
Despedidas, em geral, são tristes. Há aquelas despedidas de 
alguém que, por qualquer motivo, nunca mais veremos e há aquelas 
que são breves, pois voltaremos a ter contatos. Também podemos nos 
despedir de atividades que fazemos, em que algumas são boas, nos 
dão prazer em fazer, o que pode ser triste.  

Neste texto, comunico que estou me despedindo da minha 
atividade com o jornal do Grupo Cinema Paradiso, depois de 17 anos e 
364 números, a qual eu gosto muito de fazer. 

Faço a diagramação e a edição e, às vezes, escrevia um artigo.  
Comecei no número 16, junto com o meu marido, Renato Pucci e com 
Jorge Roldan. Depois de alguns anos, passei a fazer com a Claudia 
Mogadouro. E, mais adiante, o Marcos Paulino, de Brasília, também 
passou a colaborar com a edição. Claudia e Marcos são dois 
excelentes companheiros. Nos entendíamos muito bem, mesmo 
discordando, às vezes, de algo a ser publicado. 

Agora, o jornal irá para um novo formato, e com novas pessoas 
colaborando. Mudanças acontecerão no grupo, e para melhor. Um 
grupo, com 20 anos de existência tem mesmo que evoluir em muitos 
aspectos.  

Estou me despedindo, mas não estou triste. Sinto-me orgulhosa 
de ter colaborado por tanto tempo. E feliz que o jornal terá um novo 
formato, feito por outras pessoas. Eu gosto de mudanças para 
melhorar e ficar mais moderno. 

Nesses anos, como diagramadora e editora, aprendi muito com o 
jornal. Aprendizado que me serviu para outras finalidades da minha 
vida. Também, fui assistir a muitos filmes, com indicação de textos que 
editei e diagramei. Passei a admirar alguns dos autores que escrevem 
os artigos.  Reforcei meu carinho e amizade com a Claudia 
Mogadouro.  

Tenho conhecimento de tantos filmes, diretores, atores, vivências 
dos leitores... tudo através dos textos publicados e continuarei 

aprendendo e indo ao cinema com os artigos que serão publicados no 
site do grupo.  

Termino aqui, minha última colaboração com uma sensação de 
um pouquinho de tristeza, mas um monte de alegria. Meu nome está 
nos 364 números e tenho orgulho disso! Orgulho imenso, de alguma 
forma, fazer parte da história do grupo. 

Muito obrigada, Claudia, pela oportunidade que eu tive, junto com 
você, e de muitas outras pessoas, de participar dessa maravilhosa 
experiência.  

Desejo vida longa ao grupo! E muito sucesso no site com os 
novos colaboradores! 

Janete Felix Palma 
 
Email para cá, email para lá... 
"O jornalzinho vai saír hoje? / 
Vixe, na versão word ainda aparece uma sobreposição de 

imagens! / Ficou ótima a versão em PDF!.../ Qual das imagens fica 
melhor?/ Aguardem um pouco, estou fazendo mais uma revisão no 
texto!..."  

Assim mesmo: a feitura do jornal Cinema Paradiso tinha realmente 
uma dinâmica forte e agitada de um grande jornal! E o entrosamento 
entre os até então editores do jornal sempre foi fantástico! 

Foi um período bom, gostei da experiência, mas agora o Cinema 
Paradiso precisa ir para outro formato de divulgação de ideias sobre 
cinema, mas com o vigor de sempre, com o amor de sempre pela 
sétima arte! 

Obrigado à Cláudia pela oportunidade, à Janete pelo 
companheirismo gostoso nessa atividade intensa que foi a editoração 
do Cinema Paradiso! E a ambas e aos demais articulistas do jornal, 
pelas janelas de conhecimento que se abriram ante meus olhos! À D. 
Elza, pelo carinho de sempre!  

