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Rápidos traços biográficos de 
um cartunista de traços rápidos

Sou um homem comum, 
de nome próprio, sem gran-
des adjetivos qualificativos. 
Nasci num desses milhões 
de dias perdidos no calen-
dário do tempo, mas, preci-
samente, no dia do meu ani-
versário. Meu pai queria que 
eu fosse um grande homem, 
mas, apesar de tomar muito 
Calcigenol e jogar basquete 
desesperadamente, não con-
segui passar de um metro e 
setenta.

Nem por isso fiquei com 
complexo de inferioridade, 
pois a coisa mais importante 
que descobrí na minha análi-
se é que sou inferior mesmo. 
Assim, minha posição diante 
da vida tornou-se muito sim-
ples, pois minha política é 
não politicar e minha filosofia 

é não complicar. Para mim, 
uma grande verdade hoje é 
saber que todos mentimos. E 
que a vida já nos torna heróis. 
Se lhes disser que luto pelos 
oprimidos estou mentindo. Na 
verdade, sou oprimido e luto.

E assim vou levando, ten-
tando achar engraçado as 
coisas que às vezes me le-
vam a chorar. Tenho vários 
amores na vida e me casei 
com o maior deles, com co-
munhão de bens e separa-
ção de males. Tenho quatro 
filhos, que além dos bilhões 
de células que possuo são a 
minha fortuna na vida. E sem 
esquecer os amigos, conta-
dos nos dedos às dezenas, 
que com seus defeitos e suas 
qualidades, lembram-me o 
ser humando que sou.
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MINO DESENHISTA
Quanto ao seu desenho, inegavelmente há uma mescla de 

várias e naturais influências, sendo observável a do desenhista 
romeno-americano Saul Steinberg, quando Mino faz pesquisas 
metalinguísticas com as possibilidades gráficas, mostrando 
bonecos autodesenhados. Por tabela, embora intuitivamente, seria 
a do teatrólogo alemão Bertold Brecht, em cujas peças se procura 
desmascarar as estruturas da montagem, o que está por trás dos 
bastidores.

Anchieta Fernandes (do DIÁRIO DE NATAL)

MINO DESENHISTA
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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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Desenhos realizados na década de 
setenta. Temas: A Passeata, Ecologia, 
O sermão, Os pensadores, A academia, 
O comício, O advogado, A prostituta, 
Canindé e a Ceia Redonda.
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Mino Musical
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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 numero-
sas 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).
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Se
esqueceram 

de mim...

Macho, tu mente muito...!
Tu disse pra mim que tinha
três relações por dia, mas
tua mulher disse pra minha
que fazia um tempão que
você não comparecia.

A verdade é que a
minha mulher é
mentirosa, a tua
é fofoqueira e você
é um fuxiqueiro.
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Até 3 suítes

2 ou 3 vagas

5 elevadores, sendo 1 monta carga

19 pavimentos tipo

O BS Flower traz a Fortaleza um novo conceito em moradia: 
cada uma das 5 metragens possui várias tipologias de 
planta, todas com o alto padrão BSPAR.

65,65m²    79,90m²    94,79m²    98,36m²    126,92m²

Imagens meramente ilustrativas. Áreas comuns entregues equipadas e decoradas conforme 
Registro de Incorporação nº R-02-48.141 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona da Comarca 
de Fortaleza/CE, referente ao empreendimento "BS Flower Empreendimento Imobiliário Ltda". Rua 
Paula Ney, 66 - Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.141-200. CRECI 1255J. *Valor total à vista a partir de 
R$ 851.223,95 referente à unidade 500D com 79,90m², precificado na tabela vigente do mês de 
abril de 2021.

Conheça todas as opções de 
plantas e escolha a que mais 
combina com você.

LANÇAMENTO ALDEOTA

Sua nova vida com todas
as possibilidades.

BW_008_21_REVISTA MINO 21x28cm.pdf   1   01/04/2021   17:00
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Sou marca
protegida pela...

