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"O segredo de Mulholland Drive 
está no nome. O nome num poste 
de rua à noite, parcialmente ilu-
minado pelos faróis de um carro. 
Mulholland Drive é uma rua em 
Los Angeles que segue pelas 
montanhas de Santa Monica. 
É linda para se dirigir de dia, 
mas a noite é misteriosa, es-
cura e permanece a mesma 
através dos anos".

David Lynch
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Na segunda etapa de uma muito tendencio-
sa lista de melhoramentos diversos e aleatórios 
para o computador de um usuário médio, se-
guimos com dicas que envolvem música e te-
levisão. Ainda que muitas coisas ditas pareçam 
banais, alguém as precisa dizer. Além disso, justi-
fi cando o injustifi cável, são decisões de preferên-
cia que podem ajudá-los a defi nir as escolhas que 
você fará por aí. Eu digo que escuto melhor o som 
em determinado player, você diz que não; ainda 
assim eu quero saber por que você prefere o outro: 
vai que me convença. Os meus convencimentos 
você lê abaixo. Daqui a algum tempo, quem sabe, 
novas defesas apaixonadas.

iTunes + QuickTime (www.apple.com/br/itu-
nes/download/) – 

Não foi um motivo banal que me levou a conhe-
cer o iTunes, aplicativo gratuito da Apple para Mac 
e PC usado para reproduzi de músicas e vídeos – os 
famosos players –. Conhecer e trabalhar com um Ma-
cintosh (computador criado e vendido pela 
Apple Inc. que roda o Mac OS, sistema 
operacional “concorrente” do Windows) 
jamais seria um acontecimento sem im-
portância na vida de um simples mortal. 
Certo, sou hipérboles várias para falar de 
um Mac, mas sou daquelas apaixonadas. 
Afi nal, costumam dizer que é possível 
ser um usuário de PC, mas não de Mac. 
Você é um fanático ou não é nada. Assim 
sendo, é preciso saber que esse apego ao 
sistema operacional é totalmente expan-
dido ao design dos computadores e dos 
aplicativos ligados a ele. É sempre agra-
dável olhar para o que o Mac oferece; se 
uma palavra descreve as aptidões todas 
das máquinas da marca, certamente seria 
fl uidez. Da mesma forma, isso se refl ete 
no iTunes, que segue o mesmo princípio 
de todos os gadgets e softwares Apple: 
bonito, funcional e fl uido. A organização 
que possibilita (e a praticidade com que 
você organiza as coisas) já deixa qualquer 
usuário de Windows Media Player com a 
sua Biblioteca de Mídia morrer na praia. 
No iTunes, tudo fi ca ao alcance em um belo 
menu do lado direito, em que você tem à dis-
posição as playlists que pode montar com as mú-
sicas da biblioteca. Esta, por sua vez, tem há disposição 
música, vídeos, programas de TV, podcasts, aplicativos e rádio 
– você sincroniza o seu player com sites de podcast e rádios –. Sin-
cronia é também o que você terá se possuir um gadget Apple como 
iPod e iPhone; o iTunes gerencia músicas e vídeos direto para dentro 

dos aparelhos. O acesso à iTunes Store é outra 
coisa que dá alegrias: por lá, você tem acesso 
a previews de músicas e vídeos de artistas di-
versos e pode comprá-los também; afi nal, todos 
nós, bons internautas que somos, não baixamos 
músicas gratuitamente, as compramos pelo iTu-
nes por alguns centavos de dólares. O melhor do 
software é a desnecessidade de possuir um Mac 
para utilizá-lo, já que, apesar de apaixonada pelo 
computador da maçã, tenho um orçamento limi-
tado. Fiquemos no platonismo de um pela pratici-
dade fi nanceira de outro. (Outro adendo do player 
mencionado é que, ao baixá-lo gratuitamente você 
recebe a instalação do QuickTime, uma estrutura de 
suporte multimídia que exibe vídeos com qualidade 
e não pesa no seu computador).

Winamp (www.winamp.com) – 

Se você não está nem aí para o que um Mac e os 
atrativos feitos para ele podem te oferecer, eu sugiro 
que experimente o Winamp, também um reprodutor 

de mídia como o concorrente anterior. Os que o 
defendem dizem que serve muito bem a 

dois públicos: aos que pedem funções 
variadas e a aquisição de plugins infi ni-
tos para explorar ao máximo a funcio-
nalidade de um software e àquele que 
só quer ouvir uma musiquinha tran-
quilamente e vai, no máximo, aumen-
tar ou diminuir o volume. Nas versões 
mais simples, é leve e discreto, não vai 
te incomodar por muitos minutos de 
navegação. Nas mais completas, oferece 
reprodução de rádios, TVs, obtenção de 
informações, gerenciador de mídia mais 
completo, skins e plugins variados, ou seja, 
muita diversão a quem gosta de botões.

Megacubo
(www.megacubo.net/download)

Já que mencionamos televisão, um re-
cado para quem tem uma boa velocidade 
de conexão: você pode assistir a canais do 

mundo inteiro pela tela do seu computa-
dor. E nem falo de buscar vídeos picotados 

de 10 em 10 minutos por aí. O Megacubo é um 
aplicativo que permite o acesso gratuito a vários ca-

nais de TV por meio de um sistema que incorpora os canais 
que disponibilizam a transmissão da programação via Internet, 

além de agregar outros sites que também oferecem esse tipo de ser-
viço – essa transmissão é chamada de streaming –.

Nós do Gazeta ALT tentamos construir cada edição do caderno 
com a produção de conteúdo cultural, acadêmico e jornalístico. 
Não há segredo se não pensar nas três áreas de forma uníssona, 
ou melhor, de que na relação de limites se tem um novo campo 
de possibilidades, do qual neste texto esmiuçaremos a superfície.

No que diz respeito ao fazer jornalístico, exploramos o que se 
entende por Jornalismo Narrativo, termo que tem sido buscado 
recentemente em substituição, principalmente, a duas outras 
denominações. A primeira é a de Jornalismo Literário, que no 
decorrer dos anos tem sido abordada de formas cada vez mais 
diversas, desde pensado enquanto característica das biografi as 
e autobiografi as, até como aspecto exclusivo do tempo em que 
os escritores ocupavam as redações de jornal. O segundo termo 
que se tem evitado para caracterizar as nossas produções é o de 
New Journalism. Os princípios são os mesmos, mas o contexto 
não. O New Journalism está muito ligado à grande transforma-
ção social e cultural que ocorreu nos Estados Unidos na década 
de 1960 e há uma série de fatores envolvidos. Enfi m, essa des-
territorialização propiciada pelo ‘narrativo’ faz com que o movi-
mento se renove e se ajuste aos cenários cotidianos atuais.

Por princípios do Jornalismo Narrativo, desenvolvemos a Estre-
la de Sete Pontas, construída pelo pesquisador brasileiro Felipe 
Pena. 1) O jornalista narrativo não ignora o que aprendeu com o 
diário, mas desenvolve as técnicas de apuração rigorosa, observa-
ção atenta e abordagem ética; 2) Também se rompe com o dea-
dline e com a obrigatoriedade do acontecimento. A matéria deve 
ser trabalhada em função do conteúdo/forma e não em relação 
ao imediato, bem como a novidade não é necessariamente maté-
ria-prima. A pauta está em qualquer coisa, lugar, pessoa ou tem-
po; 3) O aprofundamento é essencial. Escolher um personagem é 
automaticamente recortar um contexto espaço-temporal, histó-
rico e geográfi co. Solta-se da unidimensionalidade do jornalismo 
informativo convencional e se considera a existência do passado 
– infância, trabalho, família –, além dos coadjuvantes que não o 
transformam em um ser isolado no mundo. As descrições são fí-
sicas e psicológicas. 4) Cidadania, um termo tão usado quanto 
gasto e pouco utilizado. É essencial pensar no que se pode con-
tribuir com a sociedade, com a formação humana e com o bem 
comum. 5) Romper com as barreiras do lead, a famosa técnica de 

se responder às cinco questões básicas - O quê? Quando? Onde? 
Como? Por quê? – nos primeiros parágrafos da matéria em busca 
de certa objetividade. Pode ter tornado a imprensa mais ágil, me-
nos prolixa e opinativa no começo do século 20, mas hoje serve 
apenas para limitar o profi ssional, racionalizar a criatividade e ex-
tinguir o estilo; 6) Evitar os entrevistados de plantão; 7) Nada de 
superfi cialidade. Trabalha-se sempre com a ideia de permanência.

Essas características podem ser ainda desdobradas, mas o sumo 
é a possibilidade da criação de identidade no jornalismo. O jor-
nalista não é mais pasteurizado, ele se refl ete no trabalho, na ele-
gância de cada linha, no foco selecionado ou na maneira como 
entendeu a personagem. As oportunidades pululam e certo ro-
mantismo emerge dessa área da profi ssão tão subestimada. 

