21h.

Sala 2: A Casa das Coelhinhas (le-
gendado) – comédia – sexta 14h15 e 
17h50; segunda e terça 14h30; quinta 
14h15 e 17h50.

Amigos, Amigos, Mulheres a Parte 
(legendado) – comédia – sexta 16h 
e 19h40; sábado, domingo e quarta 
14h30, 16h30 e 19h20; segunda e ter-
ça 16h30 e 19h; quinta 16h e 19h40.

Morte Súbita (legendado) – suspen-
se – sexta 21h30; sábado, domingo e 
quarta 21h20; segunda e terça 20h50; 
quinta 21h30.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Noites de Tormenta (legen-
dado) – romance – sexta, sábado, 
domingo e quarta 15h, 17h, 19h, 21h; 
segunda, terça e quinta 17h, 19h, 21h.

Sala 2: Jogos Mortais (legenda-
do) – suspense – sexta 17h50, 19h40 
e 21h30; sábado, domingo e quarta 
16h, 17h50, 19h40 e 21h30; segunda, 
terça e quinta 17h50, 19h40 e 21h30.

High School Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – musical 
– sexta 15h40; sábado, domingo e 
quarta 13h50; segunda, terça e quin-
ta 15h40.

Sala 3: Bezerra de Menezes – O Diá-
rio de Um Espírito (nacional) – dra-
ma – sexta 17h40; sábado, domingo e 
quarta 14h10 e 15h50; segunda, terça 
e quinta 17h40.

Amigos, Amigos, Mulheres a Par-
te (legendado) – comédia – sexta 
19h20 e 21h20; sábado, domingo e 
quarta 17h20, 19h20 e 21h20; segun-
da, terça e quinta 19h20 e 21h20.

Sala 4: 007 – Quantum Of Solace (le-

gendado) – ação – sexta 17h10, 19h20 
e 21h30; sábado, domingo e quarta 
15h00, 17h10, 19h20 e 21h30; segunda, 
terça e quinta 17h10, 19h20 e 21h30.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Max Payne (legendado) 
– policial – sexta e sábado 12h20, 
14h30, 17h20, 19h30, 21h50 e 00h05; 
domingo 12h20, 14h30, 17h20, 19h30 
e 21h50; segunda a quinta 14h30, 
17h20, 19h30 e 21h50.

Barigüi 2: Vicky Cristina Barcelo-
na (legendado) – comédia – sexta e 
sábado 12h25, 14h40, 17h10, 19h20, 
21h30 e 00h10; domingo 12h25, 
14h40, 17h10, 19h20 e 21h30; segun-
da a quinta 14h40, 17h10, 19h20 e 
21h30.

Barigüi 3: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – sexta e sába-
do 13h10, 15h45, 18h20, 21h e 23h40; 
domingo 13h10, 15h45, 18h20 e 21h; 
segunda a quinta 15h45, 18h20 e 21h. 

Barigüi 4: Rec (legendado) – sus-
pense – 20h40 e 22h30.

Barigüi 5: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sábado e 
domingo 12h10, 14h35, 17h05, 19h25 
e 21h55; segunda a quinta 14h35, 
17h05, 19h25 e 21h55.

Barigüi 6: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta e sábado 
16h15, 18h40, 21h05 e 23h35; domin-
go a segunda  16h15, 18h40 e 21h05.

Jogos Mortais 5 (legendado) – sus-
pense – 13h55

Barigüi 7: A Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – sexta e sábado 
19h10, 21h10 e 23h10; domingo a 
quinta 19h10 e 21h10.

Hugo, O Tesouro da Amazônia (du-
blado) – animação – sexta, sábado e 
domingo 13h15, 15h e 17h15; segun-
da a quinta 15h e 17h15.

