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Momo era uma deusa

Algumas conversas da nossa 
redação virtual mereceriam 
reprodução completa, mas o 

espaço é curto. Por exemplo, o deba-
te sobre esta edição: “Vamos circular 
no carnaval”; “Depois da viagem de 
Bolsonaro à Rússia”. Assim fomos até 
concluir que desta vez seríamos mais 
leves, mas sem perder a crítica jamais. 
Saudemos o rei Momo.

Sempre alguém tem uma curio-
sidade: “Sabiam que Momo era uma 
deusa grega crítica que até de Zeus de-
bochou?”  Não, ninguém sabia. Que lá 
pela metade do século 16 publicaram 
na Espanha uma obra sobre “A moral 
e muito graciosa história de Momo”, 
sim, e que meio século depois outro 
espanhol escreveu uma novela onde 
fazia trocadilho com Rey Mono (Rei 
Macaco), uma voz reconheceu que já 
tinha ouvido falar.

Porque a menina que ridicula-
rizou Atena por inventar a casa mas 
sem rodas se transformou em menino 
ao longo dos milênios, ainda não sa-
bemos. O espírito galhofeiro mudou 
também. O Brasil adorou e dá ao 
Momo masculino três dias de reinado. 

“Bolsonaro na Rússia”. Pois é. 
Sempre aparece a realidade para per-
turbar a bagunça. Se sabia que algo 

aconteceria, mas não uma mentira, 
desculpem, agora se diz fake news, tão 
fantasiosa quanto dizer que ele evi-
tou a terceira guerra mundial.  Para 
acompanhar essa, veio outra dias 
depois: Carlos Bolsonaro afirmando 
que Moro era responsável pela liber-
tação de Lula. Seria de rir se estivesse 
na página de humor (ou no GRI-
FO), mas não, foi publicado como 
coisa séria por quem já foi o solitário 
e corajoso “jornal das Diretas” em 
defesa da democratização do país nos 
anos 1980. A grande mídia brasileira 
pensa que é sagaz como a deusa, mas 
é apenas bufa como o rei.

O pessoal aqui se esforçou para 
produzir pilhérias de folguedos, mas 
foi foda. Depois de Bolsonaro  garan-
tir aos governantes húngaros  que seu 
governo preservava a natureza, chu-
vas e desabamentos causaram quase 
200 mortes em Petrópolis, a cidade 
criada por D. Pedro II e que hoje 
paga laudêmio (nome antigo para 
um tipo de taxa elitista) para alguns 
dos seus herdeiros. Para completar 
fevereiro, saiu a notícia que as férias 
de sete dias  do presidente na virada 
do ano custaram 900 mil reais.

A gente tenta ser leve. Mas é 
difícil.

https://chat.whatsapp.com/DrDdkbSU9W8FyL3EE96Sav
https://chat.whatsapp.com/DrDdkbSU9W8FyL3EE96Sav
https://chat.whatsapp.com/HWePxY8pYYmDT0GF1ubKt2
https://chat.whatsapp.com/HWePxY8pYYmDT0GF1ubKt2
https://chat.whatsapp.com/B55moKMlivUE3VJLCijM7R
https://chat.whatsapp.com/B55moKMlivUE3VJLCijM7R


3  pandeconomia                             
Carnaval, ressaca, janela partidária

Março começa na terça-feira de carnaval, tem o 
Dia Internacional da Mulher uma semana de-
pois e é o mês da janela partidária: prazo final 

para trocar de partido sem perder o mandato. E até 2 
de abril presidente e governadores precisam renunciar se 
pretendem concorrer a outros cargos. Sérgio Moro não se 
preocupa com isso. Tá com a cabeça ocupada em explicar 
os milhões que ganhou prestando consultoria numa área 
em que não é especialista e em palestras.

É uma ressaca de fevereiro, com suas enchentes, movi-
mentação do governo  de vender a Eletrobrás por metade 
do preço, gastos em arapongagens e a inflação na mesma. 

Ah, e nova ameaça de surto de covid nas próximas 
semanas. Não teremos muitos carnavais de rua, mas aglo-
merações e festas…



4  pandeconomia                                                                              

jota camelo



5  carnaval      
Bolsonaro vai cair no Carnaval

Luiz Lanzetta 

Um grande e escandaloso va-
zamento da Gettr, a nova 
rede bolsonarista da extrema 

direita na Internet, será uma espécie 
de Vaza Jato dois. 

Entre centenas de insanidades, 
uma ordem de Bolsonaro ao Quei-
roz, bem recente, dividida em várias 
mensagens, instrui o homem das ra-
chadinhas e do sindicato do crime 
a preparar um enredo carnavalesco 
para o Colégio Militar de Samba 
Unidos e Rachados do Rio das Pe-
dras. Tudo financiado com verbas 
públicas. 

Trata-se, na verdade, de um sam-
ba exaltação relatando os grandes 
feitos da famíglia Bolsonaro para 
ser exibido nos carnavais de todas as 
capitais deste ano, quando houver, 
como uma espécie de merchandising 
subliminar para as eleições de outu-
bro, também se houver. 

As fontes: Secom, orçamento se-
creto, cartão corporativo e as tradi-
cionais rachadinhas. Tudo em segre-
do pelos próximos 100 anos. 

“Eh, eh, com este dinheirão, até 
os pastores Malafaia e Feliciano vão 
desfilar de baianas”, comentou o 
mito numa das mensagens. 

Será também a vez dos parças das 

milícias patrióticas tomarem conta 
de todos os negócios, antes na mão 
dos bicheiros - da construção civil às 
compras do ministério da saúde. 

Nas mensagens, as ordens para 
Queirós sugerem até as alas que de-
vem compor o desfile. 