Shampoo Renoir é arte so-
breposta, arte sobre arte, 

releitura, interferência, pro-
posta, casamento do antigo 
com o moderno. A criação 
da embalagem, a inserção da 
programação visual, arte e 
propaganda de mãos dadas, 
técnica mista usando tinta e 
acrílica, info-processada.

O ateliê

Desenho sobre papel com bico de pena e aquarelado, sendo em seguida passado para tela.
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A MODA
É VESTIR
C. ROLIM

60
90
120
150
sem
entrada
sem
juros

Ah, isso foi há muito tempo!
Nessa época, os cucos
ainda cantavam no campanário 
dos relógios.
Ainda não havia internet
embora as fofocas
com seus vírus,
sempre estivessem
a todo vapor.
Pode ser coisa feia,
mas é coisa verdadeira,
ainda não se inventou
coisa melhor
pra se falar
do que a vida alheia,
já diziam as faladeiras.
Meu avô, apesar de velhinho
e bem careta
era quem cheirava pó.
Pois é, o velho rapé.
Meu pai fumava,
o cinematográfico
hollywood sem filtro.
Fino mesmo, 
era o talco Ross,
E Lever, era o sabonete
preferido, por nove

entre dez estrelas 
que se banhavam 
nos céus da
nossa imaginação.
Não havia beijo 
de língua,
acredito eu.
Ao invés de beijo,
falava-se mais,
no doce de goiaba
com queijo.
Sobre sexo, ninguém falava,
mas, as mães pariam
mesmo assim...
E nós éramos assim,
uma espécie de filhos
do silêncio.
Ah, mas isso foi
há muito tempo atrás.
Esses tais tempos
que não voltam mais.
O que importa?
Qual a verdadeira importância
do radiante amanhã?
Hoje, já está provado,
tudo acaba por virar ontem.

POEMINO DO TEMPO
por Mino
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CHICO PIO
CANTOR INDEPENDENTE

DESENHO
ao meu amigo Chico Pio

E sigo desenhando,
minha vida em preto e branco,
meu perfil em claro escuro.

E assim vou pintando,
em colorido singelo
o quadro da minha vida,
que tento fazer mais belo.

E prossigo, assim traçando,
o relativo, o absurdo,
o destino que vou vivendo,
o risco, que corro em tudo.

E cada linha que traço,
é mais arte que faço
em tudo o que estou vivendo.
Em cada segundo que passo
no tempo que vai morrendo.

Chico Pio faz parte da 
primeira leva dos cearenses 

que pontuaram o movimento do 
pessoal do Ceará.

Segundo Fagner, seu ídolo, 
foi o primeiro a eletrizar uma 
platéia fora do Ceará, com o seu 
violão vigoroso, ritmado, de som 
contagiante.

Aqui e acolá faz seus shows e 
lança seus discos independentes, 
cantador que navega nas noites, 
poeta e pensador matinal, que 
segue os rastros das noites e não 
nega sua paixão pelo amanhecer.

Desponta aqui e acolá em 
pequenos shows, pontuando as 
noites cearenses com sua voz 
de cantador, mostrando suas 
canções e a de seus parceiros, 
mostrando Ednardo, cantando 
Fagner, evocando Belchior. Tem 
a música cearense na ponta da 
língua e sabe de cor todos os 
sucessos do pessoal que levou 
o Ceará para a constelação da 
MPB.

Chico e seu violão de 
estimação, amigo do pleno dia 
e membro da confraria das 
estrelas, que acha tudo valer a 
pena se a noite não é pequena.
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Rastreamento com 

frota

4020.2700           
www.corpvs.com.br

total
Controle

para sua

Telemetria

FREADA BRUSCA

CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL

CONTROLE DE RPM

ACELERAÇÃO BRUSCA

MOTOR OCIOSO

Corpvs
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Album contendo cem ilustrações El 
higienioso hildalgo don Quixote de La 
Mancha, seu fiel amigo Sancho Pança 
e sua musa Dulcinéia, inspirados na 
obra de Miguel Cervantes Saavedra.

Coletânea especial para admiradores 
especiais do cavaleiro da triste figura e 
para anunciantes de RIVISTA.

HERBIRÊUDA, estou pensando 
seriamente em passar no cartório 
para mudar o meu nome.