Barigüi 8: Os Estranhos (legenda-
do) – terror – sexta e sábado 13h20, 
15h25, 17h30, 19h35, 21h40 e 23h45; 
domingo 13h20, 15h25, 17h30, 19h35 
e 21h40; segunda a quinta 15h25, 
17h30, 19h35 e 21h40.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Max Payne (legendado) 

– poli-
cial – diariamente 13h, 15h10, 17h20, 
19h40, 21h50 e 00h.

Estação 2: Mandando Bala (legen-
dado) – ação – diariamente 15h20, 
17h25, 19h30, 21h35 e 23h40.

Caçadores de Dragões (dublado) – 
animação – diariamente 13h20.

Estação 3: Vicky Cristina Barcelona 
(legendado) – comédia – diariamen-
te 13h30, 15h50, 18h, 20h10 e 22h50.

Estação 4: Jogos Mortais 5 (legen-
dado) – suspense – diariamente 12h, 
16h10 e 20h20.

Rec (legendado) – suspense – diaria-
mente 14h05, 18h15 e 22h25.

Estação 5: 007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação – 13h10, 
15h25, 17h40, 20h e 22h20.

Estação 6: 007 – Quantum Of So-
lace (dublado) – ação – diariamente 
12h10, 14h35, 16h50, 19h10, 21h25 e 
23h50.

Estação 7: High School Musical 3 
– O Ano da Formatura (dublado) 
– diariamente 12h30, 14h55, 17h15, 
19h50 e 22h10.

Última Parada – 174 (nacional) – 
drama – diariamente 22h10.

Estação 8: Amigos, Amigos, Mulhe-
res a Parte (legendado) – comédia 
– diariamente 12h10, 16h40 e 21h05.

Na Mira do Chefe (legendado) – 
ação – diariamente 14h20, 18h50, 

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: A Guerra dos Rocha (nacio-
nal) – comédia – diariamente 20h15 
e 22h30.

Sala 3: High School Musical 3 – O 
Ano da Formatura (dublado) – 
musical – diariamente 17h45, 20h e 

22h15.

Sala 4: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – diariamente 
19h30.

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

Cineplex  

Sala 1: Morte Súbita (legendado) 
– suspense – diariamente 17h30, 
19h40 e 21h40.

Sala 2: 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) 
– diariamente 21h50.

Sala 3: Rock’n’Rolla – A Grande 
Roubada (legendado) – ação – 
sexta 16h45 e 19h; sábado 19h; do-
mingo 14h30, 16h45 e 19h; segunda 
a quinta 16h45 e 19h.

Espelhos do Medo (legendado) – 
suspense – diariamente 21h20.

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

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: High School 
Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dubla-
do) – musical – sexta 
19h30; sábado, do-
mingo e quarta 16h e 
19h30; segunda, terça 
e quinta 19h30.

Corrida Mortal (legen-
dado) – ação – diaria-
mente 21h30.

Sala 2: Os Mosconau-
tas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação 
– sexta 19h20; sábado, 
domingo e quarta 16h30 
e 19h20; segunda, terça 
e quinta 19h20.

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

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Ainda é um período de disposi-
ção favorável e conciliatório nos 
assuntos amorosose outros rela-
cionamentos. Surpresas no tra-
balho poderão prejudicá-lo.

Sua natividade astral se benefi-
ciará neste dia. Presságios bené-
ficos para as amizades e os con-
tatos com o sexo oposto. Ótimo 
para questões artísticas.

Notícias e novidades com maior 
interesse podem surgir no final 
deste dia. Ao tratar de negócios 
com outras pessoas, saiba ava-
liar suas possibilidades.

Fase propícia para oportunida-
des de aprimoramento pessoal, 
intelectual e psíquico. Neste  pe-
ríodo, busque mais emoção na 
sua vida.

Dia que exigirá o máximo de sua 
inteligência para que possa con-
seguir realizar desejos. O fluxo as-
tral é favorável à saúde, ao amor 
e para solicitar ajuda de amigos.

