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COMO TERIA OITO SHAKESPEARE, 
OU, QUEM SABE, ALGUM ZEBEDEU: 

-”É FÁCIL ME CRITICAR DIFÍCIL E 
SER EU.”

Lá vem o expresso da MADRUGADA, com sua lota-
ção esgotada, que passa por madureira e por Parangaba, 
por Agulhas Negras e West Point, berçario dos generais, 
atravessando os INHAMUNS e as MINAS GERAIS, 

indo de Aracapé para Acopiara, de Campo Maior a 
PIRIPIRÍ, do DIAPOQUE ao arroio CHUÍ, pelo inu-
sitado e o lugar comum... Sim, lá vai ele, o EXPRESSO 
da madrugada, que parte do nada para lugar nenhum.

(Texto do livro Os MINOscritos)
MINO
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Uma cotovia vivia feliz a 
cantar numa gaiola, se é 
que uma cotovia se sente 

feliz vivendo presa numa gaiola.
  Um dia, porém, o seu dono, foi à 

feira dos pássaros e trouxe um pintas-
silgo que colocou ao seu lado em outra 
gaiola.

  E o pintassilgo passou a cantar 
mais, também alto e bom som, mes-
clando seus trinados com os da cotovia 
que passou a cantar mais alto ainda.

  Dias depois, o homem foi de novo 
à feira e comprou um canário, colo-
cando-o em outra gaiola ao lado da co-
tovia e do pintassilgo, que passaram a 

cantar mais alto para superar com seus 
trinados os estrilos agudos do canário.

  E assim, aquele homem, enlevado 
pelo canto dos pássaros que lhe trazia 
a natureza para dentro de casa, trouxe 
mais pássaros e mais gaiolas para sua 
casa.     

  Trouxe um cancão, uma sabiá e 
um gola. 

  E os pássaros passaram a trinar e 
a estrilar mais alto ainda, competindo 
entre si para agradar ao homem. 

  E de tal forma passaram a cantar, 
que o borborinho de tão alegre pipilar 
invadiu a residência vizinha. Os passa-
rinhos, competindo entre si, elevavam 

cada vez mais o tom de seus cantos e a 
redondeza toda acordava com o coral 
da passarinhada.   

  Para infelicidade do homem, o 
seu vizinho trabalhava como fiscal do 
IBAMA. E um dia, não aguentando 
mais aquela zoeira, foi até lá e obrigou 
o homem a soltar os pássaros.    

  E assim, a cotovia, o pintassilgo, 
o canário, o cancão, a sabiá e muitos 
outros passarinhos que viviam como 
detentos, a cantar aprisionados em 
troca de alpiste, ganharam naquele dia 
a liberdade que abriu as asas sobre eles.

MORAL DA HISTÓRIA:
Toda concorrência é salutar.

Uma Fábula Minoritária

Por Mino

CANTAR É COM OS PÁSSAROS
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"O BRASIL ESPERA QUE CADA UM 
CUMPRA SEU DEVER!"

Foi no fragor de uma grande batalha, que o Almirante 
Barroso gritou para os soldados brasileiros: O Brasil 
espera que cada um cumpra o seu dever! E alentados 
por esse brado corajoso, os brasileiros foram à luta e 
venceram. Nesse  momento o Brasil enfrenta um novo 
grande desafio, cheio numerosas batalhas. E o grito 
desse Almirante, continua indicar o caminho para a 
vitória. Portanto, que cada um cumpra o seu dever. 
É o quê o Brasil espera de cada um de nós, também 
agora, nessa fase da vida nacional.

Cópia do original de Vitor Meirelles: a Batalha Naval do Riachuelo. Dim. 2,00m x 1,15m. Autor: Oscar Pereira da Silva (1867-1939).

A BATALHA DO RIACHUELO
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R

Sou só um peixe
que nada
e nada mais...
Uma simples ave
e não uma
Ave Maria...
Um só riso
e não a alegria...
Um só dia
e não o ano inteiro...
Uma só �or
no meio do canteiro...
Uma só lágrima
no oceano inteiro...

Poemino Humílimo

R
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Alugue sua sala 
customizada
no espaço mais
inteligente
da cidade.

 TERRAÇO AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO

Aluguel de salas 
sob medida
para sua empresa 
ou consultório.

SALAS A PARTIR
DE 34,72 m2

11 ELEVADORES
ANDARES 
CORPORATIVOS
AUDITÓRIO
SALA DE REUNIÃO 
ÁREAS COMUNS 
EQUIPADAS E 
DECORADAS
+ DE 500 VAGAS 
DE GARAGEM

Registro de Incorporação arquivado no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Fortaleza-Ceará, sob a Matrícula N°. 81.950, R.03.