Mas, seu nome é tão 
lindo, VALBIGÉSIO! 
Pra que mudar?
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Era um pé de jiriquiti, árvore 
frondosa e sombreira. Não 

dava frutos mais enfeitava o 
chão com sementes pequeninas 
brilhantes e vermelhas.

Em torno dela, nesse quintal, 
a família reunida era de fato 
unida, e as crianças se divertiam 
e brincavam com  cachorros, 
gatos e passarinhos que por ali se 
chegavam.

Mas, o dono da casa melhorou 
de vida e logo contratou um 
arquiteto e um decorador, para 
fazer um deck com piscina e uma 
churrasqueira.

No entanto, para fazer desse 
recanto um ambiente chique 
tiveram que cortar o velho pé de 
jiriquiti. E todo sábado passou 
a vir um monte de convidados, 
aqueles amigos entre aspas, 
atraídos pelo cheiro da carne e a 
cor do dinheiro do homem que 
se tornara rico. Ficavam o dia 

inteiro a conversar sob a sombra, 
não mais da frondosa jiriquiti, 
mas das telhas, sem haver 
mais pelo chão as sementinhas 
vermelhas. E assim foi indo, foi 
indo, até que um dia o dono 
da casa viu que estava fazendo 
uma besteira, gastando tanto 
dinheiro todo fim de semana 
com aquela gente que comia 
e bebia, se empanturrando, se 
embebedando e a conversar 
asneiras.

O velho cão, o gato e os 
passarinhos que por ali se 
chegavam haviam se afastado e as 
crianças agora tinham  ido para 
a internet onde a maior parte do 
tempo passavam. E eles, os donos 
da casa, nunca desconfiaram que 
tudo havia mudado e que toda 
a mudança havia começado por 
ali, quando eles haviam cortado, 
o velho pé de jiriquiti.

Pé de Jiriquiti
por Mino
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Casamento tem que ter jogo de cintura, 
tem que firular os lances, enfeitar, 

disfarçar a raiva, engolir sapo...

Sem falar que tem que se mostrar bem 
casado na frente dos amigos, passar essa 
coisa de que a gente tem uma relação bem 

resolvida, que somos unidos que nem pitomba 
gêmea.

... Aguentar os bonecos, segurar o pau 
da barraca, ter paciência de dez Dalai 
Lama, saber se controlar na hora da 

raiva, principalmente quando tem faca 
ou martelo por perto...

por MINO É mesmo! Eu nunca disse que você é uma 
dona de casa descuidada, que às vezes é 

uma esposa relapsa. Daí, o nosso 
relacionamento ter dado certo até hoje.

Também acho, querido... 
Já pensou se eu vivesse reclamando da 

sua miserabilidade, do seu caráter fraco, 
das bebedeiras, das raparigagens... nossa 

relação já teria ido para o beleléu.
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Pois é, querida! Acho até bom a gente 
parar por aqui mesmo, pra não haver 
como você disse, falta de respeito. 

Principalmente quando se começa a meter 
pai e mãe no meio.

É, tem razão. O respeito, como dizia 
aquela tua tia que deu um desfalque lá na 
repartição,  é a base de tudo.  Até ladrão 

tem que respeitar ladrão, segundo ela.

Isso você faz bem. Só não gosto quando 
dizem que  você vive por aí aprontado e 

você só faz é rir, nem se defende. Puxou 
um pouco ao teu pai, que vivia contando 
casos na frente da abestada da tua mãe 

que ouvia tudo calada.

Sem dúvida, sem dúvida! Lembra daquele 
teu tio deputado, que tava metido no 

siribolo da CPI do mensalão? Ele sempre 
dizia, para o cara que perguntava as coisas 

pra ele: Exijo respeito de vossa 
Excelência! Ouviu? Exijo respeito!

Pois é ... Respeito. A garotada de hoje não 
sabe o que é isso. 

Se estamos casados esses anos todos,  é 
porque eu, pelo menos, soube carregar 
minha cruz calada. E olha que a cruz 

é pesada.