Já o Jornalismo Cultural oferece outro imenso campo de tra-
balho. Como diz o pesquisador Daniel Piza, a interpretação tem 
ainda mais força nesse gênero, cujo ideal é encontrar o equilíbrio 
entre o elitismo e o populismo, o entretenimento e a erudição, 
o nacional e o internacional, a reportagem e a crítica. O que se 
preza aqui, tal como no viés tradicional, é a capacidade de se ex-
por com clareza, coerência e agilidade o assunto em questão. A 
grande diferença é que se vai além do objeto a partir da análise 
e da utilização dele em perspectiva com a vida, é pensado como 
instrumento de leitura de algum aspecto da realidade.

Linhas que se cruzam facilmente com o incentivo acadêmico que 
o caderno preza ao publicar artigos e ensaios de professores e estu-
dantes. Ao se debater ideias, se desenvolve o interesse pelo estudo e 
pela pesquisa, se estimula a leitura e ajuda na formação do cidadão.

Exemplo de Jornalismo Narrativo nós temos na edição de hoje 
do ALT, com a continuação da matéria de Oniodi Gregolin so-

bre o acidente que fatalmente vitimou a estudan-
te Camila Taques. O repórter trabalhou de forma 
delicada e consciente a maneira com que a família 
e os amigos estão lidando com a morte da com-
panheira em uma reportagem que tem rendido 
muitos comentários pela semana. Enquanto isso, 
Anderson Costa e Julliane Brita estão trabalhan-
do há duas semanas em outra matéria do gêne-
ro, mas sobre um perigoso ser que tem ocupado, 
principalmente, elevadores da nossa cidade.

Na página oito desta edição, temos Jornalismo Cultural em dois 
textos do colaborador Marcelo Mugnol, de Caxias do Sul (RS), 
que fala sobre o cineasta Philippe Garrel. Um olhar técnico so-
bre a maneira com que o tema amoroso surge em dois trabalhos 
do francês. Em outras edições, como exemplo, tivemos também 
a polêmica matéria da edição 75 sobre a mostra Paralisias, que 
ocupou o MAC (Museu de Arte de Cascavel) até o fi nal do mês 
de julho. Na ocasião, Anderson e o professor doutor Silvio De-
métrio procuraram ver de forma crítica e menos óbvia as peças 
questionadoras do nosso sistema cultural obsoleto.

No terreno acadêmico, estamos preparando para as próximas 
semanas uma matéria de Cristiano Viteck, de Marechal Cândi-
do Rondon, que fará uma análise do fi lme Easy Rider em parale-
lo com o Festival de Woodstock, ambos completando 40 anos 
neste mês de agosto e que tem muito a dizer sobre a sociedade. 
Além também de um artigo do professor Sandro Adriano da 
Silva sobre a obra Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar.

Enquanto caderno cultural e literário há nesta edição 
a publicação do conto do artista plástico cascavelense 
Jeferson Kaibers, intitulado O Amor nos Tempos da Gri-
pe; os devaneios musicais sobre o álbum de MPB Sweet 
Jardim, de Tiê; a indicação cinematográfica de As Horas, 
de Stephen Daldry; e até uma lista de programas básicos 
para usuários médios de informática.

O feedback mais interessante que temos recebido desse traba-
lho de imbricação dos ‘gêneros’ é perceber que boa parte dos lei-
tores de um são do outro também. Assim fi camos sempre com 
o pensamento de que estamos estimulando algo interdisciplinar 
muito bem-vindo. O ALT tem sido um caderno de conteúdo 
bastante heterogêneo sem perder o caráter autoral, e, dessa for-
ma, felizmente, tem sido bem aceito pelos leitores.

A construção 
do humano

CMYK
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Quinta-feira. Quatro horas da tarde.

Amanda, deitada na cama do hospital, olha 
concentradamente o movimento da persiana so-

frendo ação do vento. A dor e o cansaço corporal rou-
bavam-lhe o espaço de qualquer emoção e sem resistir 

entregava-se a saborear esse vazio, entendendo-o como 
um consolo à dor física. Amanda, aos seus 23 anos, nun-

ca havia antes adoecido de maneira tão intensa. A confir-
mação da contaminação com a gripe H1N1 despertou-lhe 

um medo misturado a um pouco de curiosidade mórbida. 
Talvez a mesma espera observante que teremos se algum dia 

tivermos que aguardar a morte iminente. Estranhou-lhe o fato 
de não haver nenhum filme de toda sua vida passando na tela 

mental, mas as lembranças eram espaças, opacas, brancas. Bran-
cas como as paredes daquele quarto de hospital, onde procura-
va inutilmente fixar o olhar num ponto qualquer para retomar 
o prumo da realidade imediata. Lembrou-se do namorado, 
Fabrício, com quem prometera ficar sempre junto. Contudo, 
a força da promessa logo se apagava pelas pontadas de dor.

O silêncio do quarto é quebrado pela forma abrupta e 
urgente com que a enfermeira invade o quarto e logo 
começa a falar:

- Amanda, preciso te pedir licença porque precisare-
mos deixar um paciente por alguns momentos aqui 
neste quarto enquanto providenciamos outro; você 
pode fi car tranquila porque os quadros diagnósticos 
de vocês são parecidos e a medida é mesmo provisó-
ria. Podem entrar, por favor.

Dois enfermeiros conduzem uma maca onde está 
Jones. A enfermeira encerra:

- continuamos com os monitoramentos a 
cada meia hora, Amanda, e precisando toque 
a campainha. Sr. Jones, logo providenciaremos 
acomodações adequadas (enfermeira sai). 

- acho tão engraçado quando me chamam de se-
nhor. Tenho apenas 21 anos! Minha garganta dói...

- meu corpo todo dói. Você acredita mesmo que 
vão achar um lugar pra você, Jones?

- pra mim não faz diferença. Se eu sair dessa já é 
lucro, não importa onde eu esteja. Mas tô muito 

mal. (silêncio) Desculpe perguntar, é Amanda, 
né? Amanda; você acha que sai dessa?

- engraçado. Eu não espero nada. Quan-
do eu fui diagnosticada, eu entrei em 

desespero. Hoje, me veio um vazio. 
Não vi meu namorado depois que 

entrei aqui. Talvez eu volte a mim 
quando vir ele. 

- putis. Eu quero sair logo. Não 
tenho namorada, mas pego 

tanta gatinha. Elas iam sentir 
falta (tenta rir debochado).

- eu já tive alguns na-
morados. Um me traiu 

e ainda por cima me 
roubou. Fugiu. Outro 

não fazia nada da 
vida. Nem estuda-

va. O Fabrício é 
o primeiro que 

deu certo. Eu 
queria mes-

mo que... Sei lá. Tal-
vez doa mais querer al-

guma coisa nessas horas.

- ah eu quero sim. Quero 
pelo menos dizer umas coi-

sas que nunca disse pra umas 
pessoas aí!

- entendo, dizer pra mãe que ama 
ela. Pro pai também...

- nem gata, nada disso. Fui criado pela 
minha vó que já faleceu. Quero mandar 

meu chefe se foder e contar que a mulher 
dele sai com a secretária. Tem outras que 

quero falar também.

- nossa. Não teria forças pra isso. (silêncio)

- você é uma gata bonita, inteligente. Parece que tá se 
deixando levar por essa porcaria de gripe. Você precisa se 

animar. Acho que você ta meio down.

- com eu te disse. Acho que quando eu encontrar o Fabrí-
cio eu melhoro.

- sei não, mas acho que esse Fabrício aí não te dá muita animação.

- o problema do Fabri é que ele é homem. Homem não se entrega 
como a mulher.

- xi, gata. Sei não. Até hoje não encontrei uma mina que quisesse se doar 
assim. A maioria quer doar, mas é só...

- tá, entendi.

- eu tenho fama de galinha e tals, mas se eu conhecesse uma gata que fosse 
pra tudo mesmo, eu ia com tudo também. Mas só vejo Maria gasosa por aí.

- será que não é por causa dos lugares que você procura? Não vai querer 
encontrar morango em pé de urtiga, né.

- é, pode ser gata. Acho que preciso frequentar mais hospitais. Hum?

- você sempre dá pedrada em qualquer lugar?  Até nessa situação?

- não. Mas como eu te disse, eu não sei quanto tempo tenho nesse 
mundo e não vou perder a oportunidade de dizer que se eu continu-
asse nele, eu queria tá com você.

(Amanda esboça um sorriso e balança a cabeça)

- pelo menos você me diverte.

- acho que fazer alguém sorrir é a maior conquista que 
alguém pode fazer.

- eu também acho, Sr. Jones. Mas não gosto de melodramas. 
E eu tenho namorado, se já esqueceu.

- tem mesmo?

- nós estamos muitos distantes. Tem coisas que fogem do 
nosso controle. Parece que não tem como obrigar alguém 
a gostar de você. Por mais que você se esforce...

- esse mundo é tão louco, né? Eu gosto de ver pôr-
do-sol por isso; quando o sol vai se apagando parece 
que até as árvores vão descansar e tipo, uma ordem 
põe tudo de novo no seu lugar.

- o Sr. Jones galinha tem também um lado poeta?