Av. Pontes Vieira, 2340 
Dionísio Torres

TEL.: (85) 3455.8008

AUDITÓRIO
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Então, o que vale mais?

Uma pomba na mão que duas voando?

Ou, quatro pintos piando, 

oito galos cocorejando, 

dezesseis galinhas cacarejando, 

ou trinta e dois patos 

um açude atravessando?

Sessenta e quatro marrecas voando?

Cento e vinte oito gatos miando?

Duzentos e cinquenta e seis cães latindo?

PoeMIinos

Por Mino

MATEMÁTICA 
PROVERBIAL
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Sou marca
protegida pela...

Ou quinhentos e doze bois mugindo?

Nessa progressão, o que valerá mais?

Um homem prevenido que vale por dois?

Quatro precavidos que valem por oito?

Oito, que por sua vez, valem por dezesseis?

Se for assim, como ficam os três pedidos 

que o Gênio ofereceu para o Aladim? 

E se o terceiro pedido for, 

para o terceiro não ter fim?

Vale multiplicar as mil e uma noites 

pelas mil histórias sem fim?

Nada de mais. Apenas contas ilusórias, 

que formam uma progressão inexata. 

Nem serve, como teoria, 

nem tem validade  na prática.

Do contrário então seria, 

uma contagem fenomenal, 

que tentaria multiplicar o inimaginável 

por um número incalculável.

Nem arte, nem ciência. 

Apenas uma surreal matemática 

de natureza proverbial.
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A aurora anuncia
o nascer do sol

em sua exata hora.
Eis a casa

onde as manhãs moram.

É quando o sol,
em sua alvorada,
a tez do céu cora,

e no esplendor do nascente
vai a noite embora.

Acorde...
as estrelas que passaram

a noite em claro
já se esconderam

no azul esplêndido
dos céus claros.

Agora é a aurora,
exata hora em que se inicia

o dia.

Tudo é hoje.
Tudo é presente.

Canta o galo,
canta o canário,
também canta

a cotovia.
Milhões de mãos

retomam as suas obras
na força criadora

do trabalho.

Agora tudo é com você.
Essa é a hora,
mãos à obra!

O amor
é a única possibilidade

de fazer o que pode 
ser perfeito.

Portanto, chegamos
ao fim do verso.

Já conseguiu ouvir
no silêncio

dessa nova manhã
o pulsar do coração

do universo?
É fácil. 

Apenas silencie e ouça.
É esse pulsar baixinho

dentro do peito.

PoeMinos

Por Mino

O SOM DO UNIVERSO
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E por aqui vou indo, enfrentando 
as procelas, escancarando cancelas, 
fugindo das celas dos mosteiros e das 
prisões.

Pintando as telas, entre o lazer e 
o fazer, entre o deixa pra lá e o deixa 
disso, em meio ao surgir, em meio ao 
sumiço, tomando umas e outras, pen-
sando, se logo existo. Viva o santinho 
cearense, viva o padim padre Ciço!

No frigir dos ovos, no fundo das 
caçarolas, junto limão e acerola ten-
tando fugir da gripe. Esquento o ar-
roz na panela, abro a porta, escancaro 
a janela. Bem-vindo  sol! Bem-vinda 
lua! 

E também você, ó coisa “mais lin-
da, tão cheia de graça, que vem e que 
passa” na minha rua. Discutindo polí-
tica sem permitir querelas, procuran-
do as cores nas tintas das aquarelas, 
vou na onda sem ser surfista, nos altos 
e baixos de todos os artistas. Não me 

importa ser ou  não ser, bipolar ou 
maníaco deprê, segundo a ótica, quiçá 
neurótica, do meu analista. Só sei que 
ando na rua, com um olho no bolso e 
outro no ladrão.

Sim, nessas ruas que são minhas e 
que são suas, mas que a falta de cul-
tura nos faz crer, que são ruas da pre-
feitura.

Como li certa vez, no paracho- 
que de um proverbial caminhão, não 
sou dono do mundo mas sou filho do 
Dono. Insônia só tenho, enquanto 
não chega o sono.

Sou fraco! Sou fraco! Como grita 
o capote. Sou forte mas não me aper-
te, pois não queira que des- perte o 
leão que mora em mim. Ai de mim, é 
só um leãozim.