Pois é... Respeito é bom e eu gosto, como 
poderia ter dito o Oswaldo Cruz, que 

levava a cruz dele mas não jogava isso na 
cara de ninguém.
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OS COLEGAS
por Mino

Toda essa crise do momento, 
pode ser explicada dentro da 

visão marxista.

É preciso 
reler

Karl Marx.

Quem é 
esse 

macho?

Um alemão 
que fez a 

maior 
confusão.

Você não 
conhece

O Capital?

Conheço!
Tanto capital 
macho como 
capital fêmea.

Eita! Essa
conversa

vai longe!

Capital fêmea?
Capital macho?

Como é isso?

Simples... Teresina 
do Piauí, é fêmea.

Já Salvador, da Bahia, 
é macho. E assim vai.

Como pode ser 
tão idiota, meu 

caro colega?

Olha o respeito Valdir!
O Almeidinha é ignorante, 

mas não merece ser 
chamado de idiota.

Ignorante o que, rapaz?
Ele é que é! Nem sabia que capital 

pode ser macho e fêmea
e vem falar nesse capital macho
que nem nome de Estado tem.

O Capital de Karl Marx!
Todo mundo, se não leu,
pelo menos ouviu falar.

Valdir, o Almeidinha é um cara 
simples, mas, em termos culturais 

é um descamisado, entende?

Qual é a tua Claudionor?
Tenho uma ruma de camisa 

lá em casa. Tenho camisa 
pra sair, camisa pra �car em 

casa, camisa de paletó...
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Camisa até para ouvir besteira, 
como essa que vesti hoje em 

homenagem a vocês.

E se não conheço capital 
melhor que ele, garanto como 

os sertões ele não conhece.

Os Sertões?
De Euclides da Cunha?

Taí, Almeidinha... com essa 
eu tiro o chapéu para você.

Que chapéu? Tu num usa 
nem boné pra cobrir essa 

careca véia es�apada.

Pois �que sabendo, que de Tauá 
pra cá, indo até Quixeré, todos 

esses sertões eu conheço. 
Sucatinga, Barroquinha, Irauçuba.

Esse Euclides aí nem encosta.

E tô indo! Esse papo de 
vocês é ignorância 
demais pra mim.

Tá vendo Valdir? Pior é você, colega Claudionor! 
Você Ignora Karl Marx também.

É por causa do seu amor ao 
imperialismo.

Você é um ditador! Quer mandar 
até no rumo da conversa.

Vá pentear macaco, Valdir!
Tu devia era ter se formado em 

barbeiro, pra aparar aquele bigode 
imoral do Stalin e aquela barba 

piolhenta do Fidel Castro.

E tu, puxa-saco do George Bush?
Vá ser faxineiro na cada branca!

Vá tirar féiras no Iraque!

Marmenino! O que é que tu tá 
fazendo aqui, comunisata véi?

Por que num foi morar na Rússia? 
Lá não era tão bom?

FIM
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Centenário do ‘seu’ Toinzinho
por Flávio Paiva

www.flaviopaiva.com.br

Ele inventou um lugar onde 
pudesse viver com o necessário. 
Nesse lugar integral, que ele cha-
mava de Fazenda Manchete, meu 
pai, Antônio Rodrigues Cavalcan-
te (1921 – 2015), conhecido como 
Toinzinho Rodrigues, ou simples-
mente ‘seu’ Toinzinho, trabalhou 
de sol a sol por três ideais:

1) Ao lado da minha mãe So-
corro, criar os filhos dotados de 
imaginação e de autonomia para 
serem o que sonhassem ser. O 
primeiro, o Paulo, fez engenharia, 
mas, como todo o dinheiro que 
ganhava com isso ele utilizava 
para viajar, contornou o destino e 
passou a ser um admirável agente 
de viagens; o segundo, eu, enve-
redei pelo mundo da escrita em-
balada pela música, que me dá a 
satisfação de compartilhar o que 
sinto e o que penso; e a terceira, 
a Cynara, pelos caminhos que a 
sua formação em psicologia per-
mitiu, tornou-se uma destacada 
especialista em comportamento 
de compra e gestora de relacio-
namento com o cliente.