Os fluxos poderão ajudá-lo no 
período da manhã. Tudo se resol-
verá da melhor forma possível. 
Lucros e vantagens à tarde e à 
noite. Sorte no amor.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que receberá benefícios 
inesperados, conseguirá atrair a 
simpatia dos outros e será muito 
feliz na vida familiar, profissional 
e financeiramente. 

Muitas oposições deverão surgir, 
logo às primeiras horas do dia. Man-
tenha a calma, pois conseguirá su-
perar todas com facilidade. Procure 
ouvir os argumentos das pessoas. 

Bom fl uxo para negócios. Cuidado, 
este período poderá marcar um fato 
desagradável com relação à justiça. 
Você, provavelmente, estará agindo 
exageradamente exposto.

Melhora sensível na saúde deverão 
se apresentar logo. A vida familiar 
será bastante harmoniosa e as 
chances de sucesso pessoal, profi s-
sional e fi nanceiro, deverão surgir. 

Mente engenhosa, idéias claras e 
brilhantes o infl uenciarão de um 
modo benéfi co. Dedique-se à leitu-
ra. Algumas contrariedades em seu 
lar estarão previstas na manhã.

Influência benéfica para você. 
Terá paz no setor amoroso e rece-
berá ajuda de amigos e parentes 
para elevar seu estado de espíri -
to. Sucesso na diversão.

Cinema
na terra da soja:
o eterno caso de amor e ópio

Cineasta por obriga-
ção é difícil de encontrar. 
Quem faz cinema é porque 
é apaixonado por essa arte 
(muito apaixonado). O Gazeta ALT, 
caderno de jornalismo narrativo e 
cultural da Gazeta do Paraná também 
é. Por isso, desenvolveu o projeto sem fi ns 
lucrativos Núcleo Gazeta ALT de Cinema, 
que tem por objetivo incentivar e promover 
o estudo e a produção cinematográfi ca na 
cidade de Cascavel e região.

A primeira ação do Núcleo, que conta com a 
participação da Semuc (Secretaria Municipal 
de Cultura de Cascavel), do Sesc (Serviço Social 
do Comércio), e da Baiacu (Bando Independente 
Associação Cultural), é a documentação do cine-
ma de Cascavel, com o registro de notícias, tex-
tos, imagens, vídeos e dos próprios fi lmes locais.

Todo esse material começa a ser disponibi-
lizado gratuitamente ao público hoje, em um 
blogue vinculado ao site do caderno ALT (www.
gazetaalt.com). Conforme o volume de material 
for crescendo, o suporte mudará e culminará na 
publicação de um livro.

O ponto de partida dessa documentação é 
a digitação de um sig-

nificativo volume de 
notícias já localizadas, 

que dizem respeito à pro-
dução e lançamento de fil-

mes em Cascavel desde o iní-
cio da década de 1990. Além 

disso, será feita uma profunda 
pesquisa no banco de dados da Ga-

zeta do Paraná - e de outros jornais 
locais que permitirem a procura -.

O Secretário de Cultura de Cascavel, Alsir 
Pelissaro, foi receptivo à iniciativa: “Acredito 

que esta ação desenvolvida pelo Gazeta ALT tem muito a 
contribuir para o desenvolvimento cultural da sociedade, 
fazendo com que seja restabelecido o valor do cinema na-
cional, dando assim um destaque para os artistas e para 
o município de Cascavel”.

O cineasta e diretor de publicidade Vander Colombo 
também acredita na idéia: “Tal ferramenta será de extre-
ma valia não só para recuperar o espírito que Cascavel 
já teve nas produções daqui, como para se vir a pensar 
novamente num pólo cinematográfi co, cogitando nos-
sas armas para o futuro sem cometer os mesmo erros 
do passado. Seja a quem já pertence a esta história 
ou ainda o fará, consolidar-se-ia a aspiração, tornan-
do permanente o nome da cidade na área cinemato-
gráfi ca nas letras, para que seja possível mais tarde 
fazer o mesmo com câmeras em punho”.