- todos temos, gata. Mas com o tempo até poesia 
se desgasta, se não se renova.

- hum. Tô impressionada! Como julgamos 
mal pelas aparências!

- sabe que eu acho bem possível 
que tenham inventando esse 

vírus em laboratório! Você 
viu um vídeo na Internet 

falando disso? 

- não, Jones.

- todo mundo só quer 
grana. E eu duvido que não 

tão querendo eliminar pessoas do 
planeta, tem muita gente. E outra coi-

sa, tem doenças que matam mais que essa 
gripe, mas como atinge só pobre e não dá grana, 
não tem ‘repercussão’. Acho que essa gripe vai dar 
uma grande lição de moral: tamos todos ligados 
um no outro, gata.

- e você, Jones, mesmo sabendo dessa podridão que é 
esse mundo, será que tem algum sentido continuar aqui?

- eu não pedi pra nascer e também não vou pedir pra 
morrer. Se eu sair daqui quero fazer algo pra mudar o 
que não gosto.

- eu já acho que a morte não é algo tão lamentável. É um 
processo natural e tem até uma beleza, uma poética.

- que horror, gata, deixa a gente sair daqui, já te faço 
mudar de ideia, hehe.

(Entra enfermeira no quarto)

- Viemos buscá-lo, Sr. Jones. (Os enfermeiros o levam; 
os dois se acompanham com o olhar, enternecidos).

- até mais, Senhor Jones.

- até mais, minha gata.

- enfermeira? Para que quarto vão levar o Jones?

- para o quarto 505 da ala B, Amanda.

No dia seguinte, Amanda e Fabrício no quarto.

- que bom que você vai sair, meu amor! 
Eu pensei tanto sobre nós. Sobre como 
eu tô distante de você. Amanda, eu que-
ro muito você, meu amor. Vamos fazer 
alguma coisa diferente quando você es-
tiver totalmente bem! Ver um pôr-do-sol! 

- vamos sim, Fabri. A vida continua. E como 
estão os casos da gripe aí fora? 

- bem, eles não estão divulgando pra não 
apavorar a população, mas cada pessoa 
que encontro conhece alguém que mor-
reu com sintomas da gripe.

- pois é, Fabri, esse internamento em casa 
vai ser melhor pra mim. Eu tô cada vez 
melhor. Me sinto nova. E é preciso dar 
a vaga pra quem está em estado grave. 

- verdade, amor, inclusive a enfer-
meira me falou que um rapaz que 
precisou fi car aqui ontem, nessa 
madrugada teve tanta febre que 
teve convulsões e veio a óbito.

- como?

- acho que o nome era 
Juones, Jones.

Dois fi os de lágrimas 
atravessaram a face já 
corada de Amanda. 
Ela abraçou Fabrício, 
que sem entender 
o gesto corres-
pondeu carinho-
samente.

O amor em tempos 
de gripe

Kaibers*
CASCAVEL | PR

*Membro da Academia 
Cascavelense de Letras
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Ó brancura, serenidade sob a vio-
lência da morte sem aviso prévio, 
cautelosa, não obstante irreprimível. 

Morte no avião,
Carlos Drummond de Andrade 

Sem despedidas
– Onde você a conheceu?

– A conheci na faculdade, éramos bem amigas. – Me con-
tava a estudante de fi sioterapia Paula Caroline dos Santos.

Era o primeiro contato com uma das melhores amigas de 
Camila Taques, morta no início do mês pela inconsequência 
de um acidente. Não obstava qualquer declínio, mas a 
simples tentativa de ainda remoer memórias traz 
à tona quaisquer resquícios de saudade. 
Mesmo prematura devido aos poucos 
dias passados. 

– A Camila era inteligente pra ca-
ramba, muito engraçada. Nós ría-
mos muito. Era companheira, sabe, 
tanto pra estudar, mas também em 
coisinhas assim de mulher. Ela gosta-
va de ouvir a gente, aconselhava às 
vezes e fazia todas as histórias ruins 
ficarem engraçadas. Estava sempre 

feliz e de bem com tudo e com 
todos e quando ela ficava revoltada, 

logo ela se animava novamente. 

Aquela noite ainda mantinha um pólen de Hipnos 
que ainda não havia caído sobre nós. A distância 

nos separava; entretanto, mantínhamos algo 
em comum: uma perda. Ninguém acorda 

preparado para o acaso da morte, e 
mesmo que talvez esteja, sem-

pre será um sopro de 

agonia sob qualquer circunstância. Paula continuava.

– Não sei como defi nir, a Camila era muito diferente. A 
gente se conheceu na faculdade, no curso de fi sioterapia 
e logo de cara começamos a conversar. Também pudera: 
ela se sentava na minha frente e detalhe, na primeira fi la. 
Assim foi bem fácil fi car amiga dela, tanto pela pessoa que 
era quanto pela proximidade dentro da sala de aula. Logo 
na 14ª semana houve a escolha dos grupos para as aulas 
práticas supervisionadas, aí ela se virou pra trás e falou: “A 
gente vai fi car no mesmo grupo, né?” e assim nos juntamos. 
A Carol, a Isa, a Belisa, a Fer e o Rafa também.

– Você disse que ela era diferente, em que aspecto?

– Não sei explicar. Da Camila a gente não conseguia fi car 
longe. Tipo, ela era engraçada, sempre fazendo piadinhas, 
mas era, também, muito responsável. Assim, ela não era 
criança, mas não era adulta. Amiga pra todas as horas e em 
qualquer momento.

Quando chegou a Cascavel, Camila havia passado no 
vestibular para cursar fisioterapia, e foi nas salas deste 
curso que fez as primeiras amizades em terras estranhas 
até então. A Unioeste, universidade na qual estudava, 

passa a ser para as amigas o local de mais lembranças. Ainda 
rodopiando pelo ar aquelas mais fugidias que contemplam desde 

o lanche numa manhã de inverno até a ida a biblioteca.

– E como vai ser voltar para a Unioeste e não vê-la mais?

– Não sei como vai ser passar pelos lugares em que nos víamos lá. Porque as-
sim, quando estudávamos juntas passeávamos pela faculdade inteira, correndo 
de uma aula a outra. Quando ela foi para a medicina nos víamos menos. 

– E qual é a melhor lembrança dela?

– Então, são tantas, mas acho que a mais especial pra mim foi no 
meu aniversário. Ela e as meninas me fizeram uma festa surpresa, 

inclusive tenho a foto do abraço que ela me deu naquele dia. Ti-
nha vezes que a gente ficava conversando dentro do ônibus e ela 
perdia a parada dela e teve algumas vezes que ficávamos brincando 
dentro do prédio de laboratórios na faculdade, aí saíamos correndo 
para subir as escadas e ver quem chegava primeiro. Eu sei que parecem 
coisas de criança, mas era muito divertido.

– Entendo, ela era sinônimo de alegria.

– De alegria!? Com a Camila a vida era uma festa de aniversário. A gente se 
sentia muito especial perto dela, acredito que posso falar por meu grupo. Não 
importava o momento. Podia ser naquele dia em que o mundo conspirava contra 
mim, daí ela sempre vinha de longe, falando alto pelo corredor: “Paulletti!” e me dava 
um abraço. Enfim, são muitos momentos marcantes e não tem como escolher um 

só. – Paula encerrava nossa conversa e mantinha a firme certeza que somente as boas 
lembranças ficariam na memória. Do simples abraço de aniversário até os melhores 

momentos em que juntas puderam compartilhar a amizade e, acima de tudo, como 
frisou: ser feliz, pois com a Camila não havia mau tempo.  

A pressa da hora
– Nos conhecemos na faculdade também, quando ela veio morar em Cascavel 
e começou a fazer fi sioterapia. Começamos juntas. Éramos muito próximas até 

porque fi camos o ano inteiro no mesmo grupo de trabalho. Foi por afi nidade 
mesmo. – Estávamos sentados em um banco no jardim do prédio em que mora 

Caroline Covatti, amiga e ex-colega de faculdade de Camila.

Conheci Caroline antes mesmo de encontrar-me com ela. No dia 
fatídico em que expiávamos em lágrimas, Carol, como é conhecida, 

lavava além da alma. Se lágrimas causam algum conforto, naquela 
tarde foi nisso que ela buscava tranquilidade. Eu estava distante 

dela, no canto do salão em que o esquife de Camila f icou ex-
posto. Não me aproximei. Meus pés haviam se enraizado ali 
e não precisava ver. Não havia motivo de apurar ainda mais 
aquela experiência funesta. Você sabe, a vi antes de chegar 
ali. Estava tão alva e somente seus cabelos contrastavam com 
o corpo. Jazia calma e como se nem houvesse tempo. Para 
você aquelas horas que te pararam na madrugada não seriam 
mais necessárias. O teu tempo parou e nem caberia levar jun-
to segundos e minutos que são incontáveis para tua viagem. 
Caroline que falava de Camila. Absorto em lembranças, voltei 
ao presente e continuei escutando.