Junto o velho com o novo, junto 
o antigo com o moderno e acho isso 
contemporâneo. 

Sou contra o metrô, não nasci tatu, 

O ratinho verde que está ao lado da Minnie do Mickey é o SIG, personagem do Jaguar em o PASQUIM, super famoso na época. Esse Cartum brin-
cando com o triângulo amoroso me valeu menção honrosa no Salão Carioca de Humor.

PoeMinos

Por Mino

O MUNDO É UM VERBO

bicho assim tão subterrâneo. Progres-
so é pura pressa, a ordem não interes-
sa, é invenção do Brasil, país do futuro 
e de desmemoriado passado. Do que 
mais se ressente o careca? Responda 
assim de repente: Dos cabelos revol-
tos ou do alisado do pente?

Viu? Não sabemos nada. Na teo-
ria ninguém é prático e praticamente 
tudo é teórico.      

O não saber é socrático.
O ser e o não ser, shakespereano.
Não foram as focas que inventa-

ram as fofocas nem o pinguim o in-
ventor do traje à rigor.

Tudo é velho nesse mundo, tudo é 
cíclico.

E o "nada de novo sobre a terra” é 
bíblico. Só eu e tu, ele e nós, vós e eles, 
podemos verbalizar uma conjugação.

Esse mundo é um verbo.
E cabe a nós apenas, conjugar o 

não saber.
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A zebra anunciada
Flávio Paiva

www.flaviopaiva.com.br

Logo que a Caixa Econômica Fe-
deral lançou a Loteria Esportiva 

(precursora da Loteca), o sonho de ficar 
rico de uma hora para outra invadiu a 
cabeça de muitas brasileiras e de muitos 
brasileiros.

Os primeiros aparelhos de televisão 
tinham acabado de surgir em Indepen-
dência e, naquela primeira metade da 
década de 1970, as novidades do futebol 
chegavam basicamente pelo rádio. Vez 
por outra o saudoso Zereca conseguia a 
revista Placar para vender na cidade.

O credenciamento de agências lotéri-
cas para a comercialização de cartões de 
apostas no interiorzão do país era bem 
lento. A agência mais próxima de Inde-
pendência estava em Crateús, a 48 quilô-
metros de distância, por estrada de terra. 
Hoje esse trecho da BR-226 está asfalta-
do, mas à época era um poeirão.

Fazer uma fezinha era coisa muito 
simples. Bastava tentar antever o re-
sultado de 13 partidas de futebol em 
concursos semanais: marcando um “x” 
na coluna da esquerda, estava firmada a 
opção de vitória do time que jogaria em 
casa; assinalando a coluna do lado direi-
to, a crença de êxito dirigia-se à equipe 
visitante; e, colocando a sorte no meio, a 
expectativa era de empate.

Quem acertava todos os resultados 
fazia os 13 pontos e poderia ganhar mui-
to dinheiro. Para quem vivia a vida dura 
do sertão, a novidade caía do céu como 
chuva em dia de São José, o padroeiro do 
Ceará. 

Acontece que as pessoas jogavam, jo-
gavam e nada de o prêmio sair para In-

dependência. Até que um dia o José Air-
ton, que era um dos atletas do nosso time 
de futsal, o Palmeiras de Independência, 
resolveu pregar uma peça em todos nós.

Ele tinha um bar na rua das Pedri-
nhas, onde vez por outra nos reuníamos 
para ouvir o noticiário do rádio sobre o 
mundo do futebol, e, consequentemen-
te, escutávamos também os desenlaces da 
Loteria Esportiva.

Certo dia o José Airton fez questão 
de conferir os resultados das partidas, 
exibindo o cartão na mão para quem 
quisesse ver. A cada placar final que o 
locutor anunciava, ele gritava: “Acertei”! 
E, assim, quando faltava apenas o jogo 
de número 13, ficamos em silêncio total 
esperando o que não poderia ser verdade.

Foi quando ele levantou os braços 
e bradou: “Ganhei, pessoal!”. O cartão 
passou de mão em mão e ninguém teve 
dúvida: os resultados das 13 partidas es-
tavam marcados corretamente. Foi uma 
festa. Saímos dali cientes de que tínha-
mos um amigo milionário.

A notícia espalhou-se pela cidade. 
Autoridades iam ao bar do José 

Airton parabenizá-lo. Em meio a tantas 
comemorações, começamos a perceber 
que o nosso amigo sortudo estava fican-
do preocupado com aquela repercussão 
toda.