A primeira delas, no entanto, fi-
cará restrita a desfiles em Pomerode, 
Nova Pádua e cidades assemelhadas, 
pois será a do Café Amargo, da Fun-
dação Palmares que, se tentar o Sam-
bódromo ou a Praça Castro Alves, 
poderá vir a entrar em linchamento. 

O samba: 
“Como dizia o poetinha 
sou o preto mais branco 
do Brasil. 
Anauê Plínio Salgado 
sou tua galinha verde varonil 
Amo os bandeirantes e os muito 

macho 
mas do Bolzo 
eu não passo de um capacho…” 
Tem a ala do Carluxo, um luxo! 
A reportagem do Grifo não li-

berará todo conteúdo agora, pois o 
usará em doses homeopáticas para 
eventuais chantagens jornalísticas, a 
exemplo dos grandes irmãos da no-
bre atividade. 

Mas podemos adiantar que tem 
as alas dos outros números, da Mil-
cheques e contracheques.

Um carro inteiro dedicado ao Us-

tramovel, que tortura em vários lu-
gares com diversos aparelhos, quase 
simultaneamente. 

Abriu-se uma lista de voluntários 
para simular presos no pau de arara e 
na cadeira dragão. 

O carro alegórico da vingança, 
humilhação e desgraça refere-se aos 
que traíram ou foram traídos. 

Será um trem com vários vagões. 
Ao final, as ruas serão limpas 

com os estoques de ivermectina e 
cloroquina comprados pelo Exército 
e misturados com as babas exceden-
tes dos ministros da Saúde. A samba 
enredo em defesa do legado do mito 
será vazado na íntegra, de maneira 
“estratégica”. 

O último bloco, fechando tudo 
será Apocalipse, A Nau. 

Um carro alegórico feito em cima 
de uma lancha da marinha. 

Haverá uma apoteótica emis-
são de dejetos luminosos produzi-
dos pelas declarações presidenciais e 
atos governamentais nos últimos três 
anos. 

A explosão simbólica intestinal 
terá a dimensão de uma queima 

de fogos do réveillon de Copacabana. 
Vem o refrão de despedida: 
“A grande nau dos insensatos 
despede-se desta festa anual. 
Vamos sair da avenida e do mar 

de lama finalmente…” 
O público: “pra sempre!”
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O último ajudante

Bolsonaro afundou na mais 
absoluta solidão. O gabinete 
está vazio. Pouco antes, ele 

havia solicitado ao ajudante de or-
dens que permitisse apenas a entrada 
do seu cão de estimação.

O ajudante disse que todos os 
presidentes em todo o mundo ti-
nham mascotes, mas ele não tinha.

– Não há cão – disse o ajudante.
– Um gato então.
– Nada. Nem ratos há mais.
Bolsonaro fez um sinal de tudo 

bem com a mão e pediu que trouxes-
sem um copo de H2Oh! com gelo.

O ajudante disse que não havia 
mais ninguém no palácio. Nem no 
cercadinho do Alvorada. Todos ti-
nham ido embora.

O último ajudante era o ajudan-
te de ordens.

– Estamos só nós dois e Deus – 
disse o ajudante.

– Então chama Deus – ordenou 
Bolsonaro, com voz ríspida.  

O ajudante dirigiu-se até a porta 
e, quando estava saindo, Bolsonaro 
gritou:

– Chame logo.
O ajudante saiu com um sorriso 

de canto de boca.
Bolsonaro atirou-se na cadeira, 

como se fosse o Seu Boneco da esco-
linha do Professor Raimundo. 

A solidão estava esparramada na 
sala. Nem Queiroz aparecia mais ali.

Desde a aliança com Putin, Bol-
sonaro perdeu apoios e foi sendo 
abandonado. Grupos extremistas 
gritavam “vai pra Cuba” quando ele 
saía em motociatas com dois ou três 
participantes.

Jogavam tomate e rabanete em 
Bolsonaro. Os militares caíram fora 
com o centrão e os milicianos.

Havia perdido a eleição e expe-
rimentava o abandono a que muitos 
líderes foram submetidos.

Somente um garimpeiro artesa-
nal da Amazônia aparecia de vez em 
quando para levar algumas pepitas. 
Os filhos estavam cuidando da pró-
pria vida.

Estavam ali Bolsonaro e o aju-
dante de ordens. Foi ele quem retor-
nou ao gabinete e abriu bem a porta.

– Encontrei Deus no meio de 
uma multidão na Praça dos Três Po-
deres – disse o ajudante.

Bolsonaro ergueu-se bem no 
momento em que o ajudante disse 
“entre”, e Lula entrou.

Bolsonaro deu um salto para trás 
e caiu sobre um vaso com espadas de 
São Jorge.

– Tão de brincadeira com isso 
daí – gritou.

O ajudante de ordens pegou a 
camisa de força que carregava e en-
fiou em Bolsonaro, que berrava:

– Ele não é Deus, ele não é Deus.
– Depende da sua religião –  res-

pondia o ajudante de ordens, en-
quanto gargalhava e amarrava as 
mãos de Bolsonaro às costas.

Lula apenas olhava. Arrastaram 
Bolsonaro para fora, aos gritos (o 
ajudante chamou dois ajudantes do 
Congresso), e Lula ficou ali, admi-
rando o gabinete que irá assumir em 
janeiro de 2023.