– Foi logo no trote que começamos a fi car próximas. Quan-
do começamos a conversar e nos conhecer foi que 

percebemos que tínhamos muito em comum.

– Quando ela foi para a medicina vo-
cês mantiveram contato?

– Sim. Ela começou a 
fazer cursinho no Co-
légio Ideal, aqui perto 
de casa. Às vezes ela 
saía da aula e vinha 
aqui me ver ou quan-
do eu fazia academia 
ali no colégio mesmo, 
nós nos encontráva-
mos. Não conversá-
vamos tanto como 
no primeiro ano, mas 
pelo msn e telefone 
sempre mantínha-
mos muito contato.
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– Como você defi niria a Camila?

– É difícil. Ela era uma pessoa incrível, especial. É compli-
cado a defi nir em palavras. Ela era aquela parceira, amiga 
para qualquer hora. Era carinhosa, sempre nos deixava 
com algo bom. Sempre dizia para mim: “Carol, você sabe 
que sou sua fã, né!?”. 

– Como é se dar conta de que perdeu um amigo?

– É terrível. Eu fui uma das primeiras a saber. Acordei 
cedo e fui para autoescola, quando voltei entrei no 
msn  e um amigo meu veio falar comigo: “Oi, Carol, 
tenho uma notícia não muito legal para te falar”. 
Me mandou um link de uma página policial e lá 
tinha a notícia do acidente, mas lá estava tudo er-
rado, inclusive o nome e a idade da Camila. Olhei 
e não reconheci e pedi pro meu amigo o que eu 
tinha a ver com aquilo. Nisso ele explicou que 
era a Camila que estudou comigo e era minha 
amiga. Na hora eu não consegui mais digitar... 
Eu não queria acreditar naquilo. Tentei ligar 
no celular dela e ninguém atendia e resolvi li-
gar na casa. Quem atendeu foi a mãe dela; eu 
não sabia o que falar e pedi se ela estava em 
casa. Nisso ela pediu quem estava falando 
e me contou que a Camila havia falecido. 
Eu somente chorava, não conseguia pa-
rar. Meus pais, que estavam em casa, me 
pediram o que tinha acontecido e nem 
eles acreditaram... É difícil perceber que 
aquela pessoa não estará mais aqui, que 
não vai mais falar com você... 

Esse era o momento em que apenas o 
silêncio pode ser oferecido. Em que nada 
que se diga pode suprir aquela sensação de 
impotência e nada que se instala dentro do 
que sofre. Ela continuou:

– Fui ao velório e me dei conta do quão 
triste é. Eu chorava demais, até parecia exa-
gero, mas eu chorava muito... Não tinha 
como me controlar. Apesar de fazer apenas 
poucos dias que ela se foi, a sensação é que a 
qualquer momento eu vou encontrá-la, que 
vou abrir o msn e ela vai estar ali, vou chegar 
à faculdade e vou vê-la. É uma perda que não 
tem como substituir. O bom é guardar as boas 
lembranças dela, porque todas foram boas. 
Não tem o que falar mal dela. 

– Tem alguma frase ou alguma coisa que ela dizia 
que marca muito?

– Cada uma de nós tinha um apelido. Mas eu a 
chamava de Poia, era engraçado, era a minha Poia. 
Às vezes a chamávamos e ela não respondia, aí gri-
távamos Poia e ela se virava, ela sabia que ela era a 
Poia. Ela também sempre falava que era minha fã, 
algumas vezes era a primeira coisa que ela dizia antes 
mesmo de cumprimentar.

– Qual foi a última vez que você a viu?

– Faz algumas semanas, foi na Unioeste. Eu estava che-
gando e ela saindo muito rápido com alguns livros, ela se 
virou e falou de longe que estava atrasada e tinha uma pro-
va. Não nos encontramos depois e só nos falamos pelo msn.

– Ela estava feliz?

– Sim, muito. Sempre que nos encontrávamos ela dizia que es-
tava muito feliz, diferentemente da fi sioterapia estava realizada. 

Da legalidade
Na tentativa de também dar voz àquele que irrespon-

savelmente avançou o sinal vermelho e bateu no carro 
em que estava Camila, não consegui contato com Tiago 
Alves da Silva. O telefone que me passaram não existia. 
Tiago dirigia naquela noite sem habilitação. Segundo 
informações do Corpo de Bombeiros, que prestou os 
primeiros socorros aos feridos, havia restos de latas de 
cerveja dentro do carro dirigido por Tiago. A Polícia 
Civil solicitou o exame de alcoolemia, mas segundo 
o advogado da família de Camila, Alex Sandro Sonda, 
por algum motivo no processo não foi feito. A atual 
situação do crime corre ainda na justiça. Mesmo com 
os empurrões que o advogado tem dado, ainda levará 
alguns anos para que isso possa ser elucidado.

– O que estou fazendo agora é ajuizando um proces-
so civil contra os responsáveis pelo acidente. O Tiago, 
que era o motorista e que furou o sinal vermelho, e 
o proprietário do veículo por ter elegido ele como 
condutor. Agora, na primeira audiência, eles poderão 
apresentar defesa e ainda vai levar um bom tempo 
para que tenhamos um desfecho. 

Despedidas
Na página pessoal de Camila no site de relaciona-

mentos Orkut, vários amigos deixaram depoimentos 
se despedindo da estudante. Mesmo não havendo ra-
zão para despedidas tardias, a saudade impera.

Tati – Não consigo acreditar. Até parece que foi 
ontem que te sujei de tinta; vi você realizar o 

seu sonho de entrar na Unioeste em medicina e 
agora pensar que não está mais aqui conosco... 

Saiba, amiga, que você fez muita diferença em 
minha vida e vai ficar no coração e no pensa-

mento de quem te conheceu. Fica com Deus, 
amiga; que Deus te cuide!

André – Meu grande amor. Tu que sempre 
me deu muitas alegrias e muito amor no tempo 
em que estávamos juntos aqui. Hoje não está mais ao 
meu lado e só Deus sabe como está meu coração neste 
momento tão difícil. Sei que o plano era ficarmos bem e jun-
tos. Esteja onde estiver eu nunca irei me esquecer de você, meu 
amor. De tudo de bom que fez por mim. Você sempre será meu amor. 
Te amo muito de todo o meu coração e muito obrigado por ter existido em 
minha vida. Amo muito você.

Naiana – Camila, minha flor! É muito ruim de aceitar, simplesmente não 
dá! Estou com muita saudade de você e um dia desses a gente se encontra! 
Você sempre foi para mim aquela prima especial. Fica com Deus, você é um 
anjo. Te amo para sempre, Camilinha!

Almir – Parece que foi ontem que comemoramos a aprovação do ves-
tibular em frente da Unioeste! Fiquei muito triste. É difícil acreditar. 

Vamos sentir saudades suas, Camila!

Paulynha – Camila, ainda não acredito em tudo o que houve, mas 
guardo de você as melhores lembranças, as brincadeiras, as risadas, 

os segredos... Você foi importante em minha vida e para sempre 
será em meu coração!

Ruana – Dói demais saber que você não vai mais voltar!
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Um jornalista fotografa o 
contrato superfaturado sem que João 
perceba. Bogumil teme que o show 
de piadas de Victor seja um fracasso. 
Caio surpreende Marina ao mostrar 
fotos de uma famosa modelo que Ar-
tur divulgou na internet. 

TERÇA - João liga para esclarecer a maté-
ria com o jornalista, mas ele não atende. 
Marina e Caio reatam o namoro. Bogu-
mil e Domingas fi cam sem jeito um com 
o outro, mas tornam a se beijar. Iracema 
chama a atenção de João para a assinatu-
ra de Aurélia no contrato superfaturado 
exibido na matéria do jornal. 

QUARTA - Marina diz que não irá colar 
e Caio se oferece para estudar com a na-
morada. Juliana toma satisfações com 
Osvaldo por crer em seu envolvimento 
com a falcatrua no Terra Criança, mas 
ele a chantageia avisando que sabe de 
sua relação com Bruno. 

QUINTA - Iracema diz a João que teme 
pelo desejo de vingança dos desmata-
dores. O líder do grupo se prepara para 
ir atrás de João. Domingas diz a Fernan-
dinho que se ele fosse realmente apai-
xonado por Norma Jean não teria ciú-
mes ao vê-la com Bogumil. 

SEXTA - Domingas publica na internet 
que Alex e Norma Jean são namorados e 
Fernandinho e Bogumil fi cam perplexos ao 
lerem a matéria. Marina e Caio se unem a 
João na busca por Rudá. Bogumil repreen-
de Domingas por ela ter publicado fofoca 

sobre Alex e Norma Jean. 

SÁBADO - Não 
há exibição.

PARAÍSO 
SEGUNDA - Padre Bento manda os de-
votos embora e acompanha Maria Rita 
até a pensão. Maria Rosa fi ca preocupa-
da com o anúncio que Geraldo faz do 
programa de Santinha. Antero fi ca or-
gulhoso de Maria Rita. Dona Ida e Edith 
estranham o comportamento de Maria 
Rita ao parabenizá-la por seu programa. 
Maria Rita pensa em como acabar com 
a devoção do povo. 