2) Fazer da Manchete um la-
boratório de criação de ovinos e 
caprinos, reconhecido por pes-
quisadores e pecuaristas como 
um dos pioneiros na experiência 
de melhoria econômica desses 
animais de pequeno porte. Ao 
longo de décadas fez cruzamen-
to sequenciado e paciente entre 
raças, tendo na ovelha e no car-
neiro Bergamácia seu referencial 

para essa elevação de valor. Com 
isso, contribuiu para o desenvol-
vimento de um tipo de ovino que 
passou a ser tecnicamente deno-
minado “Deslanado Nordestino”.

3) Viver em um ambiente agra-
dável, marcado por uma intensa 
e prazerosa relação de respeito 
e de reciprocidade nos cuidados 
com a natureza. Neste aspecto, 
acrescentava ao meio elementos 
de contemplação frutos de inspi-
ração artística, transformando o 
lugar em uma galeria ao ar livre 
de esculturas efêmeras circulares, 
construídas com objetos catados 
no dia a dia. Fazia tais interven-
ções estéticas com a simplicidade 
de um pássaro cantando, dando, 
assim, movimento ao que ele 
apelidou de “sistema” de viver.

A prática desses ideais fez da 
Fazenda Manchete um mundo a 
um só tempo concreto e mágico, 
conservado em nossos corações. 
Isso quer dizer que esse mun-
do, que está geograficamente 
localizado em Independência, a 
300km de Fortaleza, no sertão 
dos Inhamuns, é também um lu-
gar afetivo e sagrado; um lugar 
que revela um tanto da alma nor-
destina, suas dores, suas preces e 
suas fantasias existenciais.

Chamo esse mundo de SER-
TANIA, não apenas por se tratar 
de algo distante para muitos ou 
por ser um recanto do interior, 
mas pelo sentimento sublime e 

profundo que ele espalha sobre 
o sertão, como o fruto do pereiro 
quando se abre, lançando semen-
tes ao vento. E quando o sopro do 
vento é forte e intenso, forma-se 
uma ventania. Pois, SERTANIA é 
também um substantivo femini-
no que sopra forte e intenso pela 
imensidão da caatinga.

Os sons, as cores, os movimen-
tos e os sentidos desse lugar in-
tegram um vídeo e um audiolivro 
intitulados SERTANIA, produzidos 
pelo Núcleo Audiovisual Jagua-
ribe (Naja), do IFCE, em ressigni-
ficação poética, musical e visual 
da Missa Sanfonada (2004) que 
fiz para celebrar os 50 anos de ca-
sados dos meus pais, Toinzinho e 
Socorro.

Com imagens captadas por 
Marcos Vieira na Fazenda Man-
chete e na Pedra Lisa em Inde-
pendência, com áudio gravado 
por Efigênia Alves em Jaguaribe, 
música trabalhada por Samuel 
Furtado em Itapipoca, capa e ti-
pologia preparadas por Nathália 
Cardoso em Fortaleza e edição 
operada por Mário Fábio em Je-
ricoacoara, essas obras homena-
geiam o centenário do meu pai 
Toinzinho, por sua prática de uma 
sabedoria matuta do bem viver. 
Viva o ‘seu’ Toinzinho!!!

________________________
Serviço: o vídeo e o audiolivro 

SERTANIA estarão disponíveis nas 
plataformas de streaming a partir 
de abril de 2021.
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Toinzinho aos 94 anos (álbum de família)
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por Álder Teixeira

Professor de Estética, História da Arte, Literatura Dramática e Comunicação e Linguagem. 
Escreve contos, crônicas e artigos de análise literária.

Um livro que faz respirar

A concluir pelo que sugere o 
título, em meio a uma pandemia 
que já ceifou a vida de quase tre-
zentos mil brasileiros, O Ar que 
me falta (Companhia Das Letras, 
2021), convenhamos, não parece 
mesmo ser uma leitura recomen-
dável. Pelo contrário, ainda mais 
quando o subtítulo reforça tratar-
-se da "história de uma curta in-
fância e de uma longa depressão".