Além de material textual e imagens, os próprios 
fi lmes feitos no município serão catalogados e dis-
ponibilizados ao público. O fotógrafo cascavelense 
César Pillati já se prontifi cou a colaborar com o 
projeto. “Possuo um número muito grande de fo-
tografi as do nosso cinema. Esse arquivo está à 
completa disposição do Núcleo”.

O blogue será atualizado sempre às 
segundas-feiras, entretanto, posts 
aleatórios devem preencher a sema-
na, seja com notícias factuais sobre a 
produção local, seja com indicações 
de cinema para o público em geral.

A tríade cinematográfi ca:
assistir/discutir/produzir

A partir do dia 24 de fevereiro, data 
em que o Gazeta ALT completa um 
ano de circulação, as atividades do 
Núcleo se expandem, com a formação 
de um grupo de discussão, estudo e 
produção. O projeto prevê que, a partir 
de palestras e ofi cinas, os membros 
aprendam lições básicas de fotografi a, 
edição, roteiro, produção, atuação, di-
reção e passem a produzir.

Produzir dentro da estrutura disponível 
e então desenvolver ações de conscien-
tização da classe empresarial sobre a 
existência das leis de incentivo e sobre 
a importância de se investir em cultura, 
rompendo a maior barreira da área, que é 
a captação de recursos.

Sempre no barco, mesmo que afunde

O Gazeta ALT, sempre que pode, apóia 
produções culturais. Na área de cinema, 
apoiou a realização de três curtas-metra-
gens: Sobrevivência, de Jeferson Richetti, 
Anderson A. Costa e Bruna Paese (com co-
laboração de Julliane Brita); Baunilha 8451, 
de Jeferson Richetti, Douglas Menegazzi e 
Andressa Morais; e Lili Marlene, do cineas-
ta e diretor de publicidade Vander Colombo. 
Apoiou ainda a produção do documentário 
Ilha D’Oeste, de Jeferson Richetti, Douglas 
Menegazzi, Andressa Moraes, Lucas Nonose 
e Renan Menezes. Documentário este que é 
o primeiro trabalho audiovisual a discutir, de 
fato, as difi culdades da nossa produção.

Núcleo incentivará a produção e
 a discussão de cinema local

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Revolvendo o 
barro podre

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

Às vezes temos batalhas
Com o nosso próprio pensamento
Jogamos fora o que temos
Em troca do que podemos mais

Agonia – Amarelo Patrola

Nem mesmo a garagem pa-
receu sufi ciente para sanar as 
ganas de tocar e cantar as mú-
sicas dos ídolos do rock. Era 
preciso mais para os integran-
tes da banda Amarelo Patrola. 
Em lugares onde bandas que 
animam matinês dançantes 
se proliferam e tradições gaú-
chas permanecem fortes nos 
costumes sociais, barulhos 
tirados de guitarras, baixos 
e bateria condizem mais 
com uma atitude rebelde 
e herege ao meio inserido. 
Mas a história é providen-
cial e se repete sempre. 
Em qualquer meio sufo-
cante há sempre um resis-
tente que conseguirá, a 
duras custas, emergir da 
sucção intelectual.

Em terras conhecidas ape-
nas pela fi gura estereotipada 
do sudoestino na grande mídia, 
salientando o sotaque carrega-
do do português fi gurado com 
infl uências do já citado gauchês 
e etnias como a de poloneses e 
italianos, sobressair a isso tudo 
é tarefa árdua. O grasnar dos pa-
tos naquele solo é fantasmático. 
Enquanto isso, outros barulhos 
dissonantes do meio pareciam 
ganhar terreno. Era o fi m de uma 
era musical inerte na região. Não 
desmerecendo bozenas, alexan-
dres patos e outros caracteres 
invulgares oriundos ou inspirados 
na capital sudoestina, música de 
qualidade, entretanto, faz as vezes. 