TERÇA - Alfredo Modesto faz um dis-
curso para homenagear os noivos e é 
elogiado por Marcos. Nina, Cleusinha 
e Jacira tentam conseguir uma decla-
ração negativa de Padre Bento sobre 
o vestido de noiva de Maria Rosa. Otá-
vio afirma que vai escrever uma pe-
quena nota sobre o casamento e deixa 
suas estagiárias irritadas. 

QUARTA - Jacira se oferece para aju-
dar Isidoro na rádio enquanto Geraldo 
e Maria Rosa estão fora. Otávio tenta 
conquistar Mariana com seus comen-
tários religiosos. O médico que ope-
rou Rosinha avisa que ela precisa ficar 
em observação para que se recupere. 
Terêncio confessa que teme encontrar 
Rosinha novamente. 

QUINTA, SEXTA E SÁBADO - Até o fe-
chamento desta edição os demais capí-
tulos ainda não haviam sido editados.

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Piedade aceita o convite 
de Jacques para ir ao cinema. Tatiana 
volta da cirurgia e o médico avisa a 
Benjamin que precisa conversar com 
os dois. As joias não são encontradas 
e Judith acusa Dafne de ter inventado 
a história. Adenor confirma que es-
condeu as joias no pneu, mas ninguém 

acredita. Socorro volta para casa com 
o pneu e surpreende a todos. 

TERÇA - Piedade se assusta com a con-
versa de Jacques e pede a ele que vá 
com calma. Denis deixa escapar para 
Amarilys que receberá uma comissão 
pelo leilão e ela estranha. Lili diz a Xico 
que ele precisa voltar a pintar, mas o 
macaco decide fazer greve. 

QUARTA - Milena chega atrasada à igre-
ja. Jacques diz a Mercedes que não foi ao 
casamento de Anita para evitar o con-
fronto com Gabriel. Anselmo e Anita se 
casam. Laís diz a Caco que o ama e quer 
se casar com ele. 

QUINTA - Anselmo e Anita têm sua 
primeira noite juntos. Xico come o 
bolo e volta para casa. Bianca retor-
na ao quarto e omite que viu o maca-
co. Benjamin tenta consolar Tatiana. 
Amarilys estranha a falta de entusias-
mo de Denis pelos seus quadros. Cléo 
passa pó de mico no terno de Nicho-
las com a ajuda de Milena. 

SEXTA - Bianca desconfia que Espeto 
esteja levando o bolo para o macaco 
e decide investigar. Xico não aceita o 
bolo e Espeto pede para cantarem pa-
rabéns. Denis reclama que o macaco 
está mandando cada vez mais neles. 
Cássio incentiva Laís a enfrentar seus 
pais para ficar com Caco. Edgar con-
firma com o pretendente de Cássio 
uma visita à galeria. 

SÁBADO - Dafne comenta que achou 
que estava esperando um fi lho, mas era 
alarme falso, e confessa que está decep-
cionada porque não consegue engravidar 
e Gabriel a consola. Socorro conversa com 
Dafne e a aconselha a procurar um médi-
co. Léa discute com Cássio e o expulsa do 
fl at. Judith decide chamar Tatiana para re-
tornar ao trabalho. Ernani diz a Caco que 
ele não tem condições de sustentar Laís.  

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Haroldo conta para Ra-
miro sobre o envolvimento de Nanda 
com Mike. Gopal avisa a Raul que eles 
irão surpreender Yvone em seu quar-
to. Indra dá para Raul a pesquisa que 
fez sobre Yvone na qual a vilã consta 
como procurada em Dubai, usando o 
nome de Silvia Cadore. Ramiro conven-
ce Haroldo a chamar a polícia. Cadore 
mostra para Inês a página que Indra 
pesquisou na Internet sobre Silvia Ca-
dore.  Ramiro descobre que Mike está 
sendo procurado pela Interpol. 

TERÇA - Gopal exige que Yvone lhe 
dê o dinheiro que roubou, a obriga 
a autorizar a entrada de Raul no ho-
tel. Yvone tenta arrumar desculpas 
para explicar o que fez com Raul e é 
obrigada por ele a comer um supos-
to bombom envenenado. Júlia vai ao 
cemitério levar fores para o pai e se 
desespera ao ver o túmulo de Raul 
aberto e vazio. Ramu avisa a Shankar 
que Laksmi quer falar com ele. 

QUARTA - Bahuan se preocupa com 
o que pode acontecer à Maya. Chiara 
conta a Ilana os planos de Mike para 
eles viajarem. Raul comunica a Gopal 
que não deixará o Brasil sem encon-
trar Cadore e planeja como verá o pai. 
Opash fica sabendo que Laksmi vai sair 
e resolve seguir a mãe. Raul se disfar-
ça para observar Cadore sair de casa. 
Beca e sua turma se preparam para se-
questrar Ramiro. Suellen diz a Aída que 
tem um catador de papel na rua igual 
a Raul Cadore. Tarso observa, com um 
binóculo, a turma de Beca. Tarso tenta 
impedir que Ramiro saia de casa, mas 
ele não lhe dá ouvidos. 

QUINTA – SEXTA E SÁBADO - Até o 
fechamento desta edição os demais ca-
pítulos ainda não haviam sido editados.

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Fabiano diz que uma rede 
de joalherias vai fazer um evento milio-
nário e que a conta é da agência. Ricar-
do, Bela e Rodrigo vibram. Luddy, Sa-
mantha e Armando se divertem com a 
união da família novamente. Luddy sai e 
Armando diz que não engoliu a história 
do homem que estava dando mole para 
Samantha. Ela diz que não gosta de Ivo. 
Armando pressiona para saber se eles se 
encontraram novamente. 

TERÇA - Vera fi ca ansiosa para encon-
trar Rodrigo. Clemente reclama mais 
uma vez que ninguém quer gravar suas 
músicas. Vera, feliz, pede que ele não de-
sanime.  Bela conta que foi elogiada no 
trabalho e Clemente comemora. Elvira 
fi ca com raiva de Verônica ao saber que 
ele jogou os cartazes fora. 

QUARTA - Hortência fi ca ansiosa pela 
chegada de Vera e Luzia não entende o 
que está acontecendo. Vera fi ca arrasa-
da ao ver o entrosamento entre Rodrigo 
e Ricardo. Ariosto pressiona Cíntia para 
que ela explique o motivo de Vanda es-
tar sendo desleal com ele. 

QUINTA - Cíntia pergunta o que está 
acontecendo. Rodrigo se afasta e diz 
que Bela está comemorando uma pro-
moção. Bela confi rma, respondendo 
com a cabeça. Cíntia fi ca indignada ao 
saber que Bela foi promovida. Verônica 
quer saber como está o clima na sala de 
Rodrigo. Rodrigo não admite que Cíntia 
interfi ra em suas decisões profi ssionais. 

SEXTA - Nelson também incentiva Luzia 
a participar do concurso. Verônica fi ca 
inconformada quando Rodrigo diz que 
vai dormir. Adriano consola Bárbara, 
que só lembra de ter sido feliz no passa-
do. Ele vê Bárbara arrasada e revela que 
tem uma nova cartada contra Rodrigo. 

PODER PARALELO
SEGUNDA - Bruno fi ca furioso com a 
chantagem de  Clóvis. Vânia chega à 
agência para “tomar posse”. Vânia acon-
selha Neide a não se opor às suas de-
cisões, senão  será demitida da agência 
mais depressa do que imagina. 

TERÇA - Bruno conta a Pedro que rece-
beu o CD pelo correio e que junto havia 
um bilhete dizendo que Nina é garota de 
programa. Pedro não sabe se acredita e sai 
arrasado. Laila troca um olhar com Aman-
da e as duas seguem para o banheiro. 

QUARTA - Renato diz a Téo que lamen-
ta a saída dele. Agentes da polícia abra-
çam Téo e dizem que foi uma injustiça. 
Tony afi rma a Paulo, Iago, Sérgio e He-
lena que Téo é de sua inteira confi ança. 
Paulo avisa Tony que Camilo ligou e 
disse que a droga chega ao Mato Gros-
so do Sul esta madrugada. 

QUINTA - Baruel surge à porta atraído 
pelo tiroteio. Ele entra com Lígia na 
Grafos. Lígia percebe que roubaram o 
gravador e apagaram todos os arqui-
vos. Baruel, que fi nge estar surpreso, 
tenta culpar Tony pelo ocorrido e per-
gunta à Lígia se ela contou algo sobre a 
matéria para ele. 

SEXTA - Fernanda não consegue dor-
mir, pois está angustiada com suas dú-
vidas sobre Bruno. Fernanda pergunta 
a Bruno se não é melhor Rafael ficar 
hospedado no  hotel. Bruno descon-
fia e pergunta por que ela acha isso. 
Renato, observado por Tony, conta a 
Felício que a polícia já está em todas 
as estradas quem vêm do Mato Gros-
so para São Paulo. Renato avisa a Tony 
que ele não será liberado enquanto a 
missão não acabar. 