O ajudante voltou, esfregando as 
mãos, e disse:

– Ele pensa que você é Deus.
– E nós sabemos quem é o diabo 

– disse Lula.
O ajudante deu um sorriso e 

começou a borrifar Q-Boa ben-
ta na cadeira, na mesa, no chão e 
numa camiseta do Flamengo que 
havia sido usada no Maracanã pelo 
Sérgio Moro.
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Carlos R. Winckler

O que esperar de uma po-
tência decadente como os 
EUA? Desespero e arrogân-

cia são maus conselheiros. A desinte-
gração do bloco soviético e da URSS 
com incorporação de países do anti-
go Pacto de Varsóvia à Otan desde o 
final dos anos 90, ignorando acordo 
de não expansão da Otan firmado 
em 1991, pareciam ter estabelecido 
a plena hegemonia estadunidense. 
As bases totalizam 742 no mundo, 
a maior parte na Europa e Japão. 
Desprezaram a capacidade da Rús-
sia sob Putin de realizar um processo 
de reconstrução interna e também 
de estabelecer uma aliança de longo 
prazo com a China – potência que 
estabelece sua expansão econômica 
sobre bases mais equilibradas, além 
de seduzir a muitos pelo tipo pecu-
liar de planejamento estatal. A crise 
capitalista desde meados dos anos 70 
e a tentativa de superá-la via neolibe-
ralismo, que pode se desdobrar em 
fascismo, conduziu os EUA a polí-
ticas mais agressivas, militarmente 
ou através do que hoje se denomina 

Entre baratas e parto nebuloso

guerra híbrida, que bem conhecemos 
como súditos coloniais. 

Já houve uma resposta russa a essa 
situação na retomada da Criméia, du-
rante a crise ucraniana de 2013-2014, 
cedida à Ucrânia na década de 50 por 
arranjo interno na antiga URSS. O 
golpe na Ucrânia, em 2014, contra o 
governo menos ocidentalista em cli-
ma de guerra híbrida, o constante des-
respeito ao Acordo de Minsk de 2014, 
as sucessivas provocações nos últimos 
meses, a tentativa de integrar a Ucrâ-
nia ao pacto militar da Otan, o cálcu-
lo de que se poderia simplesmente en-
curralar a Rússia, deixaram Putin sem 
maiores alternativas senão contra-a-
tacar, reconhecendo regiões de maio-
ria russa junto à sua fronteira, que já 
haviam se declarado independentes.

A Europa, por sua vez, mais dia 
menos dia, terá de decidir se rompe 
os vínculos de subordinação aos inte-
resses dos EUA, estabelecendo laços 
com essa nova realidade de reconfi-
guração internacional. A Alemanha, 
por exemplo, depende em 50% do 
gás vindo da Rússia, além de ter vul-
tosos investimentos na China. Fontes 
alternativas de fornecimento de gás 
tendem a ser de alto custo à Europa. 

Uma guerra, mesmo localizada, será 
desastrosa econômica e socialmente 
para o Ocidente. Mesmo sanções, 
ao que parece, não teriam os efeitos 
perseguidos pelos EUA. Na verdade, 
na perspectiva imperial estaduniden-
se, trata-se de encurralar a Rússia e, 
após, a China. Observe-se a escalada 
de provocações via Taiwan. 

Ao que parece, os EUA comete-
ram um seríssimo erro de avaliação. 
Jamais se deixa adversário sem alter-
nativa nesse tipo de situação. Os dis-
cursos de Putin, a unidade do Parla-
mento russo em defesa da Rússia – e 
não se esqueça, Putin é anticomunis-
ta, nacionalista e conservador – não 
foram devidamente compreendidos 
pelos falcões democratas, atentos aos 
dividendos de atos também voltados 
às eleições. Biden parece ser o melhor 
aliado de Trump para reelegê-lo. 

De algo pode-se estar certo: o Im-
pério poderá cair, mas antes arrastará 
muitos ao desastre. Provavelmente 
a América Latina será a última trin-
cheira, a não ser que algum Doutor 
Strangelove liquide tudo de vez, para 
alegria das baratas, que possuem 
imensa capacidade de sobrevivência 
e adaptação.
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Bolsonaro é parecido com 
Trump, ou quer ser, mas 
tem diferenças considerá-

veis em se tratando da imprensa. 
A mídia estadunidense é majorita-
riamente democrata e seu enfren-
tamento com Trump foi de déca-
das. A vitória do homem de cabelo 
de playmobil se deu exatamente 
na tática de criar uma esfera pri-
vada de comunicação por fora da 
mídia tradicional. A rede de fake 
news atribuída a ele na verdade é 
um ambiente de hostilidade ple-
na entre a imprensa acostumada 
a formatar a opinião pública es-
tadunidense e o cara que, ao lado 
de criar os seus fatos, não utilizou 
da mídia tradicional para divulgá-
-los. Trump enfrentou quase toda 
a mídia nacional mais a indústria 
do cinema e boa parte da televisi-
va. Não é pouco. 

Bolsonaro, por sua vez, é fru-
to da mídia comercial. É um fru-
to podre, talvez indesejável, mas 
fruto. A hostilidade dele para com 
os jornalistas foi mais de imitação 
grosseira de Trump do que neces-
sidade de confronto. A maioria 
da mídia e do brasileiro se desco-
briu bolsonarista já na campanha. 
Talvez estão alguns incomodados 
com os maus modos à mesa, mas 
identificados no principal: como 
saquear um pouco mais os cofres 
públicos sem desviar dinheiro 
“praquela gente” que insiste em 
continuar viva e ter filhos. 

Sem ser simplório de não en-
xergar diferenças entre os projetos 
políticos dos democratas e dos re-
publicanos, é preciso reconhecer 
que Biden não está traindo seu 
programa ou o programa histórico 
dos democratas já explicitado na 

campanha da Hillary. O confron-
to na Ucrânia está explicitado já na 
campanha da Secretária Clinton e 
só surpreende quem se emociona 
demais na entrega do Oscar. A im-
prensa e a indústria de Hollywood 
adoram os boinas verdes porque es-
tes  movimentam a economia per-
manentemente em crise.