Aos que não se deixarem domi-
nar pelas meras impressões de sua 
perigrafia, no entanto, a exemplo 
do que fiz, mal soube que o livro 
havia chegado às livrarias, as me-
mórias de Luiz Schwarcz, um dos 
mais respeitados editores brasilei-
ros, constitui uma leitura mais que 
recomendada.

Já às primeiras páginas do que 
poderia ser apenas mais um relato 
de luto e depressão, o livro seduz 

o leitor por sua dignidade autoral, 
a que se soma uma beleza formal 
que não surpreende se vier a cons-
tituir um divisor de águas no con-
texto de tudo o que foi publicado 
no Brasil em termos de memoria-
lismo, no atual milênio. E quando 
digo 'beleza formal', na linha de 
certos estruturalismos redivivos, 
faço-o para evidenciar a força es-
tilística do texto mesmo quan-
do dedicado a relatar momentos 
dramáticos da vida de seu autor, 
como nas recorrentes passagens 
do livro em que Luiz Schwarcz 
narra as impensáveis crises de de-
pressão ou as circunstâncias em 
que, ciclotímico diagnosticado, 
não foi capaz de domar os impul-
sos de sua doença, finalmente tra-
tada com sucesso.

Não é muito dizer que, exata-
mente a essa altura do livro, mais 
precisamente a partir do capítulo 

'Efeitos colaterais' (página 153 da 
primeira edição), O ar que me falta 
dá a ver a presença de um escritor 
notável: a leveza do texto é tanta, 
que percorremos sua tessitura to-
cados por uma serenidade e um 
senso de realidade que traga o 
leitor numa experiência de leitura 
que, a um só tempo, comove e en-
riquece, como a fortalecê-lo dian-
te do desconhecido, das tristezas 
eventuais e dos medos recorren-
tes num mundo marcado por tan-
tas contradições.

Importante ressaltar, no en-
tanto, que não estamos falando 
de autoajuda, longe disso, mas 
de uma narrativa construída com 
tão rigoroso senso de proporção, 
de clara compreensão das limita-
ções humanas e de sua natureza 
íntima, que não é sem razão que 
se pode afirmar que O ar que me 
falta pode ser lido, sem maior ri-
gor estético, como um romance. 
Quem sabe aquele tão sonhado e 
que Luiz Schwarcz diz no livro ter 
sido incapaz de escrever.

Subjetivações à parte, o livro, 
todavia, é muito, muito mais que 
uma história de infância e depres-
são. Há passagens em que depa-
ramos com um escritor atento a 
outras tantas questões: as recor-
dações (a palavra aqui deve ser 
entendida no seu significado eti-
mológico, isto é, trazer de volta ao 
coração) do pai, empurrado de um 
vagão de trem a fim de escapar da 
morte, constitui um relato raro de 
uma história por demais repassa-
da, os horrores nazistas, pois que 
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Luiz Schwarcz encontra alterna-
tivas de linguagem e enquadra-
mentos extremamente felizes, em 
que pese a simplicidade de estilo 
que é mesmo uma das linhas de 
força do livro.

Sob este aspecto, é notável 
quando o autor realiza o que se 
pode definir como uma "mise en 
abyme" dentro do próprio relato, 
assumindo para si o conflito do 
pai, a quem não raro trata por An-
dré, para evidenciar um dos seus 
dramas pessoais mais profundos: 
"--- eu tinha que acertar, salvar a 
vida de meu pai da tristeza, pro-
porcionar uma felicidade que a 
rememoração constante do pas-
sado impedia".

Surpreende, num livro de me-
mórias, que se possa dizer tanto 
em tão poucas páginas (o livro 
tem menos de 200). Aos olhos do 
amante da literatura, por certo, 
saltam de suas páginas histórias 
curiosas do mundo editorial. Aqui 
se pode destacar, por exemplo, a 

repercussão do romance Boca do 
Inferno, da cearense Ana Miran-
da, no mercado internacional de 
livros: "A cada recusa minha, as 
blind offers subiam, dobravam ou 
triplicavam de valor". Ou Chatô, de 
Fernando Moraes, outro grande 
sucesso da Companhia Das Letras, 
de cujo lançamento uma oscilação 
de humor quase impede o editor 
de participar.