Com recursos fi nanceiros escas-
sos, levando a vida dupla de músi-
cos à noite e trabalhadores comuns 
durante o dia, os integrantes do 
conjunto gritam o desespero cul-
tural num bosque imenso de árvo-
res iguais e pálidas. Há dois anos, 
juntando resquícios de um grupo 
já extinto, alguns jovens de Pato 
Branco juntaram-se a outro de Fran-
cisco Beltrão – cidade também do 
sudoeste do Estado – e formaram 
a Amarelo Patrola. Na cena musical 
da região nada havia, ou nada há, de 
semelhante. A tradição já citada im-
pera e governa absoluta. 

Nas palavras do grupo, rock ainda é 
visto como a música dos maus elemen-
tos. Irreverência? Saturação do meio? 
Paixão? Motivos, talvez, que façam da 
trupe o cordeiro negro e, ao mesmo 
tempo, o anti-herói. Tocando por bares 
e boates da região, animando eventos 
como a recente Expopato, a Amarelo 
Patrola segue fi rmando passos. Já abre 
precedentes para alguns fãs ensandeci-
dos pelo rock, com declarações do tipo: 
era o que faltava para a região.

No último mês o gru-
po postou um vídeo 

e se inscreveu no 
quadro “Olha 

minha banda”, do programa global Caldeirão 
do Huck. No endereço eletrônico do programa, 
dezenas de comentários de quem viu o vídeo 
e aprovou: “Vontade, determinação, carisma 
com o público faz com que a Amarelo Patro-
la mereça essa chance. Essa moçada respira 
música. Quem acompanha a rotina da banda 
percebe o esforço 
dos integrantes na 
busca da qualida-
de sonora. Vale a 
pena ressaltar que 
todo esse sucesso 
na nossa cidade e 
região é digno de 
uma grande ami-
zade entre os mú-
sicos integrantes e 
seu fi el público que 
prestigia e vibra a 
cada apresentação da banda!”, nas palavras 
de João Pedro Cantini, provável fã do grupo.

Thiago Golin (bateria), Donovan Onofre 
(baixo), Silvério Simioni (guitarra solo), 
Victor Almeida 
(guitarra base e 
backing vocals) e 
Rafael Barzotto 
(vocal) falam um 
pouco de como é 
ser músico no su-
doeste do Paraná 
e das aspirações 
da banda. Led 
Zeppelin, Pink 
Floyd, Black Sa-
bbath, Deep Pur-
ple, KISS e AC/
DC são protago-
nistas na infl uência musical da trupe; e 
grasnem os patos, Amarelo Patrola quer 
entrar para não sair mais.

rock não é tão forte como nas capitais 
e outras cidades. Porém, sempre teve 
bandas e festas que tentaram manter 
acesa essa chama nos sudoestinos. A 
maioria da população, entretanto, como 
em todo o Brasil, não curte muito rock’n 
roll. Mas o público existe e as festas, 

por menores que 
sejam, também. 

ALT – Sobre a 
gravação da demo, 
quais foram os 
gastos? Quem fi -
nanciou? Quanto 
tempo fi caram no 
estúdio? Como foi 
o período de gra-
vação (difi culda-
des, facilidades, 

clima, etc.)?

A. P. – A nossa demo foi gravada em 
um mês, aproximadamente. Gastamos 
em torno de R$ 2 mil. O dinheiro veio 

de uma reser-
vinha dos sho-
ws anteriores. 
Bem, o clima no 
estúdio foi mui-
to legal. Gravá-
vamos sempre 
à noite, meio 
c a n s a d o s , 
sempre depois 
do trabalho. 
Mas foi uma 
experiência e 
tanto. Apren-
demos muito. 

Vimos que podemos melhorar muito 
ainda, mas uma demo é isso mesmo: 
é pra saber como as músicas funcio-
nam. Apesar da inexperiência em es-
túdio, achamos que o material ficou 
com muita personalidade e energia. 
Acreditamos que conseguimos pas-
sar a proposta da banda. 