 A guerra na Ucrânia é a saída 
imaginada pelos falcões estadu-
nidenses para movimentar a roda 
do mercado que gira com enorme 
e crescente dificuldade, mas que 
atende também os interesses de 
uma Rússia que se preparou  para 
assumir o papel de protagonista 
neste multilateralismo incipiente. 
Nas primeiras horas desta guerra 
peculiar que só tem imagens ma-
nipuladas, o jornalismo, como na 
primeira Guerra da Crimeia, foi a 
primeira vítima, só que dele mes-
mo. A mídia ocidental, por opção, 
abandonou o palco do conflito 
mais anunciado destas últimas dé-
cadas e reduziu a cobertura a sim-

ples relatos produzidos nos 
centros de inteligência e a 

uma injustificável ausên-
cia de imagens.   

Nas primeiras doze 
horas do confronto não 

mais de meia dúzia de 
suspeitíssimas imagens circu-

laram na mídia, lembrando cada 
vez mais o filme “Mera  Coinci-
dência” onde um diretor de cine-
ma, Dustin Hoffman, cria uma 
guerra na Albânia para desviar 
atenção de uma crise com o presi-
dente estadunidense. A cobertura 
da mídia brasileira, até agora, se 
resume a lamúrias e reprodução 
do senso comum produzido nos 
centros políticos e que  cumpre 
um papel voluntário nesta nova 
mera coincidência.

 

querqueescreva?

Mera coincidência? 
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Nem novas, nem façanhas

Agora, vai. Eduardo Leite já decidiu a 
data em que anunciará se troca ou não 
de partido para concorrer à presidên-

cia da República. Até lá, quem sabe Moro e 
Dória já tenham se liquefeito e sobre espaço 
no noticiário para ele. Ele já garantiu que não 
quer ser reeleito governador do Rio Grande 
do Sul. Quem sabe não quer enfrentar o pró-
prio legado. O mais recente é a volta presen-
cial a escolas estaduais sucateadas e com falta 
de professores e funcionários. Isso sem falar 
nas privatizações das empresas de energia elé-
trica, saneamento básico  e gás natural, que 
serviram para maquiar um saldo positivo nas 
contas públicas. 

Milícias virtuais mandam ameaças a fun-
cionários do Judiciário e a deputados esta-
duais. Pra completar, Bolsonaro tem dois 
candidatos à sucessão de Leite.



BLAU Bier

11  tiras                                                                    

BIOMA PAMPA Celso Schröder

Carlos Castelo e Bier

DR. ROBALO Kayser



Wagner Passos

COLARINHO, PÃO E VINHO João Bosco

ONOFRE, O GAUDÉRIO DE APÊ Óscar Fuchs

12  tiras                                                                    

MORGANA, A BRUXINHA Celso Schröder



RANGO 
Tiras de 1986, quando os fogões já iam pro lixo, por falta do quê e como cozinhar. 
Trinta e seis anos depois, continuam valendo!”  
Edgar Vasques

13  tiras                                                                    
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flavitabanana / espanha

nahid maghsoudi /irã
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PALAVRAS 
DA SALVAÇÃO

16  diaborosa  bier                                                               

O Neanderthal que mora em mim 
saúda o Neanderthal que mora em 
você.

Se nazismo fosse efeito colateral de 
álcool, meu círculo de amizades já 
teria refundado a GESTAPO.

Acho que minha conta de luz 
também tá cobrando o tempo em 
que ela fica apagada.

Quem diria que este governo faria o 
Paulo Maluf parecer honesto?

Gênios do marketing: ninguém 
atinge melhor o público alvo do que 
as milícias do Rio.

Não deu no jornal:
Na inauguração da clínica
os dependentes fumaram
a pedra fundamental.

Se a Yeda pintar como governa, vai 
ser o fim do Romero Brito.

Por que não chamam logo a 
intimação de intimidação?

No meio da festa ela sorriu pra mim 
e tinha um pentelho nos dentes. Era 
louca por fios de ovos. 

Não deixa de ser engraçado quando 
um preto velho incorpora num 
alemão albino.

Pelo menos a temperatura da água 
da torneira tá matando os micróbios 
que viajam nela nas outras épocas 
do ano.

O Bozo em jeguiata é redundância!

Caça esportiva raiz tem que ser na 
unha!

Os descamisados proliferavam na 
França do Século XVIII justamente 
porque não existia camisinha.

POEMINHA SOLIDÁRIO

Conte comigo
Sempre

Minha senhora
E nem me importo

Que mais se demore
No 69

POEMINHA CIRÚRGICO

Depois de Shakespeare
E de Homero

A alma humana
Foi dissecada
Muito aquém 

Do Recruta Zero



17  quadrante                
QUADRANTE 02 apresenta uma curta obra-prima: “Black Flower”, de Alisson Affonso (Rio 
Grande/RS, 1979).  Já conhecido dos leitores de GRIFO, que curtem suas charges, caricaturas e 
ilustrações, quase sempre em belas aquarelas, mostra agora outra faceta do seu talento, a narrativa 
mais contínua dos quadrinhos: o “depoimento” em primeira pessoa de uma menina negra. Aqui, 
o protagonismo é do desenho, das linhas, ao contrário das aquarelas, onde brilham as manchas 
de cores. O grande domínio das formas permite ao autor desenhar, a pincel e pena,  tanto figuras 
quanto ambientes e adereços com grande precisão, fluência e economia: nem um risco a mais do que o 
necessário. A composição é cinematográfica, usando o recorte de cada quadro para jogar o espectador 
seja no espaço amplo do cenário, seja no close de um personagem. E as cores, aplicadas sem nuance e 
sem alarde, apenas colorem o clima emocional (e contido) dos relatos. Quanto às motivações, vejamos 
o depoimento do autor. 

Edgar Vasques 
editor da secção
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Black f lower

Uma breve e necessária abordagem em quadrinhos sobre a negritude feminina

Ingressei no ensino fundamental na proximidade do final dos anos 80. A escola em que estudei, além de públi-
ca, situava-se no meio de um bairro mais hostil na falta de oportunidades para crianças e jovens. Neste cenário 

conheci colegas e amigos, que perdi também para violência urbana e para o tempo. 