SÁBADO - Não há exibição.

EU, de nome José,
rasguei os olhos da vida 

em cinza manhã de abril. 
Chorei e o campo chovia 

onde a cidade pedia 
tempos, clemência e amor.  

(...)
IRMÃOS:

NÃO me julgueis pelo abandono dessa 
sombra 

que prometeu entregar-me o corpo 
de pelúcias de carne para que eu o amasse 

com a força de todas as tempestades 
e eu nunca o amei.

NÃO me julgueis por haver 
começado o meu caminho 

naquela canoa de toldos 
e ramos que cantavam, 

"bendito é o santo nome".
EU fui ferido pelos vampiros gigantes 

que esmagaram a sunga de chita colegial 
feita de fl ores pequenas e alças de rendas 

onde fi cou sepultado para sempre 
o seu sexo pequenino 
e o meu primeiro olhar 

que eu carregava nas mãos 
como o cálice

daquele vinho
do corpo de Deus que eu não bebi 

para embriagar-me 
na fome de amar a pronta carne, 

o pão, o fruto, a vida e 
os peixes que habitavam os lagos desse campo

que me abriu os olhos numa manhã de abril.
IRMÃOS:

NÃO me julgueis pelo que fui 
e jamais fui e sempre serei, 

pois de não ser vou sendo
esta noite que não teve pôr de sol.

EU juro que a cadela que latia
junto de tuas mãos e eu dizia que era raiva 

devia ter morrido 
para que hoje eu não a lembrasse 

para matar o meu ódio e ressuscitar o meu nojo 
de pensar que eu fui capaz de amar 

e os ventos da minha vida 
não têm mais velas a empurrar 

nem barcos para sair do Rio Pericumã e chegar 
ao mar alto da Ponta de Itacolomi 
e ali afundar
como afundaram
nas pedras eternas de moluscos 

tantas navegações 

e tantos monstros.
(...)
IRMÃOS:
EU, José,
vos digo que a vida é um bando de itãs 
que gritam histéricas 
na beira do lago de Viana à espera 
da terra parar de repente 
e de repente a canarana ter fl ores eternas 
as mangueiras terem galhos de meia légua e 
debaixo de sua sombra 
os índios pedirem amor com os anjos, 
plantando rosas de capim de marreca 
e o homem Senhor do destino 
possa descansar os seus lábios vermelhos 
nos seios das deusas jovens,
adormecidas nas aguadas de ventos, 
novilhas de todos os mundos.
IRMÃOS:
PERDOAI-ME de dizer a Deus
que ele não pode pisar meus caminhos 
com os pés de cardos 
que romperam de sangue a coroa fria e sem glória 
desses dias que ele me deu e eu esmaguei.
IRMÃOS:
perdoai-me.
o sonho da morte é uma nuvem
que não cobre as eternas noites da vida.

Os Maribondos de Fogo (1978),
de José Sarney

Filma Brasil
Foram prorrogadas até o fi nal deste 

mês as inscrições para o Filma Brasil, considerado o 
maior concurso on-line de roteiros de curtas e médias-metragens 
do País. Você acessa e inscreve o seu roteiro com o tema Qualidade 
de Vida, além de alguma referência visual da proposta, e então, in-
ternautas e jurados leem, veem e votam. Se o projeto for escolhido, 
você ganha uma grana para realizá-lo.

O prêmio para o primeiro lugar na categoria curta é de R$ 40 
mil e na de média é R$ 70 mil. Os vencedores ganham ainda o 
direito de utilizar um dos três estúdios em São Paulo da Bur-
tiHD e ter o fi lme na programação do canal Futura. 

O segundo colocado na categoria de fi lmes de 5 a 15 mi-
nutos leva uma máquina fotográfi ca digital e na de 15 a 52 
minutos uma fi lmadora Memória Flash, ambas da Sam-
sung, patrocinadora do projeto. A Puma também garan-
te alguns brindes. Mais informações no fi lmabrasil.com.

Seleção ALT
As Horas (2002), de Stephen Daldry

Em um subúrbio londrino da década de 20, Virgi-
nia Wolf (Nicole Kidman, com o famoso nariz falso) 
escreve dolorosamente Mrs. Dalloway. Vinte anos à 
frente, na Los Angeles do pós-guerra, Laura Brown (Ju-
lianne Moore) lê o famoso romance e o refl ete na pró-
pria vida sem aparente sentido. Enquanto isso, Clarissa 
Vaughn (Meryl Streep) vive na Nova York dos idos de 
2000 com o estigma que também carrega silenciosamen-
te a personagem principal do livro, uma mulher triste que 
se reveste de uma falsa vida socialmente feliz. 

Três personagens que se cruzam no sentimento 
constante de incapacidade mesmo não tendo à 
frente obstáculos a não ser a si próprias. Um en-
saio sobre a depressão com três rumos diferen-
tes para os mesmos sintomas. Um fi lme triste 
levado à mão atenta, elegante e quase teatral 
de Stephen Daldry, que não só conseguiu 
atuações estonteantes de Julianne, Meryl e 
de Ed Harris, no papel do complexo poeta 
Richard, como rendeu o Oscar 
de Melhor Atriz a Ni-
cole Kidman – tal 
como a Kate Wins-
let, pelo recente 
e complicado O 
Leitor –. A trilha 
sonora impres-
sionante do 
minimalista 
Philip Glass 
é mero de-
talhe.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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om dia para mudar de residência ou ocu-
pação. As coisas novas que inventar serão 
coroadas de êxito e suas ambições, so-
nhos e desejos serão bem sucedidos. Perí-
odo marcado por importantes iniciativas.

Aproveite as oportunidades para fazer 
novas amizades e arquitetar planos para 
ganhar dinheiro. Tudo estará bem neste 
dia e até depois de amanhã. Esteja atento 
para uma novidade ou uma visita. 

Período de maior isolamento, mas, favo-
rável para a meditação e o contato com 
aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocional 
e melancolia, além da habitual. 

Feliz contato com pessoas de posse fi nan-
ceira elevada e elevação de sua condição 
material, é o que denota o fl uxo astral de 
hoje para você. Boa disposição para o tra-
balho e melhora total de sua saúde. 

Evite as questões extraconjugais e os perigos 
de acidente e tudo que possa prejudicar sua 
tranqüilidade e bem estar no lar e sua saúde. 
Os colegas de trabalho farão de tudo para 
descobrir o motivo de você se sentir assim. 

Não é conveniente aventurar-se em novos 
negócios. Cuidado com o excesso de gastos. 
Mantenha-se em suas atividades rotineiras e 
muitos benefícios receberá em breve. Em re-
lação ao campo profissional, o período é feliz.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Muito cuidado com escândalos, perda 
de reputação e tudo aquilo que possa 
prejudicá-lo de alguma forma. Haja com 
bastante meticulosidade que tudo ten-
derá a ir cada vez melhor. 

Se tiver alguma viagem de negócio pro-
gramada para hoje, faça o possível para 
iniciá-lo na parte da manhã. Bom dia 
para o amor e as relações familiares. Ele-
vação material à vista. 

Pela infl uência da lua e do sol você está 
favorecido em muitas coisas. Haverá 
bons fl uxos para estudos, exames, testes, 
cartas, e correspondência. Capacidade 
de raciocínio aumentada. 

Será bem sucedido hoje, principalmen-
te se adotar uma atitude otimista. Dia 
excelente para estudos, testes, férias e 
contatos pessoais. Melhor ainda para 
contratar auxiliares. 

Dia dos mais afortunados, realizará boa 
parte de seus sonhos, anseios e desejos e 
viverá momentos felizes ao lado da pes-
soa amada e dos familiares. Não tente 
promover conversas conciliadoras.

Dia em que deverá prestar mais atenção 
em tudo que fi zer, pois está predisposto 
a ter aborrecimentos e prejuízos. Tenha 
calma até os próximos dias, quando os 
astros estarão melhor posicionados.

Cascavel
Jean Charles
Drama, Legendado – 14 anos, duração 
93 minutos. Cine West Side 1: Sexta/ 
Sábado e Quarta às 21h15. Domingo às 
16h20 e 21h15. Segunda/ Terça e Quin-
ta às 16h40 e 20h50.

Duplicidade
Ação, 12anos/Legendado, duração 2h00. 
Cine JL 1: Sex. Seg. Ter. Qui. 16h40, 
19h00 e 21h20; Sáb. Dom. Qua. às 
14h20, 16h40, 19h00 e 21h20. 

Montanha Enfeitiçada
Aventura, Livre/Dublado, duração 1h40. 
Cine JL 2: Sex. Seg. Ter.Qui. 16h30; Sáb. 
Dom. Qua. 14h30 e 16h30. Cine West 
Side 1 Sexta/ Sábado e Quarta às14h15, 
16h15 e 19h00. Domingo às 14h30 e 
19h00. Segunda/ Terça e Quinta às 
14h40 e 19h00.