De repente, ele sumiu. Ninguém sa-
bia do seu paradeiro. Nesse ínterim, ouvi-
mos no rádio que naquele concurso não 
havia tido ganhadores do Ceará. “Como 
assim?”, nos perguntamos, movidos pela 
certeza de quem tinha acompanhado a 
conferência de cada resultado e visto o 

cartão de perto. Demoramos a acreditar 
que se tratava de uma pegadinha.

Ele tinha repetido o resultado do 
jogo da semana anterior no car-

tão daquela semana. Como o compro-
vante da aposta era feito em um tipo de 
papel duro, apenas com uns furinhos no 
local da marcação de cada “x”, não apa-
recia a lista dos times. Dessa forma, não 
haveria como termos dúvida de que ele 
tinha feito os 13 pontos.

A comoção e os repetidos cumpri-
mentos que o José Airton recebeu por 
conta da lorota que inventou foram tão 
efusivos que ele começou a duvidar se 
não havia ganho de fato. Ele tinha sumi-
do da cidade porque de madrugada to-
mara um ônibus com destino a Crateús 
na esperança de acabar de vez com aque-
la incerteza.

O rapaz da loteria, que já estava sa-
bendo do zum-zum-zum, olhou para o 
José Airton e falou: “Deu zebra”. Esta é 
uma expressão tirada do Jogo do Bicho 
que prenuncia o “impossível”, visto que 
a zebra não está na lista dos 25 animais 
dessa bolsa informal de apostas que vai 
de avestruz a vaca. No futebol essa sen-
tença denota o “improvável”, quer dizer, 
uma partida que dá zebra é aquela que o 
time mais cotado para perder consegue 
um resultado surpreendente.

Como todo sujeito espirituoso, o 
José Airton não perdeu o rebolado. Re-
tornou para Independência, abriu o bar 
e, a quem perguntava se ele tinha ficado 
milionário, recebia como resposta: “Deu 
zebra”. Mas, consigo mesmo, certamente 
pensava como tinha conseguido cair na 
própria mentira.
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Pecos Bill foi lançado em 
1954, publicação quinzenal 
juvenil, pela CASA EDITORA 
VECHI LTDA. 

Não conheci nenhuma revis-
ta em quadrinhos melhor. Sua 
história, dividida em capítulos 
fantásticos, prendiam a nossa 
atenção e geravam uma expec-
tativa fora do comum pela sua 
chegada nas bancas.
Os desenhos são inigualáveis, o 
enredo lúdico e único no mundo 
HQ. Um herói que não usava 
armas a não ser o laço, cuja 
força maior estava em seu mag- MINO®HQ - NEIDENETE - The Queen of Internet

AQUI
VOU 
EU!

A FABULOSA HISTÓRIA DE PECOS BILL
RIVISTA APRESENTA:

A primeira edição

A segunda edição

por Mino

A exuberante elegância do desenho

Baseado numa lenda do Texas

netismo pessoal. Pecos Bill 
deve ter sido baseado em uma 
lenda que gerou essa história, 
tendo como pano de fundo o 
estado do Texas.

Essa obra não é assinada. 
Não sei quem ou quais  dese-
nhistas    realizaram esse traba-
lho primoroso. Disseram-me 
certa vez que tudo foi produzido 
na Itália.  

Mais genial ainda.
No mundo HQ de hoje, cheio 
dos zoinhos japoneses e dos 
super-heróis malhados, com 
histórias cheias de músculos e 
vazias de conteúdo, ainda há 

lugar para o Furacão do Texas. 
E isso seria oportuno nos dias 
de hoje.

Já estamos acionando Nei- 
denete, a rainha da Internet do 
nordeste, para seguir a pista do 
histórico dessa esplendorosa 
produção dos anos cinquenta, 
dourados em tudo, até nos qua-
drinhos. 
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acurada remontar a ideias semelhan-
tes bem antes disso e mesmo em um 
passado não tão distante com Maus, 
de Art Spiegelman, obra considerada 
biográfica, mas também jornalística 
- desde então, o uso dos quadrinhos 
com um objetivo jornalístico tem se 
ampliado e vai desde obras de con-
clusão de curso em universidades até 
matérias de extensa pesquisa para por-
tais jornalísticos - principalmente os 
independentes - combinando as duas 
linguagens para criar um tipo de texto 
que descomplique informações, visões 
e vertentes que concorrem aos fatos, 
procurando aproximar-se da idealiza-
da imparcialidade jornalística.