Anos depois, utilizando as redes sociais, comecei a buscar alguns nomes de que lembrava e não tinha notícias, 
achei boa parte das pessoas nas comunidades digitais, minha memória e persistência fizeram com que tivesse 
tal êxito, mas não encontrei duas meninas negras que estudavam comigo, por uma razão muito cruel: esqueci o 
nome delas.  O fato é que todo o sistema fazia algum esforço para torná-las invisíveis, elas não eram as meninas 
descoladas, nem mesmo as que tinham dinheiro para comprar o lanche no bar da escola, estavam lá sempre em 

algum canto silencioso, um lugar onde as vozes nem sequer eram solicitadas. 

Eu já ouvia histórias sobre a solidão das meninas negras, através dos relatos da minha mãe e das minhas tias, 
e os fatos aguçaram parte dos meus compromissos como artista gráfico. Criei então uma pequena série em qua-
drinhos intitulada, BLACK FLOWER. Apesar de curta, estão lá provocações e problemáticas contundentes.

*Black Flower foi produzida em um período curto, sem esboços e tratamento gráfico refinado. As tiras foram 
simplesmente um grito!
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Nasceu no carnaval

Paulo De Tarso Riccordi  
Caricaturas de Cláudio Duarte

Por esta época do campeonato, 
em 1956, aconteceu um dos 
principais encontros artísticos 

da história.
Com o primeiro ato escrito 

numa única madrugada de 1940 - 
o segundo e o terceiro, em 1946, 
este último perdido e só refeito em 
1953 -, em 1954 Vinícius deu por 
concluída sua obra teatral em versos 
Orfeu da Conceição (tragédia cario-
ca), uma ambientação na favela do 
mito grego de Orfeu e Eurídice.

Nesse intervalo de tempo (nun-
ca me animei a escrever “neste ín-
terim”), o poetinha e diplomata 
foi engrossando o caldo das ideias 
e começou 1956 em busca de um 
compositor que musicasse as letras. 
Sérgio Cabral (sênior, o do bem, 
jornalista e futuro editor de O Pas-
quim), era da turma. Numa mesa 
de bar, lhe falou sobre um talentoso 
músico, que andava se virando pra 
pagar as contas e botar comida na 
mesa tocando piano em boites: era 
o ainda Antônio Carlos Jobim, es-

tudante de orquestração, harmonia 
e composição. “É o cara pra ti”.

Imediatamente decolaram dali, 
para pousar no inferninho onde 
Tom estava. Magro, muito magro. 
E brancão, pelo fuso horário da 
vida. Terminado o trabalho, Sérgio 
chamou o rapazinho de 29 anos pra 
mesa e deu início ao vulcão criativo 
que se derramaria sobre o mundo 
pelo próximo quarto de século. Vi-
nícius falou de sua obra e da con-
cepção, mostrou as letras e ali mes-
mo começaram a trabalhar até o 

amanhecer, animadíssimos com o 
que viam surgir.

Dia alto, felizes, deixaram Jobim 
diante de seu edifício, para uma dor-
midinha, já combinando retomar o 
trabalho à tarde. O músico desceu do 
carro, deu alguns passos em direção 
ao prédio, certamente imaginou a 
família no minúsculo apartamento, 
e voltou. Com o braço apoiado no 
capô e a testa no braço, perguntou ao 
Poetinha:

- O que você acha? Isso aí vai 
dar algum dinheirinho?

A peça Orfeu da Conceição (tragédia carioca) estreou às 21h de 25 de setem-
bro de 1956, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, após apenas três meses de 
ensaios.

Equipe: diretor Leo Jusi, cenógrafo Oscar Niemeyer, com pinturas de cena, 
cartazes e folhetos do pintor Carlos Scliar, figurinista Lila de Moraes, coreógrafa 
Lina de Luca, violonistas solistas Luís Bonfá e Roberto Paiva, e um elenco de 45 
figuras, com dez atores principais, do Teatro Experimental do Negro, de Abdias 
Nascimento.

O disco Orfeu da Conceição, pela Odeon, em vinil, foi lançado em 1956, 
antes da estreia da peça, com sete composições integrantes da peça, todas letras 
de Vinícius e músicas de Tom.

“E uma última palavra: esta peça é uma homenagem ao negro brasileiro, a quem, 
de resto, a devo; e não apenas pela sua contribuição tão orgânica à cultura deste país, 
– melhor, pelo seu apaixonante estilo de viver que me permitiu, sem esforço, num 
simples relampejar do pensamento, sentir no divino músico da Trácia a natureza de 
um dos divinos músicos do morro carioca.” (Vinícius de Moraes) 
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Apostas, biograf ias, 
mervais e carnavais

Luiz Hespanha*

Candidatos que apoiam ou 
apoiaram Bolsonaro con-
seguirão se eleger? Dória, 

Zambelli, Bia Kicis e Joyce; Kim, 
Mamãe Falei, Daniel Silveira e os 
generais Heleno e Pazzuelo figuram 
entre as prováveis estrelas da Cons-
telação Ostracismo Maior. Quem 
tem ou usa o sobrenome Bolsona-
ro finge confiança. E aí não é mais 
uma questão de sobrevivência ou de 
suicídio eleitoral: é o chamado Ine-
vitável de Azevedo. 

A inclusão do PowerPoint no ce-
nário político-geométrico-eleitoral 
levará Deltan Dallagnol ao parla-
mento? DD será ungido ou apenas 
um mugido eleitoral? Dizem que a 
Conja também será candidata por 
S. Paulo. Rosangela Moro entende 
tanto de SP quanto Tiririca e Ladies 
Zambelli e Hasselman. Nada e mais 
um pouco.