Abraços a todos!" 
Marcos Paulino 
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Próxima Reunião: 24/05/2015, às 16 h 
 

A Estrada 47 
 

Direção: Vicente Ferraz (*) 

(*) Nasceu no Rio de Janeiro, em 1965. Estudou na Escola de Cinema de Cuba (EICTV). Dirigiu vários curtas e documentários no Brasil, 
Cuba, Costa Rica e na Nicarágua. Seu documentário Soy Cuba - O Mamute Siberiano (2005) teve ótima repercussão e foi discutido 
amplamente por nosso grupo.  À época, promovemos também uma sessão do original Soy Cuba, Mikhail Kalatozov. Ferraz realizou também o 
documentário  Arquitetos do Poder (2010) e A Estrada 47 (2013), que é uma um filme de ficção com um pé no documentário. 
 

DESPEDIDA DO JORNAL CINEMA PARADISO 
 



Nosso jornal começou em 1996, por iniciativa do saudoso Jorge 
Roldan, que mobilizou Toninho Gonçalves e eu para iniciarmos um 
periódico que tivesse tanto a função de informação (indicação do 
próximo filme, críticas de alguns filmes em cartaz), como de reforço 
dos laços de amizade e de amor ao cinema, laços que as pessoas que 
participam ou participaram do grupo acabaram criando. O jornal 
começou com várias páginas, impresso numa impressora matricial 
(sim, isso existia). Depois, ele passou a ser um boletim, frente e verso, 
colorido. Nesta época ele era enviado pelo correio (muitos devem se 
lembrar disso). Aí houve uma interrupção, não conseguíamos dar conta 
de sua produção, até que entraram na história (dois anos depois) 
Renato Pucci e Janete Palma, dando continuidade ao nosso jornal, a 
partir do número 16. Estamos falando do ano de 1998. Com o tempo, 
muitas pessoas passaram a usar e-mail, de forma que ele deixou de 
ser enviado pelo correio. 

Com ele, nós formamos uma rede social (e cultural e cinéfila) 
muito antes de se imaginar Orkut ou Facebook. O jornal tem sido um 
elo de ligação importante entre os amigos do grupo, porém, sentimos 
que as pessoas hoje estão lendo muito mais em outros suportes e 
mídias. São poucas as pessoas que têm paciência de clicar em um 
anexo, esperar abrir e apreciar os textos. Quando eu coloco os textos 
no grupo do Facebook, muito mais gente lê e comenta. 

Sei que algumas pessoas ficarão chateadas com nossa decisão 
de mudar o formato de nossas publicações, mas sinto que precisamos 
dar esse passo. Vamos inaugurar nosso novo site! Estarão lá os 
anúncios dos próximos filmes, os artigos de opinião, os ecos da 
discussão, os filmes da nossa vida, o ranking com nossas notas, os 
anúncios de festivais, sessões especiais e, também, as receitas das 
guloseimas que comemos nas reuniões, textos de cinema e educação, 
além de TODOS os jornais anteriores.  

Não dá pra dimensionar a gratidão que tenho por Janete Palma e 
Marcos Paulino que há tantos anos produzem esse jornal comigo.  
Vocês não têm ideia da correria, da trabalheira, mas também da 
diversão que tem sido fazer esse jornal. João Moris recententemente 
colaborou muito com as revisões. Ele vai continuar diferente, mas vai 
continuar!  Nossa ideia é que o conteúdo que publicaremos no site seja 
matriz de uma newsletter mensal, que vocês receberão por e-mail.  

O Grupo Cinema Paradiso, que em breve completará 20 anos, 
está firme, forte e cheio de novidades. Para nossa alegria, novos 
grupos estão surgindo, inspirados por nós (vejam a matéria abaixo). 
Aguardem o novo site!. Viva o Grupo Cinema Paradiso! 