No Brasil, há uma quantidade bem 
limitada de obras impressas nesta ver-
tente - sendo Pânico no José Walter, 
do cearense Talles Rodrigues, uma 
importante referência - mas que tem 
crescido consideravelmente nos últi-
mos anos, principalmente porque os 
quadrinhos são uma mídia poderosa 
àqueles que acreditam que o status 
quo deve ser revisto, repensado e dis-
cutido.

É nesse movimento que Gabriela 
Güllich e João Velozo apresentam a 
novela gráfica jornalística São Francis-
co, uma HQ em formato grande com 
uma vasta pesquisa que une a lingua-
gem dos quadrinhos e fotos em preto 
e branco. A obra, que foi publicada 

Quando Joe Sacco “aterrissou” com Palestina em 1993, o mercado 
de HQs ficou impressionado sobre mais essa vertente da utilização 

da linguagem: o jornalismo em quadrinhos - apesar de uma pesquisa mais 

GIRO CULTURAL 
Luís Carlos Sousa

www.luiscarlosos.com
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através de financiamento coletivo, ga-
rantiu às autorias o HQ Mix de 2020 
como “Obra Independente de Autor” 
e procura analisar o impacto da trans-
posição do Rio São Francisco, no Eixo 
Leste, indo da cidade de Belém de São 
Francisco (PE) a  Monteiro (PB), per-
correndo mais de 2.500Km para com-
por seu conteúdo.

A ideia de conceber tal obra já se-
ria por demais corajosa, vê-la termi-
nada é um feito, mas o cuidado com 
que Gabriela e João produziram a HQ 
justifica todos os elogios que a mídia 
especializada tem tecido a ambos. Or-
ganizado em três “capítulos”, “Água”, 
“Seca” e “Obra”, São Francisco é um re-
gistro das pessoas que se viram à mer-
cê do grande projeto de transposição, 
das casas abandonadas às demandas 
governamentais e uso das águas - as 
entrevistas retratam vidas que tentam 
entender seus lugares dentro do qua-
dro maior que é a gerência das águas 
do Velho Chico.

Para tal, Gabriela Güllich, dese-
nhista do projeto, une seu mar-

cado traço de influência realista às fo-
tos cinematográficas de João Velozo e 
o resultado é uma narrativa que cami-
nha por pessoas, ambientes e tempos, 
numa simbiose peculiar entre fotos e 
desenhos, retratando vidas com pre-
cisão jornalística e uma beleza huma-
na daqueles que desejam muito falar 
quando lhes é concedido o direito de 
serem ouvidos.

Dentro das estruturas da lingua-
gem, o livro possui um primeiro ca-
pítulo bastante preocupado com a 
contextualização de seu tema, por 
isso adota um tom mais lento e in-

formativo que os posteriores - com as 
conexões entre as entrevistas sendo 
costuradas pelo resgate de notícias de 
jornal e pelas fotos dos “cenários” re-
ais. É a partir do segundo capítulo, por 
sua vez, que o livro-reportagem ganha 
força, com as entrevistas em tons mais 
intimistas e pessoais, enquanto a “es-
trada” da leitura se alarga, chegando 
até seu destino.

São Francisco é uma HQ de muitas 
interpretações: há espaço à denúncia, à 
revolta, à emoção e ao medo dos resul-
tados que os usos indevidos das águas 
do principal rio do Nordeste podem 
trazer. Como todo bom jornalismo.

Expediente: São Francisco, por 
Gabriela Güllich e João Velozo, 2019: 
Independente. 110 páginas.
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Quase de uma sentada, li no 
final de semana Solidão e 

Companhia, A vida de Gabriel García 
Márquez, curiosa biografia do autor 
de Cem Anos de Solidão assinada pela 
jornalista Silvana Paternostro.

Não se trata, quero evidenciar, de 
um grande livro, desses que devam 
figurar nas melhores estantes. Longe 
disso. É livro para se ler despreten-
siosamente, como quando jogamos 
conversa fora no barzinho da esquina, 
entre amigos.

Aliás, o livro tem esse formato: é o 
resultado de dezenas e dezenas de gra-
vações levadas a efeito pelo jornalista 
colombiana com amigos e familiares 
de Gabo, pessoas anônimas que con-
viveram estreitamente com escritor 
muito antes dele se tornar o lendário 
Nobel de Literatura.