O Centrão é uma metástase. 
Cancerologistas garantem que sua 
origem remonta a Martim Afonso 

de Souza e à fundação da Câmara 
de S. Vicente em 1532. O “toma-
-lá-dá-cá-mas-ainda-vou-pedir-
-mais” teria começado ali. Injustiça 
com a cidade e com Martim, além 
de desrespeito à memória de Seve-
rino Cavalcanti e a parlamentares 
muito vivos como Artur Lira, Ro-
drigo Maia, Ciro Nogueira e outros 
líderes dessa holding que tem como 
lema “Nossa verba primeiro, nosso 
apoio quase inteiro”.

A Era das Redes criou subce-
lebridades, submediocridades e 
eternas nulidades. 99% dos que 
tiveram seus 15 segundos de glória 
repousam nos sarcófagos dos reali-
ties e em lives sazonais. Viraram de-
saparecidos midiáticos e “cases’ para 
arqueólogos digitais e escafandristas 
de fundo de pires.

A biografia do Lula escrita pelo 
Fernando Morais deixa o leitor ávi-
do pelos volumes seguintes. A obra 
podia estimular Vladimir Netto a 
escrever uma trilogia sobre o Conje. 
A temporada nos EUA, o trabalho 
árduo feito para a Alvarez&Marsal, 
os conhecimentos fonéticos e geo-

gráficos valem a empreitada e mis-
sas de 7º e 30º dias. Dou de graça 
o título “CIAo querido” para o Vla-
dimir e qualquer colega que teve o 
“Russo” e os justiceiros de Curitiba 
como heróis e fontes fidedignas. 

Biografias são leituras obriga-
tórias quando escritas por gente 
como o Fernando, Lira Neto ou 
Mário Magalhães. Eles prezam a 
informação, documentação, che-
cagem e não douram parágrafos. 
Ainda temos possíveis biografados à 
espera, cheios de nuances, apêndi-
ces, interfaces e entonces. Imagine 
a biografia do PGR, Augusto Aras? 
Que personagem sucupirano, que 
personagem. 

O ex-ministro Ricardo Salles 
disse que a ida de Bolsonaro à Rús-
sia evitou a 3ª Guerra Mundial. É 
verdade. A dúvida é se ela começaria 
com a invasão do mar de Corum-
bá pela Marinha Boliviana ou no 
Agreste Cearense pela Infantaria 
bolivariana. 

Merval Pereira continua acredi-
tando em Sérgio Moro. Alexandre 
Garcia viveu isso como porta-voz 
do general Figueiredo. Essa virose 
não tem cura. O vírus mutante já 
foi chamado de Collor, Aécio, Bol-
sonaro, Huck e pode mudar para 
Tebet ou até Janones.

Os blocos de rua voltarão mais 
lindos na folia pós-Covid. Quem 
só levou sua hipocrisia midiática 
aos calçadões, como o MoroBloco 
da Suzana Vieira, Márcio Garcia 
e Juliana Paes, pode ter encerrado 
sua existência. Ou voltar com outro 
nome: “Cordão do Bola Murcha”. 

*Jornalista, escritor e compositor de música 
popular. É autor do “Livro das Verdades Inú-
teis” e de “Breves Memórias da Terra-do-Já-
-Teve” disponíveis na amazon.com.br.
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Faltou a sobremesa 

Marco Villalobos 

Esta situação já foi trans-
formada até em piada nos 
últimos tempos, mas ela 

foi baseada em um fato real, que 
eu garanto para vocês aconteceu 
mesmo e criou um constrangi-
mento imenso. Uma equipe de 
reportagem foi convidada gentil-
mente para um almoço, pelo pre-
feito de uma cidade do Interior, 
depois de terminar uma matéria. 
Entre os profissionais no recinto, 
tinha um que eu defino sem dúvi-
das, era mais feio do que indiges-
tão com torresmo, mas que assim 
mesmo parecia uma metralhadora 
jogando pedras para todo tipo de 
donzela dos 18 aos 98.  

Durante a refeição, todos con-
versando com o prefeito e alguns 
de seus assessores, enquanto nos-
so bonitão não parava de rasgar 
o ouvidinho da primeira-dama. 
O anfitrião deixava um dos olhos 
virado para nós, enquanto o ou-
tro, junto com uma das orelhas, 
tentava captar o animado papo 
de nosso colega com sua mulher. 
Aquilo já estava ficando chato 
e chegou um momento em que 
reinou o silêncio, meio que todo 
mundo olhando para os dois. Pois 
isto aconteceu bem na hora que o 
galã perguntava sobre a formação 
profissional da primeira-dama, 
que respondeu ser advogada. 

Depois da resposta, e com o 
prefeito já começando a babar de 
raiva pelo canto da boca, só restou 

ao bonitão manter o rumo da con-
versa, perguntando para disfarçar: 
“e o Senhor, além de dirigir a ci-
dade, o que mais gosta de fazer?” 
Então, jogando os talheres no pra-
to para garantir uma trilha sono-
ra adequada para o momento, o 
chefe do Executivo, que era um 
sujeito muito grande, começou a 
se levantar e não parava mais, até 
proferir um discurso dos mais ob-
jetivos: “Eu, além de administrar 
a cidade, gosto também de comer 
cu de curioso.” 

Rapidamente o repórter se des-
pediu e o resto da equipe achou 
mais prudente voltar o quanto an-
tes para Porto Alegre. Até hoje o 
pessoal lamenta não ter tido tempo 
de comer a sobremesa, que era toda 
feita com doces típicos da região. 

santiago
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O primeiro a gente não esquece

José Weis

A Livraria Coletânea marcou 
época na Rua da Praia, em frente à 
Praça da Alfândega, ficou famosa 
na sua reduzida área. Lá havia os 
que buscavam boa leitura e exem-
plares de jornais do centro do país 
e da chamada imprensa alterna-
tiva, eram tempos de resistência 
democrática à ditadura. Eram 
tempos de Pasquim, Opinião, Ver-
sus e Movimento, entre outros. Em 
novembro de 1976, a Livraria teve 
que fechar, hoje no seu lugar reina 
um edifício.