Cláudia Mogadouro 

Somos um grupo eclético – mas homogêneo. Eclético porque de 
formação diversa: Letras, Direito, Sociologia, Pedagogia... Homogêneo 
na característica etária: todas já passamos dos 60. Fomos nos 
aproximando ao desenvolver atividades no Sesi, no Cedpes, na 
Estação Memória, na Biblioteca, tudo na Zona Oeste. Graças à 
Estação Memória, da qual Maria Elza (criadora do Grupo Cinema 
Paradiso) já foi frequentadora, tivemos a oportunidade de comparecer 
à comemoração do 19º aniversário do Cinema Paradiso, em 2014. Ali, 
em conversa com algumas de nós, Cláudia Mogadouro deu-nos a ideia 
de criar um grupo semelhante. A ideia germinou, começamos a falar do 
assunto, contando com o inestimável apoio de Esther Stiel, que integra 
o Cinema Paradiso há mais de dez anos e também é nossa colega na 
Estação Memória. Ela foi a ponte e o trampolim que nos incentivou: 
promoveu reuniões de nossa amiga Berenice com Cláudia, orientou e 
participou intensamente de nossos primeiros encontros, mesmo 
morando bem distante de nossa Zona Oeste.  

Em outubro de 2014, fizemos a primeira reunião do grupo – que 
recebeu o nome de Cinepapo. Somos no momento onze mulheres, 

dispostas a aceitar eventuais novos integrantes – quem sabe algum 
homem, para diversificar os olhares? Em nossos encontros quinzenais 
conversamos sobre o filme escolhido na reunião anterior. Os encontros 
são muito estimulantes e enriquecedores (mas como somos mulheres 
e amigas, é inevitável que os temas voejem e que algumas sacudidelas 
se façam indispensáveis para focar no filme). Todas somos aficionadas 
por cinema, mas nosso jeito de assistir a cada filme se modificou: 
pensando em observar o que poderá ser discutido na reunião, 
descobrimos novos olhares. Cada sessão se torna mais prazerosa, 
nossos olhos se arregalam, colocando a atenção em detalhes que 
talvez ignorássemos se não tivéssemos o estímulo do futuro debate.  

Até agora assistimos e debatemos oito filmes, que relaciono a 
seguir e indico (entre parênteses), a média das notas dadas por nós: O 
Homem mais Procurado (8,12), Boyhood (8,03), Relatos Selvagens 
(ficou sem nota), Os Amigos (7,3), Birdman (7,6), O Jogo da 
Imitação (8,6), Sr. Kaplan (8,8), e O Sal da Terra (9,16).  

Elzira Rezende Arantes 

 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
 A doação voluntária pode ser depositada na conta de poupança 
da Caixa (banco 104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5. 
Pedimos que nos avise no e-mail: estherstiel12@gmail.com  

 

COTAÇÃO 2015 
A História da Eternidade ................................ 9,51 
O Sal da Terra ............................................... 9,09 
Acima das Nuvens ......................................... 8,81 
Dois Dias, Uma Noite .................................... 8,68 
Birdman ........................................................ 8,51 
Levitã ...........................................................  8,53 
Vício Inerente ................................................ 7,55 
Casa Grande ................................................. 7,47 
Sniper Americano .........................................  6,77 

 
 

Edição / Diagramação: 
Cláudia Mogadouro / Janete Felix Palma / Marcos Paulino /João 

Moris E-mail: grupocinemaparadisosp@gmail.com 

 

UM NOVO GRUPO: CINEPAPO 

CONVITE: Amigos e amigas, 
no dia 26/05 (terça), às 14 h, 
haverá a sessão mensal de 
cinema do programa Itaú Viver 
Mais, dirigido a pessoas com 55 
anos ou mais. A sessão é 
gratuita e o filme deste mês 
será O EXCÊNTRICO HOTEL 
MARIGOLD 2, com o mesmo 
elenco incrível do 1º filme, com 
acréscimo de Richard Gere. 
Para quem ainda não tem 55 
anos, é pago. Eu serei a 
mediadora do debate, após a 
exibição. Conto com vocês!!! 
Cláudia Mogadouro 
p.s. recomendo que cheguem 
com 1 hora de antecedência.. 

NOVO FORMATO DOS NOSSOS JORNAIS 

mailto:estherstiel12@gmail.com

