
Polêmica religiosa atrai público
Versão de que A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é anti-semita desperta curiosidade na região

Mauro Fernando
Da Redação

A
polêmica entre cris-
tãos e judeus alimen-
ta o público que tem
ido ao cinema assistir

a A Paixão de Cristo, longa-me-
tragem de Mel Gibson estrela-
do por Jim Caviezel. O filme re-
trata as últimas horas e o sofri-
mento de Jesus – a flagelação,
a crucificação.

O advogado Joamir Guarezi
e a enfermeira Daniela Guarezi
confessam que foram ontem ao
ABC Plaza, em Santo André,
motivados pela controvérsia.
“Quisemos ver o porquê da po-
lêmica e as cenas fortes, de so-
frimento excessivo”, disse o ad-
vogado. O casal mora em São
Bernardo e freqüenta a igreja
batista “esporadicamente”.

A cabeleireira Rosana Garó-
falo, de Santo André, revelou
antes da sessão das 14h que
aguardava “a verdade, o que
está na bíblia bem explicadi-

nho”. “Sou muito católica”,
afirmou. O vendedor Gustavo
Xavier acompanhava Rosana e
a estudante Rejany, filha dela,
e esperava que o filme mostras-
se “o sofrimento de forma crua,
sem amenizar”.

O também católico Xavier
não quis arriscar uma opinião
sobre a acusação de anti-semi-
tismo que A Paixão de Cristo
tem recebido sem antes assistir
ao longa-metragem. “Depende
da perspectiva com que os ju-
deus podem olhar a questão.
Foi uma facção de judeus que
levou Jesus à crucificação. Os
judeus, como todos, têm de en-
tender que um fato histórico
não pode ser mascarado, inde-
pendentemente do quanto isso
possa incomodar”, disse.

Afirmou, ainda, que espera-
va “não haver no filme um sen-
tido de rivalidade, mas que ele
mostre o nascimento de uma
religião”: “Os dois lados têm
perspectivas diferentes. Esta-
mos valorizando a nossa. O im-

portante é haver um diálogo,
ainda que com certas tensões”.

Católicos, os aposentados
Mário e Irani Zuchna, de Santo
André, viram A Paixão de Cristo
na sessão das 11h. “Gostei, mas
é um filme triste e violento”,
disse Irani. “Já tinham me fala-
do sobre a violência da flagela-
ção, portanto fui preparado. As
cenas que mostram a cruelda-
de que Cristo, um grande ba-
luarte que pregou a fé, a cari-
dade e a paz, sofreu chocam e
podem marcar as pessoas que
vão ao cinema”, afirmou ele.

O sociólogo Vilson da Costa
e a funcionária pública Fátima
Carvalho, de Santo André,
aguardavam a sessão das 14h
com muita expectativa. “Ouvi
comentários sobre a fúria dos
judeus e quis conferir a causa
dessa reação, se de fato A Pai-
xão de Cristo levanta a questão
anti-semita”, disse o sociólo-
go. Ele é católico e ela não tem
religião, mas não se declara
atéia. ��
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EEEEssssccccoooollllaaaassss
Informática
➧➧ BIT COMPANY

1 - Rua Luís Pinto Flaquer, 433 - Santo André 
Tel.: 4438-9989. 40% de desconto nos cursos de
informática e 25% nos demais cursos.
2 - Rua Marechal Deodoro, 771 - Centro
São Bernardo - Tel.: 4125-6765.
3 - Av. Senador Vergueiro, 4.972 - Rudge Ramos
São Bernardo - Tel.: 4362-1026. 
4 - Rua General Osorio, 126 - Mauá - Tel.: 4514-4559.
5 - Av. José Bonifácio, 642 - Bairro Serraria 
Diadema - Tel.: 4044-3237.
66 - Rua Olímpia Cata Preta, 193 - Centro
Alto - Ribeirão Pires. Tel.: 4827-7941.
25% de desconto em qualquer curso de informática.

➧➧ CENTRO NACIONAL DE INFORMÁTICA E IDIOMAS
Rua Maraú, 39 - São João Clímaco São Paulo
Tel.: 6969-0016. 20% de desconto nos cursos de
Informática, Digitação, Administração, Secretariado,
Contabilidade e Inglês.