Foi por um tempo breve, em 
1977, a livraria passou a ocupar as 
dependências do Mercado, mais 
precisamente Mercado Público 62, 
Sala 2, era o que dizia no selinho 
que se punha nos livros ali adqui-
ridos. A administração era de Io-

landa Saldanha, a Coletânea man-
teve seu público.

Pouco tempo depois da mu-
dança, recebi uma impensável 
oferta de emprego. “Queres tra-
balhar aqui na livraria? Então vem 
amanhã de manhã e já vais come-
çar”, me disse Iolanda. Era uma 
sexta-feira, 31 de março, um calo-
rão. Na manhã do sábado, dia 1º 
de abril, me apresentei empolgado 
com a perspectiva de meu primei-
ro emprego, na flor dos 18 anos.

O ano de 1977 começou pe-
sado e quente, não apenas pelo 
verão; Glênio Peres e Marcos 
Klasmann, vereadores da oposição 
pelo então MDB, foram cassados 
pela ditadura quando recém ini-
ciavam seus mandatos na Câma-
ra Municipal. E ainda no mês de 
abril, vosso presidente de plantão, 
General Ernesto Geisel, fechou o 

congresso e inventou o senador 
biônico, era a sua versão de “liber-
dade com responsabilidade”. A di-
tadura militar que mutilava gente 
e censurava informações e direitos 
políticos cassados no atacado e no 
varejo.

Mesmo assim, a Coletânea re-
sistia; promovia noites de autógra-
fos de autores como o dramaturgo 
e contista Carlos Carvalho, que 
lançava a segunda edição de seu 
Calendário do Medo.

Mesmo naquele tempo de 
censura também se corria riscos, 
havia a venda clandestina de Las 
Venas Abiertas de América Latina, 
de Eduardo Galeano, numa edi-
ção no castiço castelhano platense, 
da Siglo XXI Editores. Foram tan-
tas as descobertas literárias que no 
final do mês, metade do primeiro 
salário, investi em livros e publi-
cações. 

cava / goteiras pingando na alma
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A crise militar em pílulas

Ernani Ssó
Escritor

Não tem mês que Bolsonaro 
não difame alguma instituição e aí, 
melindrado, algum milico que tem 
uma boquinha nela estrile – e aí, na 
grande imprensa, argutos analistas 
falam em crise militar. Trata-se de 
uma expressão meio forte pra arru-
fos de compadres, não?

Crise militar é um monte de 
gente irrelevante vagando por aí, 
armada.

Eu gostaria de ver uma boa crise 
militar, tipo uns seis mil milicos ad-
mitindo a cagada que fizeram e re-
nunciando às tetas fornecidas pelo 
Bolsonaro.

Outra boa crise militar seria a 
descoberta de que a guerra fria foi 
apenas uma fantasia alimentada 
pelos gringos pra tapear os trou-
xas de sempre. Era capaz de haver 
suicídios, conversões religiosas e 
aumento de consumo de álcool. 
Ou o automatismo botaria os mi-
licos nos trilhos de novo em pou-
cos minutos?

Crise militar é, numa demons-
tração de força das Forças Armadas, 
os tanques enguiçarem e terem de 
ser empurrados de volta pro quar-
tel, fumegando mais que um ca-
lhambeque com óleo queimado.

Crise militar é quando o Bolso-
naro chuta a bunda de um Santos 
Cruz e então, pra Santos Cruz, de 
santo homem, Bolsonaro passa a 
traidor, canalha e criminoso.

Crise militar é a manutenção de 
um bando de gente ignorante, sem 
função, fora pintar cordão de calça-
da, se achar o máximo porque tem 
um trabuco na mão pra zelar pelo 
privilégio dos privilegiados.

Crise militar seria a descoberta de 
que vestir uma farda não torna nin-
guém inteligente automaticamente.

Crise militar aguda é o Bolsona-
ro, toda semana, avisando o mun-
do: eu sou o chefe supremo das 
Forças Armadas. É que ele acha que 
paga bem e só o carinho de um He-
leno não é gratidão suficiente.

Crise militar é as Forçar Arma-
das apoiarem um ex-soldado ex-
pulso da corporação por planejar 
atos terroristas. Não, peraí. 
Isso não é crise militar, 
não, é só falta de cará-
ter e sede de poder.

Crise militar é o Bolsonaro 
afirmar com toda a razão que o 
sistema eleitoral que o elegeu não 
é confiável. Ou melhor, seria uma 
crise militar caso fosse uma auto-
crítica.

Crise militar foi no governo 
Lula. Em dois mandatos, Lula nun-
ca disse que era o chefe supremo 
das Forças Armadas. Essa falta de 
nervosismo de Lula levou os mili-
cos a se fazerem de mortos, como se 
a coisa não fosse com eles. Foi pior 
no governo da Dilma. A desgraçada 
ainda por cima é mulher.

Crise militar também atende 
pelo nome de medo de perder a 
boquinha.
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Empatia, 
solidariedade, amor... 

é tudo farinha 
do  mesmo  peito.