Intrigas de Estado
Drama, 14anos/Legendado, duração 2h00.  
Cine JL 2: Diariamente 18h30 e 21h00.

G. I.–Joe - A Origem do Cobra
Ação, 14anos/ Legendado, dura-
ção1h58. Cine JL 3: Sex. Seg. Ter. Qui. 
às  19h00 e 21h20. Sáb. Dom. Qua. às 
14h20, 16h40, 19h00 e 21h20.

A Proposta 
Comedia Romântica, 12anos/Legenda-
do, duração1h45. Cine JL 4:. Sex.  Seg. 
Ter. Qui.  às 19h00 e 21h10; Sáb. Dom. 
Qua. às 14h30, 16h50, 19h00 e 21h10. 
Cine West Side 2: Sexta/ Sábado e 
Quarta às 19h15  e 21h15. Domingo às 
16h30 e 21h00. Segunda/ Terça e Quin-
ta às 19h00  e 21h00.

A Era do Gelo 3
Animação, Dublado/ Livre, duração 
94 minutos. Cine West Side 2: Sexta/ 
Sábado e Quarta às 14h00, 15h50 e 
17h45. Domingo às 14h40 e 19h10. Se-
gunda/ Terça e Quinta 14h30 e 16h30.

Foz do Iguaçu
A Era do Gelo 3
Animação Livre/ Dublado, duração 
01h34. Cine Boulevard 2: Diariamente: 
17h30 e 19h30. Cataratas 4: Segunda a 
Sexta: 16h00, 18h00, 20h00 e 22h15; Sá-

bado e Domingo: 14h00, 16h00, 18h00, 
20h00 e 22h15. 
A Proposta 
Comédia Romântica- 12 anos- Legen-
dado- Duração: 1h50. Cine Boulevard 4: 
Segunda a Sexta: 20h00 e 22h30. Sábado 
e Domingo: 17h45, 20h00 e 22h30.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe
Aventura 12anos/Dublado, duração 02h30. 
Boulevard 2: Diariamente: 20h15. Ca-
taratas 3: Diariamente: 15h20 e 17h40.

Marido por Acaso (estreia dia 22/08)
Comédia Romântica, 12 anos- Legen-
dado, duração: 1h37. Boulevard 3: Se-
gunda a Sexta: 19h45 e 22h00. Sabado 
e Domingo: 17h30, 19h45 e 22h00.

G. I. – Joe - A Origem da Cobra
Ação, 14anos/ Legendado, dura-
ção 01h58. Cataratas 3: Diariamen-
te:  19h10 e 21h50.

Efeito Borboleta 3
Fantasia/ Drama, 18 anos. Legendado, 
duração: 1h30. Cine Cataratas 1: Diaria-
mente: 19h40 e 21h40.

Arrasta-me Para o Inferno
Terror/Suspense, 14  anos- Legendado, 
duração: 1h39. Cine Cataratas 2: Diaria-
mente:  15h10, 17h20, 19h50 e 22h00.

Força G
Animação/Aventura/Fantasia- Livre, 
Dublado, duração: 1h33. Cine Cata-
ratas 4: Diariamente: 15h30, 17h30, 
19h30 e 21h30.

Toledo
A Mulher Invisível
Comédia. Classifi cação indicativa: 14 
anos. Panambi 1. Diariamente:19h30 
e 21h20. Quarta, sábado e domingo: 
15h30 , 19h30. e 21h:20..

A Proposta 
Comédia Romântica- 12 anos- Le-
gendado- Duração: 1h50. Panambi 
2.Diariamente:19h40 e 
21h30.Quarta, 
sábado e 
domingo: 
16h00 , 
19h40. e 
21h30.

OniodiGregolin
CASCAVEL | PR

Julliane

Brita
CASCAVEL | PR

O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Descobri, fi nalmente, por que nunca 
consegui manter um diário satisfatório. 
Faltava-me o lirismo que apaixona. Preciso 
de imagens, textos e sons que amem. E veja, 
substancialmente, a fundamentabilidade de 
um diário: um desabafo, um descompasso no si-
lêncio que se exige aos bons grados do convívio so-
cial, um lastimar nos meus ombros que se esvai dos 
ouvidos de outros, um regozijar na quietude do meu 
orgulho. Ainda que de tanto prazer se enchesse meu 
ego um diário, uma carta de que eu mesma sou emissor 
e receptor, vontade de dizer e de ouvir que não cessa.

Foi a vontade de ouvir que me levou à Tiê, que chegou 
a mim um nome mansinho de amigo. Não podia ser diferen-
te. A faixa de abertura de Sweet Jardim (2008) chamou e disse: 
Assinado Eu. Não sei se foi mesmo essa a intenção, se assim foi feito, 
mas a mim o álbum foi carta, eu-lírico afobado por contar-se. Simulacro de 
minha vontade de dizer que fi cou muda: alguém cantou de uma forma muito 
melhor do que eu seria capaz de fazer, uma carta tão bem escrita que vale a pena 
publicar, como os primeiros sujeitos que se dispuseram a cantar. Um diário musical 
dos mais belos que compensou a minha falta de jeito de me manifestar.

Dizem muito que Tiê é autobiográfi ca nas dez composições próprias que formam 
o CD. Irmã de alma, é bem possível, que seja minha. E não há possibilidade de não 
identifi cação. Além da belíssima capacidade de escrita que faz com que as letras 
sejam poema – o original, feito para ser cantado –, a cantora é uma musicista de 
enternecer. Violão e piano tocados por ela em Dois e Passarinho nasceram com a 
voz de melindres vários. Há um folk tímido embora certeiro que se desenrola na 
sequência das faixas que ainda encontram o francês e o inglês dizendo que a voz é 
moldura para quaisquer palavras que quiserem dizer.

Tiê é uma trovadora, como não eram permitidas as mulheres de ser quando de fato o tro-
vadorismo consumou-se. E tanta beleza colocou num sujeito poético muito feminino que 

nenhum trovador conseguiria imitá-la nas cantigas de amigo mais belas. Se ela ca-
lou meu diário que não poderia surgir, de tão envergonhado, 

deu voz a quem precisava em desespero 
escrevê-lo. Obrigada.

Não é todo dia que nos deparamos com 
alguma novidade que valha a pena dar 
atenção. O nome não é daqueles que me 

inspirariam apenas por ser. Vale a indicação 
de alguém que saiba do que fala; que tem 

propriedade em dizer que algo realmente vale 
a pena. Não me arrependo. Como pretendia 

dizer: Tiê é o que de melhor conheci nos últi-
mos tempos. Depois de Mariana Aydar, Céu e 
Roberta Sá, ela vem para engrossar esse caldo.

Na primeira audição, a impressão é de ter mer-
gulhado em algum daqueles fi lmes franceses de-

liciosos; daqueles que dá vontade de fazer parte 
daquela realidade falsa. O disco é totalmente homo-

gêneo, não que isso seja ruim, pelo contrário, prova que 
apesar de ser usada a mesma receita em todas as músicas 

o resultado foi maravilho. Se deu certo em uma é virtuoso 
reaplicá-la. Um violão impera. Acompanha cada estrofe e verso, 

formando com a voz de Tiê o que há de melhor: cantora e instrumento numa 
só sintonia. Com algumas exceções para o piano.

E o piano protagoniza em Chá verde e com a incidental participação de um coro. Deli-
ciosa, dá até vontade de sentar-se em um divã, tomando chá verde a ouvir Tiê. A voz de Tiê 

parece ser tão frágil que qualquer movimento brusco durante a execução seria fatal para 
estilhaçar a tão delicada voz. E entra pelos ouvidos acalentando. Não exagero, acalma. Voz de 

passarinho e justifi cada na quarta faixa, Passarinho, quando diz: “Quando mamãe olhou pra 
mim, ela foi e pensou/ Que um nome de passarinho me encheria de amor”. Tiê é uma designação 
comum a uma variada espécie de pássaros. Justo. 

Outro destaque do disco é a aventura da cantora no francês e inglês; traz um charme ainda 
maior ao doce jardim do passarinho. Se é autobiográfi ca a obra, é possível ver nesse jardim várias 
fl ores nas quais esse passarinho adoçou a voz. Toquinho embeleza a última música com Tiê, 
fechando as portas do jardim. O charme fi ca por conta dessa capacidade de encantar com 
composição, arranjos e interpretação que mostram o quão completa é essa nova pérola da 
música brasileira ainda por ser descoberta.
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Sobre cinema

Sobre cinema  (ou quase-crítica)

Sobre cinema (ou quase-crítica)Sobre cinema (ou quase-crítica)Sobre cinema

Amantes Constantes
O mundo do cineasta francês Philippe Garrel é em 

preto e branco. Os personagens não se deleitam na 
diversidade de cores do arco-íris, mas transitam entre 
o claro e o escuro, conduzidos pela sinuosa trilha entre 
a exaltação e a tristeza profunda. Parece dramático de-
mais, mas assim é a vida. Ou alguém ainda acredita que a 
vida é algo parecido com aquele vôo de helicóptero atra-
vés de um túnel de trem, cena de uma das mirabolantes 
sequências de Missão Impossível, com Tom Cruise?