➧➧ UNICURSOS (antigo Data System)
1 - Rua Bernardino de Campos, 195, 1º andar  
Centro - Sto. André - Tels.:  4990-2737/4427-8881 
2 - Rua Djalma Dutra, 37, 1º andar - Centro  
São Bernardo - Tels.: 4330-7174/3439-3386. 
50% de desconto na matrícula e mensalidades 
dos cursos de informática.

Supletivo
➧➧  UNICURSOS (antigo Data System)

11 - Rua Bernardino de Campos, 195 - 1º andar - Centro
Santo André - Tels.: 4990-2737/4427-8881 
22 - Rua Djalma Dutra, 37 - 1º andar - Centro  
São Bernardo - Tels.:  4330-7174/3439-3386
10% de desconto na matrícula e mensalidades dos
cursos supletivos.

EEEEssssoooottttéééérrrr iiiiccccoooossss
➧➧ AGARTA - Artigos Religiosos e Esotéricos

Av. Queiroz Filho, 442 - Vila América- Santo André
Tel.: 4458-5458. 10% em produtos e 30% em
consultoria de Feng Shui.

➧➧ CASA DE BRUXA 
1 - Rua Almirante Protógenes, 281
Bairro Jardim - Santo André - Tel.: 4994-4327.
2 - Avenida Pedro II, 1349 - B. Jardim - Sto. André.
50% de desconto para pagamento à vista na taxa de
associação, 30% de desconto em cursos ministrados por
Tania Gori, 10% de desconto nos demais cursos e 5% de
desconto nos produtos. 

EEEEssssppppoooorrrrtttteeeessss
Academias
➧➧ ACADEMIA ATLANTIS

Rua Angelina Scopel Pinoti, 68 - São Bernardo
Tel.: 4127-5177. 6% de desconto na mensalidade 
e 10% no curso de mergulho. Matrícula grátis.

➧➧ AQUAPLAY
1 - Av. Paraíso, 394 - Vila Gerty - São Caetano
Tels.: 4238-5151/4238-6109.
2 - Rua Conselheiro Justino, 757 - Campestre
Santo André - Tel: 4421-9665. 15% de desconto.

➧➧ ATMOSFERA
Av. Pereira Barreto, 1.086 - Baeta Neves
São Bernardo - Tel.: 4330-2615. 10% de desconto.

➧➧ BAR ACADEMIA
Squash and Fitness
Rua Dr. Cesário Bastos, 622 - Vila Bastos 
Santo André - Tel.: 4994-4232. 10% de desconto.

➧➧ CENAFE
Centro de Nutrição, Atividades Físicas e Emoções
Al. Princesa Isabel, 543 - Nova Petrópolis
São Bernardo - Tel.: 4122-1327. 10% de desconto em
mensalidades do Programa de Treinamento
Individualizado. www.cenafe.com.br

➧➧ CRIAFIS ACADEMIA
Rua Barra Mansa, 45 - Vila Linda - Santo André  
Tel.: 4973-8417. 10% desconto na mensalidade 
e matrícula grátis para natação, hidroginástica,
hidroterapia e fisioterapia. Desconto não-cumulativo.

➧➧ DYNAMIC
São Caetano: Tel.: 4224-1212; 
Santo André: Vila Luzita - Tel.: 4972-2988; 
Vila Curuçá - Tel.: 4479-3765; B. Jardim 
Tel.: 4990-9799 e Utinga - Tel.: 4997-0502. 
20% de desconto para natação e 10% de desconto para
condicionamento físico, matrícula grátis. Descontos não-
cumulativos.

➧➧ ÍTALY FITNESS SPORTS 
Rua Carlos Maranesi - 640 - Parque Anchieta
São Bernardo - Tel.: 4125-6977. 5% de desconto 
nas mensalidades esportivas e matrícula grátis.

➧➧ MARI COMPANY 
Avenida Industrial, 631 - B. Jardim - Santo André
Tel.: 4436-9170. 10% de desconto no valor da
mensalidade. No ato da matrícula, o assinante 
ganha duas sessões de bronzeamento artificial.

➧➧ MN & CIA - Centro de Qualidade de Vida
Rua Aguapei, 748 - Campestre - Santo André
Tel.: 4421-5601. 10% de desconto para natação,
hidroginástica e condicionamento físico.