Grandes pensamentos do pequeno 
Riccordi

flavitabanana / espanha

A liberdade suprema só existe 
nas tiranias.
Luis Fernando Verissimo

O Putin demorou para decidir qual 
era a melhor hora de invadir a 
Ucrânia. Não é para menos, o seu 
país tem 11 fusos horários!
Ceso Vicenzi

Biden é cosplayer  do Trump? 
Ou o contrário?
Caco Bisol

Para a ministra Damares gravidez 
na adolescência e Tik Tok tem tudo 
a ver. Jovens, nada de sexo sem 
preservativo no Tik e no Tok.
Luiz Hespanha

O bicho é grande. Mesmo quando 
não invade nenhum país,  
a Rússia já ocupa dois continentes: 
Europa e Ásia.
Ceso Vicenzi

Pior (ou não?) foi a do outro:
”Eu era infeliz e não sabia”.
Paulo de Tarso Riccordi

O soldado desconhecido 
era comunista
Bolsonaro homenageou os soldados 
comunistas que derrotaram os 
nazistas? O MBL sabe disso?
Celso Schröder
 
Quando viu o tamanho do arsenal 
militar do Putin, Bolsonaro, com sua 
arminha, deu uma fraquejada.
Ceso Vicenzi

Bolsonaro perdeu o Nobel da Paz 
2022 quando deixou de rezar com 
Putin e Damares aos pés de uma 
goiabeira em Moscou.
Luiz Hespanha

Na Rússia aumentou a população de 
cossacos. Cô saco cheio dos EUA!
Ceso Vicenzi

Eu quase que nada não sei. Mas 
desconfio de muita coisa.
Guimarães Rosa 

Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Caetano Veloso

A coisa tá ucraniana!
Caco Bisol

Na hora do aperto, mais vale um 
Putin à mão do que um Lula na 
cabeça.
Ceso Vicenzi

A coisa tá tão feia que só o mágico 
está podendo almoçar - coelhos e 
pombas.
Paulo de Tarso Riccordi

Marreco recheado não é novidade. 
Mas com R$ 3,5 milhões, só 
da Lava Jato.
Ceso Vicenzi

Deu nas redes
Deus, quando desejei noites 
quentes, não estava ne referindo à 
temperatura!

Sérgio Moro diz que votaria 
até numa cabra se tivesse que 
escolher entre Lula e Bolsonaro. 
Tem cabra em Quantico, Langley, 
Virgínia, USA?
Luiz Hespanha

Não sou muito bom em perdoar. O 
máximo que consigo pronunciar é 
um ”perdane-se!”.
Ceso Vicenzi

A vida pode ser maravilhosa se você 
não tiver medo dela. Só precisa de 
coragem, imaginação... e um pouco 
de grana.
Charles Chaplin

Vozes nas ruas
- Amanhã, a essa hora, estarei 
voando pra Minas, com as crianças.
- Teu marido não vai?!
- Insistiu pra ficar pra aqui, cuidando 
de minha mãe.
Paulo de Tarso Riccordi

Amnésia ideológica 
Alegar bebedeira para justificar 
suruba eu já tinha visto, para 
justificar nazismo é a primeira vez.
Celso Schröder

Nós não induzimos ninguém ao 
nazismo. Assinado: todas as bebidas 
alcoólicas.
Ceso Vicenzi

Vem aí o livro “Receitas da 
Familícia”. Destaque para o prato 
frango com camarão, fake news, 
presunto e farofa.
Luiz Hespanha
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PREGUNTAS

nahid maghsoudi /irã

A fome aumenta
E o lucro dos bancos
Só se incrementa!

Ignobel da Paz
Vai para o Capitão,

Entregue pelo Satanás.

Biden, que horror!
É uma imitação
Do antecessor!

Ele se meteu na Europa
E teve resposta na fuça:

A coisa aqui tá ruça!

Guerra na Ucrânia:
Todos perdem,

Ninguém ganha.

Da Covid, nova sequela:
Já nos acostumamos

E não sabemos viver sem ela

Quem diria: o fascista
Prestando homenagem
Ao soldado comunista!

Receita para ficar bem
Com o atual presidente:
Ser servil e obediente!

General se submete a capitão,
E não vai ser por acaso

Se se submeter a soldado raso.

Eles querem paz,
Desde que de mim reste

Uma placa: “Aqui jaz”.

Papanicolau
Trabalhava

Num lugar legal.

Mouzar Benedito

Acabou aquela história de escrever 
palavrão nas paredes dos mictórios 
públicos. Blogueia-se, ao invés.
Ivan Lessa 

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
Fernando Pessoa

Tudo bem, posso ser um zero, mas 
disso me orgulho: à esquerda!
Ceso Vicenzi

Com Bolsonaro, voltaram os 
militares. (São tantos os militares no 
governo Bolsonaro, que tem gente 
perguntando quem está cuidando 
dos quartéis.) 
Luis Fernando Verissimo (FSP)

Dizem que não há clima para um 
impeachment. Tão esperando o quê? 
A mudança climática?
Ceso Vicenzi

Geraldo Brindeiro perdeu seu lugar 
no Guiness Book. A República tem 
um novo Engavetador-Geral.
Luiz Hespanha

caco bisol

AGRONEGÓCIO
TÓXICO

Não é que achemos estranho o  
 Olavo ter vendido cursinho walita  
de ideias à Escola Superior de 
Guerra. Estranho é militares de alto 
coturno terem comprado.  Mas, 
como explicou o rei dos 
estelionatários ao delegado, 
”doutor, tá cheio de otários por aí 
pedindo pra serem enganados”.
Paulo de Tarso Riccordi

Tenho várias caras. Uma é quase 
bonita, outra é quase feia. 
Sou um o quê? Um quase tudo.
Clarice Lispector 

A crise é no negócio 
Quanto mais o jornalismo é 
trocado pela publicidade, pelo 
entretenimento, pelo engajamento 
partidário ou simplesmente pelo 
mau jornalismo, mais empresas de 
jornalismo quebram ou se afundam. 
A opção pela confusão de negócios, 
somada às novas tecnologias, 
transformaram outrora potências 
econômicas em arremedos 
comerciais que trocam seus espaços 
por caraminguás publicitários, ou 
algo parecido.
Celso Schröder
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triângulo amoroso, gouache, 1988
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