É nisso, exatamente, que reside a 
força da biografia, diferente do muito 
que já se conhece sobre Gabriel Gar-
cía Márquez a partir de depoimentos 
e declarações de gente famosa, chefes 
de Estado, artistas de cinema e os ricos 
com que, sabe-se, gostava de conviver, 
e que enchem páginas de biografias 
inegavelmente importantes do colom-
biano, a exemplo das de Dasso Saldí-
var e Gerald Martin.  Ou, para falar 
de um livro essencial para quem deseja 
conhecer a infância e juventude do es-
critor, Viver Para Contar, apaixonan-
te relato do próprio García Márquez 
traduzido para o português por Eric 
Nepomuceno.

Os depoimentos arrolados em So-
lidão e Companhia, claro, dada a na-
tureza de sua narrativa, não devem ser 
tomados como revelações irretocáveis 
acerca da vida de Gabo. Não, aqui e 
acolá se pode perceber que essas re-
cordações estão contaminadas pela 
saudade, pela admiração incontida e, 
não raro, pelo ressentimento, quando 
não pela poeira do tempo, uma vez 
que quase todos os entrevistados são 
pessoas idosas, o que implica muitas 
vezes descontinuidades e “resmungos” 
que exigem do leitor tentar ele mesmo 
tirar conclusões acerca dos fatos reme-
morados.

Mas são as alusões ao processo de 
construção do que se pode com justiça 
considerar-se um dos maiores clássicos 
da literatura de todos os tempos (refi-
ro-me, óbvio, a Cem Anos de Solidão) 
que justifica o meu entusiasmo com 
essa curiosa biografia, em que pesem 
as fragilidades há pouco destacadas, 
que mais acrescentam que suprimem 
ao livro, insisto.

Além disso, o que dá ao livro um 
sabor próprio das leituras amenas, es-
clarece ocorrências não muito lisonjei-
ras em que estiveram envolvidos dois 
monstros sagrados da prosa de ficção 
latino-americana, ambos ganhadores 
do Prêmio Nobel: ele, García Már-
quez, e o peruano Mário Vargas Llosa.

Refiro-me, desculpando-me por 
dar destaque ao que deveria 

ser visto como irrelevante, ao famoso 
soco desferido por Llosa, até então 

um de seus maiores amigos, no rosto 
do autor de O Amor nos Tempos do 
Cólera.

A história é no mínimo curiosa, 
pois que revela traços de caráter dos 
gênios envolvidos: Llosa viajava de 
navio e, fato recorrente na vida do 
sedutor incorrigível que dizem ser, 
envolve-se com uma desconhecida 
por quem se apaixona e abandona a 
esposa. Em represália, esta lhe diz um 
dia: “Não pense que não sou atraen-
te. Amigos seus como Gabo estavam 
atrás de mim”.

Um dia os escritores se encon-
tram em um teatro na cidade 

do México e Gabo foi em direção a 
Llosa de braços abertos a fim de cum-
primentá-lo. Eis que é recebido com 
um soco que o deixaria marcado por 
semanas. “Isso é pelo que você tentou 
com minha esposa”, teria lhe dito o pe-
ruano.

Jamais voltariam a se cruzar.
Como é quase sempre enorme o 

abismo que separa o artista do ho-
mem, é voz unânime entre os entrevis-
tados, por exemplo, a revelação de que 
o sucesso de Gabriel García Márquez 
“atacou-o como um animal, um tou-
ro”. É o que afirma seu afilhado Santia-
go, no que, por sinal, é seguido pelos 
amigos, para os quais o colombiano 
foi se tornando cada vez mais arrogan-
te até morrer, em 17 de abril de 2014.

Mas o livro é muito mais que um 
relato maledicente. Recomendo-o.

Solidão e Companhia
Álder Teixeira

Professor de Estética, História da Arte, Literatura Dramática e Comunicação e Linguagem. Escreve contos, 
crônicas e artigos de análise literária.
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Solidão e companhia: A vida de Gabriel García Márquez contada por amigos, familiares e personagens de cem anos de solidão. - 
por Silvana Paternostro
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Nossa empresa tem como norma, nunca contratar al-
guém chamada NORMA. 

E se for CLARA, como é o caso da senhora, que por 
sinal se chama NORMA CLARA,  a regra é clara. 

E é claro, não abriremos exceção para essa regra. Por-
tanto, devido à norma, que não nos permite contratar 
ninguém que se chame  Norma ou Clara, não podemos 
contratar  a senhora. 

Está claro, senhora Norma Clara?

É FÁCIL FAZER HUMOR. DIFÍCIL É
VIVER BEM HUMORADO.
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MINO - O DESENHISTA
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e suas travessuras gráficas no riachinho da minha memoria.
(Mino)
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