➧➧ MULTI SPORTS
Rua José Monteiro Filho, 177 - Jardim do Mar
São Bernardo. Tels.: 4332-9357/4332-2935.
10% de desconto e matrícula grátis.

➧➧ RUNNER
Shopping ABC - avenida Pereira Barreto, 2º piso, G1
Tels.: 4427-5004/4427-7119 e mais nove unidades em
São Paulo. 15% de desconto na mensalidade em todas
as unidades.

Artigos Esportivos
➧➧ A ESPORTIVA

1 - Rua Oliveira Lima, 398 - Santo André  
2 - Rua Barão de Mauá, 48/52 - Mauá.
10% de desconto em todos os produtos,
à vista ou no cartão. Fone Central: 4990-6000.

➧➧ CASSETTARI
Rua Marechal Deodoro, 1.626 - Centro
São Bernardo - Tel.: 4125-3232. 10% de desconto à vista.

Hobby & Lazer
➧➧ SCAFO MERGULHO

Rua Francisco Ongaro, 51- Centro
São Bernardo - Tels.: 4335-8966/4335-4370. 
10% de desconto no curso, 15% na manutenção de
equipamentos e recarga de cilindros e 5% na compra de
equipamentos.

FFFFeeeessssttttaaaassss
Artigos para Festas
➧➧ OFICINA DE FESTAS

Rua das Figueiras, 473 - B. Jardim - Santo André
Tel.: 4992-8009. 15% de desconto nos aluguéis 
de decorações para festas infantis. 

Bufê
➧➧ BUFFET CIA DE FESTAS

11 - Rua Almirante Tamandaré, 297 - Jardim Bela Vista
Santo André - Tel.: 4438-6212
22 - Av. D. Pedro I, 717 - Vila Pires - Santo André
Tel.: 4427-5037. 10% de desconto para pagamento à
vista e 5% para pagamento parcelado.

➧➧ BUFFET CASTELLABATE
Rua Regente Feijó, 255 - Vila Assunção - Santo André
Tel.: 4427-5244. 10% de desconto à vista e 5% a prazo.

Som para Festas
➧➧ POSITIVA - Som e luzes p/festas

Rua Colômbia, 64 - Mauá - Tel.: 4545-3180. 
28% de desconto no aluguel de som e iluminação e
20% de desconto no aluguel de som.

www.dgabc.com.br/clubedoassinante.htm Caso algum estabelecimento conveniado não cumpra os descontos divulgados, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Assinante pelo telefone 0800-7720019.  

Nomes de peso no Municipal de Santo André 

NN esta semana,
o Teatro
Municipal 
de Santo

André vai receber 
dois artistas
consagrados do 
cenário cultural
brasileiro. No dia 25, 
às 21h, a atração será 
a peça O Provocador @,
com Antonio Abujamra,
que em 50 anos de
profissão dirigiu mais
de 100 espetáculos
teatrais. A peça foge de
rótulos e classificações 
e traz textos e poesias
de escritores como 
Hilda Hilst, Rimbaud,
Baudelaire e Freud.
Abujamra provoca 
o público com humor 
e traz à tona temas
como imagens da
televisão, entrevistas,
filmes clássicos e
internet, sempre
observados de maneira inteligente, a
exemplo da fórmula utilizada no programa
homônimo da TV Cultura. Assinantes do
Diário pagam R$ 20 pelo ingresso. 

No dia 27, às 21h, o compositor Juca
Chaves apresenta grandes sucessos do
gênero ‘modinha’ no espetáculo Juca 
Bom de Câmara, no qual o artista estará
acompanhado por um quarteto feminino 
de câmara sob o comando do maestro 
Julio Medaglia. Juca canta músicas 

como Por quem sonha Ana Maria, Pequena
marcha para um grande amor, A cúmplice
e Rimas sádicas e define o espetáculo como
um ‘recital de modinhas de amor’. O humor
inteligente e as impagáveis sátiras políticas
são algumas das marcas registradas do
humorista. Sócios do Clube pagam R$ 25.
Os ingressos para os dois espetáculos
estarão à venda a partir de amanhã 
nas bilheterias do teatro, das 14h às 
19h, e no dia até a hora da apresentação.