ALT – Dentro do contexto roqueiro, o 
que não inspirou vocês no 

som da banda e 
nas letras?

A. P. – O cenário, 
tanto no 

B r a s i l 
quanto no 
exterior, 

tem muita porcaria. Músicas fabri-
cadas por mercenários do mercado 
fonográfi co. E o que é pior: vendem. 
Tentamos ser sinceros com nossas 
composições. O que está gravado 
nos agrada mesmo. O CD agrega 
muitas infl uências do rock da déca-
da de 1970, alguma coisa de heavy 
metal e hard rock também. Mas 
certamente a maioria das bandas 
que se vê na MTV nem passou per-
to de nos infl uenciar. 

ALT – Por exemplo, Rafael Bar-
zotto é jornalista e escritor e, da 
mesma forma, vocês mantém 
outras profi ssões. O que a for-
mação de cada um ajudou e aju-
da na identidade da banda?

A. P. – Cada um tem um traba-
lho paralelo. Impossível viver de 
música por aqui. O Rafael é jorna-
lista, o Victor também. O Thiago 
é programador e o Bruno é ana-
lista de sistemas. Já o Donovan 
passou num concurso da prefei-
tura recentemente, virou funcio-
nário público. Não sabemos se o 
nosso trabalho paralelo à banda 

infl uencia na nossa música. Se in-
fl uencia, nem percebemos.

ALT – Como vocês vendem o show? 
Como convenceriam um eventual 
produtor musical de Cascavel e que 
lê o ALT a trazer vocês para cá ou 
outras cidades?

A. P. – Aqui em Pato Branco pro-
curamos não tocar com muita fre-
qüência, pra não saturar. E, a cada 
show, buscamos sempre trazer mú-
sicas novas. Na verdade, a gente 
quer muito tocar fora daqui. Mos-
trar o nosso som em outras cidades. 
Mas não é muito fácil arranjar shows 
fora. Como não temos um empresá-
rio, o contato com bares e possíveis 
trabalhos sérios fica ainda mais di-
fícil. Mas estamos sempre atentos e 
buscando convencer alguns promo-
tores de festas que o show da Ama-
relo Patrola é rock’n roll na veia. É só 
nos contratar pra ver. 

ALT – Qual é o apoio que vocês têm 
de empresários, prefeitura ou outros 
apoiadores na região?

A. P. – O município em si não apóia 
em nada, ninguém. Não adianta, o 
rock’n roll continua sendo visto como 
uma música de maus elementos. 

ALT – Qual é o processo de criação 
de vocês?

A. P. – O nosso método de composi-
ção é fazer primeiro a melodia e depois 
encaixar a letra. E, por incrível que pa-
reça, o baterista é o principal compo-
sitor dos riffs de guitarra. Depois todo 
mundo ajuda na estrutura da música. 
Vamos ensaiando e ajeitando, até que 
ela fi que redonda e do gosto de todos. 

ALT – Amarelo Patrola é uma home-
nagem ao Trevo da Patrolinha da cidade 
Pato Branco?

A. P. – Apesar de termos aqui o fa-
moso Trevo da Patrolinha, o nome da 
banda veio de outras inspirações. É 
um nome fácil de lembrar, sem 
frescura e que conota algo 
forte. Amarelo-calcinha 
não é a mesma coisa 
que AMARELO PATRO-
LA. HAHAHAHA.

Gazeta ALT – A Amarelo Patrola 
vem do cenário de Pato Branco e 
Francisco Beltrão, cidades sem 
tradição roqueira. Como é 
apresentar o trabalho 
da banda neste con-
texto?

Amarelo Patro-
la – Bom, aqui 
por essas ban-
das o cenário 

"Amarelo-calcinha 
não é a mesma

coisa que
Amarelo Patrola"

"O rock’n roll
continua sendo 
visto como uma 

música de
maus elementos"
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