Seja em Amantes Constantes (Imovision, Drama, 178 min, 
2005) ou mesmo em O Nascimento do Amor (1993, inédito 
no Brasil), Garrel disseca as relações amorosas. Dois fi lmes 
bem distintos, mas com o mesmo teor e a mesma câmera 
que não invade o espaço dos atores, muito menos irrompe 
o silêncio sem pudor. Garrel sabe como poucos, atualmen-
te, ponderar necessidade e desejo; amor e vaidade; cólera 
e vaguidão. E o melhor, Garrel sempre deixa pistas falsas 
ao longo dos fi lmes. Entre uma cena e outra imprescin-
dível, representativa para o enredo principal, o diretor 
arma uma porção de arapucas.

Amantes Constantes inicia-se com um bando de 
jovens metendo o pé na porta do sistema político 
burocrático, atrasado e centralizador da França, 
em 1968. Aquela virulência juvenil, desprovida 
de consequências, os coquetéis molotov que 
voam sobre a muralha de soldados, a fuga por 
entre os prédios esguios de uma Paris ainda 
com resquícios provincianos não é nada 
mais do que o pano de fundo. De todas 
as pistas, a única verdadeira é a que o 
espectador conhece a partir daí o pro-
tagonista, François (Louis Garrel).

Os planos lentos, contemplati-
vos, a música que aparece su-
tilmente, mas raramente, sem 
atropelar as cenas e os diálo-
gos, tudo isso emoldurado 
sob uma harmônica esté-
tica, que fuzila a vigente 
necessidade de corroer nal por amor. Mas é jus-

tamente nessa aparente 
banalidade que Philippe 
Garrel nos toma pela 
mão e nos conduz fi lme 
adentro. Ao assistir ao 
fi lme temos a sensação 
de estarmos conduzindo 
a câmera. Por isso os movi-
mentos mais lentos, a hora 
e a vez de cada um dos per-
sonagens ter um close para 
dizer o que tem de ser dito, 
nem que seja em silêncio.

Porque o silêncio é tão im-
portante nessa trama quanto 
os diálogos. Aliás, tão ou mais 
importante que a verborragia. 
Porque em grande parte do fi l-
me os personagens confundem-
se nos próprios desejos. Por isso 
o tempo de cada plano não se 
encerra quando termina o que di-
zer. Porque sempre há mais a dizer, 
mesmo em silêncio. Mesmo quan-
do o personagem sai da cena. E é 
nesses pontos que reforço, a câmera 
parece ser conduzida pelo espec-
tador, porque queremos ver nascer 
esse amor, nem que seja por meio de 

um desencontro.

A trama centraliza-se em grande parte na 
solitude de Paul. Ele tem esposa, um fi lho e uma 

fi lha recém-nascida. Mas Paul não se reconhece 
como um pai de família. Pior, não se reconhece no 

amor pela mulher, nem pelo fi lho. Segura no colo a 
menina recém-nascida, mas nem isso lhe conforta. Os 

gritos de histeria não são porque a pobre menina 
demora três horas para cair no sono. Paul grita 
pela falta que ama. Grita pelo vazio. Grita 
porque a solidão dói.

o tempo. Porque em última análise, o 
tempo é o protagonista dos fi lmes de 
Garrel. A obsessão dele é transpor ao 
cinema o tempo da vida, o tempo de 
nascer o amor ou mesmo o tempo 
de perder o amor. Parece loucura, 
mas é só uma extensão do cinema 
idealizado por gente como Andrei 
Tarkovsky (1932-1986), que escre-
veu um livro para explicar essa 
pretensão: "Esculpir o Tempo". 
Infelizmente, Tarkovsky anda 
esquecido pelo nosso tempo.

Amantes Constantes, no 
entanto, aos poucos, com a 

mesma incidência de encon-
tros e desencontros da vida, 

acaba por colocar François 
diante de Lilie (Clotilde Hes-

me). Já passa da metade do 
fi lme, e não sabemos muito 

bem ainda se eles são de fato 
os amantes constantes que o 

título sugere ou são mais uma 
das pistas falsas. François e a poe-

sia dele parecem cada minuto mais 
em consonância das esculturas de 

A falta que ama
O amor no filme O Nascimento do Amor 

(Drama, 94 min, 1993), de Philippe Garrel, é 
a expressão da dor. Em nada lembra o cheiro 

da felicidade. Porque Garrel não fez um filme 
sobre o amor. Fez um filme sobre a falta que 

ama. Sobre o vazio. Sobre a solidão. Os persona-
gens não só fingem que amam, mas também con-

fundem o amor com a necessidade de amar.

O olhar da câmera conduz o espectador pela vida dos 
amigos Marcus (Jean-Pierre Léaud) e Paul (Lou Castel). 
Marcus é casado com Hélène (Dominique Reymond) e 
Fauchon (Marie-Paule Laval) com Paul. Há uma cena 
logo no início do fi lme que revela o tom da história. 
Marcus pergunta a esposa se ela o ama. Ela diz que sim, 
mas a expressão de Hélène não condiz com a respos-
ta. A revelação da mentira vem logo a seguir, quando 
ela se aproxima dele, e o beija na testa. Paul rece-
be tão somente um beijo fraterno, quando, na 
verdade, queria um beijo que lhe queimasse 
os lábios.

Aparentemente, o fi lme não tem 
uma história, não cria uma rede 
de intrigas, não há suspeitos 
de um crime perfeito. Aparen-
temente parece ser mais um 
fi lme banal sobre a busca ba-

Lilie. Assim como 
na vida, eles estão li-

gados pela arte em pro-
fusão naquele ano, já poste-

rior aos confrontos de 1968.

É só um ano depois, mas muito 
da vida parece ter se esvaído. É por-

que o amor de Lilie e François perdeu-se 
no tempo. Não querem arriscar um amor que 

ainda nem parece consumado, mesmo depois da 
cama, mesmo depois da traição consentida. É como 

se a história de Lilie e François fosse a tentativa de 
reviver o amor de Antes da Revolução (1964), 

parafraseando o fi lme do italiano Bernardo 
Bertolucci, citado na película de Garrel. 

No entanto, em Amantes Constantes 
tem o Sono dos Justos, que esta-

belece a antítese entre o antes 
e o depois da revolução, a 

de maio de 1968. E na vida 
de Lilie e François: antes 

e depois do amor.

Paul não ama a mulher, 
mas diz amar Ulrika (Johan-

na ter Steege), a amante. Só que 
esse sentimento voraz por Ulrika é 

só um despiste. Na verdade, ele se en-
trega a esse amor bandido porque sabe 

que vai terminar logo. E termina, porque Ul-
rika não o ama. Num jantar na casa de amigos 

isso fi ca bem claro. Paul pega na mão de Ulrika por 
debaixo da mesa. Ela se entrega a esse toque sedicio-

so. No dia seguinte, ambos no carro, Paul repete o gesto. 
Mas Ulrika não quer esse carinho. Nos dois momentos são 

planos detalhes sutis que revelam que relação é essa entre 
Paul e Ulrika.

A sutileza é o grande encanto de O Nascimento do 
Amor. E é um filme tão bem costurado porque não são 
apenas os movimentos de câmera ou os planos demo-
rados e fechados, como se quisessem entrar na mente 
dos personagens, que esmiúçam a trama. A música 
tem um papel fundamental. Esse piano ora doce, ora 
amargo, reflete esse desejo desesperado e inquieto 
pelo nascimento do amor. O piano revela a pulsa-
ção do coração. Notas duras e com muitas pausas 
revelam a dor. Já as notas doces, a melodia envol-
vente, em um andamento mais acelerado, revelam 
a excitação. 

Essa excitação Paul experimenta pela última vez na 
trama quando conhece uma jovem que diz ser sua fã. 
Logo se percebe que Paul vai aproveitar desse acaso para 
experimentar mais uma vez da porção do amor. Mas no 
caso de Paul, não é amor. E talvez nunca será. Porque 
Paul quer essa jovem na cama. Quer sexo. Sem compro-
misso, é claro. Porque Paul é sacana. Prefere seguir com 
seu jogo de sedução em vez de resolver a sua vida. Prefere 
as coxas quentes da menina em vez de enfrentar a res-
ponsabilidade de pai.

Paul tenta justifi car essa irresponsabilidade contando 
a Marcus que o pai dele também saiu de casa quando 
ele ainda era pequeno. E esse é só mais um dos vazios. 
É só mais uma falta que ama. Porque a vida segue. E 
todas as irresoluções na vida de Paul e Marcus pre-
cisarão um dia ser resolvidas. Porque em algum 
momento, quando menos se esperar, alguém vai 
fi tar teu olhar e perguntar: "Você me ama?". 
Pode ser assim, de um jeito aparentemente 

banal que o amor venha enfi m a nascer. E 
talvez Paul não esteja preparado.

* Jornalista, roteirista e diretor, agora também blogueiro, 
enfi m, um contador de histórias

Marcelo
Mugnol*
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