Divulgação

Teatro Municipal de Santo André - Praça IV Centenário, s/n - Paço Municipal - Tel.: 4433-0789.

RRootteeiirroo

Companhia
teatral quer
cadáver em
espetáculo

Londres
Da AFP

� Uma companhia teatral britâ-
nica vai organizar um casting
reservado a atores que garan-
tam que estarão mortos quando
começarem as apresentações,
em meados de maio. O jornal
The Observer conta, em sua edi-
ção de domingo, que a obra, en-
cenada por um grupo experi-
mental do leste de Londres, evo-
cará os tabus sobre a morte.

A produção de Morto: Você
Estará (tradução livre) procura
um cadáver de verdade, que
permanecerá no palco durante
as 24 apresentações previstas. A
companhia, chamada 1157, es-
pera recrutar um doente em
fase terminal. “O corpo não será
manipulado necessariamente
pelos atores”, disse ao jornal Jo
Dagless, um dos diretores artís-
ticos do grupo. ��

Peça retrata o amor sob a opressão
Reestréia amanhã em São Paulo montagem modificada da Cia. Teatro do Pires, do Grande ABC

Helena Bento dá vida à boneca do palhaço contador de histórias

Mauro Fernando
Da Redação

� Espetáculo de rua escrito por
Sérgio Pires e dirigido por Ro-
dolfo David, Fogueira ao Meio
do Dia ou Bueiro do Amor es-
treou em abril de 2001 e, remo-
delado, esteve no Festival de
Teatro de Curitiba em março de
2002. Pires integrava o elenco
ao lado de Helena Bento. Reba-
tizada de Fogueira ou Bueiro do
Amor, e modificada, a peça de-
sembarca amanhã no porão do
Centro Cultural São Paulo, o
Espaço Cênico Ademar Guerra.

Pires cedeu seu personagem
a Pedro Vieira para a temporada
paulistana. Alexandre Boreno é
o músico convidado. Remanes-
cente de um circo das antigas, o
palhaço maltrapilho Ruazeiro
da Vida (Vieira) se faz acompa-
nhar do músico Jiló (Boreno).

Ruazeiro acende uma fo-
gueira em seu picadeiro, dança,

entoa melodias e recorre a al-
guns bonecos surrados para
contar histórias divertidas de
um tempo em que a violência
não integrava o cotidiano das
pessoas. De uma época em que
a arte dos contadores de histó-
rias era preciosa não pela rari-
dade com que eles surgiam.
Amparo Caridade (Helena) é
um desses bonecos.

Apenas uma história – a da
doméstica Amparo, Bueiro do
Amor – o palhaço resolve não re-
velar. Contra a vontade dele,
porém, Amparo começa a con-
tar a sua história – decide falar
sobre sua única experiência no
campo do amor. Doméstica con-
fessa que não abandonou a pro-
cura por um morador de rua.

É uma história em que o
amor anda de mãos dadas com
a opressão. Paixão e tragédia se
combinam numa narrativa que
se recusa a apelar à dualidade
maniqueísta de mocinhos e

bandidos – ninguém é inteira-
mente bom nem completamen-
te mau. Uma relação entre uma
doméstica e um morador de
rua pode sugerir um viés sócio-
político-econômico embutido
no texto, mas esse não é o refe-
rencial que mais se sobressai
em Fogueira ou Bueiro do Amor.

A peça é uma produção da
Cia. Teatro no Pires, do Grande
ABC. Pires assina o roteiro dos
curtas-metragens Aviso Prévio e
Nossa Joana Qualquer, que in-
tegram o longa-metragem O
Trem, produção da ELCV (Esco-
la Livre de Cinema e Vídeo), de
Santo André. ��

Fogueira ou Bueiro do Amor – Tea-
tro. De Sérgio Pires. Direção de Rodol-
fo David. Com Helena Bento, Pedro
Vieira e Alexandre Boreno. Terças a
quintas, às 21h. No Centro Cultural
São Paulo – r. Vergueiro, 1.000, São
Paulo. Tel.: 3277-3611. Ingr.: R$ 10.
Até 10 de junho.

Mãe e filha, Rosana e Rejany Garófalo: esperando a ‘verdade que está na bíblia explicadinha’

Claudinei Plaza 21/3/04

Divulgação