Para não falar da verdadeira 
declaração de amor que o memo-
rialista faz à mulher, a consagrada 
escritora Lilia Schwarcz, a quem 
atribui com ternura muito de sua 
vitória contra a doença.

Ao lado desse amor, outros, 
como a música clássica, o rock, a 
literatura, o teatro, cinema, sobre 
os quais deixa ver, sem qualquer 
indício de vaidade desnecessária, 
seu sofisticado domínio e refinado 
bom gosto.

Um belo livro.

Q
U

IX
O

T
IN

H
O



28

por Arnaldo Santos

Arnaldo Santos é jornalista, sociólogo e doutor em Ciências Políticas

Animalismo

O panorama de horror que se 
observa na realidade em curso no 
Brasil, com quase três mil pessoas 
morrendo todos os dias, revela 
a maneira brutal e o abandono 
como o povo é tratado. A popula-
ção é vítima da incúria de um go-
verno descompromissado e irres-
ponsável, que não deu a mínima, 
desde o começo, para a gravidade 
da pandemia, estando agora os 
cadáveres sendo empilhados em 
caminhões frigoríficos, em razão 
de os necrotérios, assim como o 
sistema de saúde, já se encontra-
rem colapsados. Deploravelmen-
te, não demora e também as fu-
nerárias já não disporão de tantos 
esquifes para atender a demanda 
crescente.

O embrutecimento dos que 
desgovernam o País remete ao 
livro A revolução dos bichos, de 
George Orwell, cujo título tomei 
por empréstimo para a reflexão 
de hoje, a respeito da formação de 
um sistema político-econômico, 
espécie de socialismo entre os ani-

mais, para que vivessem livremen-
te nas terras férteis da Inglaterra, 
no final da primeira metade do 
século XX, período em que viviam 
aprisionados por um carrasco cha-
mado Jones, proprietário da Gran-
ja do Solar (esse era o nome da 
fazenda), onde eram confinados 
e sofriam todo o tipo de maus-tra-
tos, até serem mortos.

Esse movimento, a que os bi-
chos deram o nome de animalis-
mo, foi formulado e estruturado 
pelo porco, apelidado de Major, 
que, pela inteligência e ações es-
tratégicas, somadas as suas ideias 
revolucionárias, se destacava en-
tre todos os animais da fazenda, 
razão por que lhe coube a tarefa 
de organizar a bicharia para com-
bater o tal Jones e seus vassalos e 
perversos peões.

Depois de extensas reflexões 
no interior de sua pocilga e mui-
tas reuniões com a comunidade 
alimária, a fórmula escolhida pelo 
Major, aceita por todos, foi orga-

"A população é vítima da incúria de um governo descompromissado e irresponsável, que não deu a 
mínima, desde o começo, para a gravidade da pandemia", aponta em artigo o jornalista e sociólogo 
Arnaldo Santos.

nizar uma rebelião para expulsá-
-los das terras e libertar todos os 
animais do jugo de seus carrascos 
dominadores.

A perversidade e o descaso pra-
ticados pelo celerado Jones e seus 
peões, contra a bicharada, eram 
de tal gravidade que, transpondo 
para os dias atuais, se assemelham 
ao menosprezo pela vida humana, 
demonstrado pelo

atual ocupante da Granja do 
Torto (põe torto nisso!) e de al-
guns dos seus áulicos, cuja ação 
orientada pela desídia que predo-
mina no governo deixa um rastro 
de cadáveres que já somam quase 
300 mil, e as previsões dos cientis-
tas da saúde são de que, até o final 
do ano, chegaremos à dolorosa e 
tétrica marca de 500 mil óbitos.

Além de todas as atrocidades 
que praticava contra os animais, 
inclusive os deixando à míngua de 
ração e de vacinas (sabe-se que, 
também, os irracionais têm de ser 
vacinados para se manterem sau-
dáveis), o tal Jones, personagem 
da obra do mencionado intelec-
tual bengali, ainda os submetia a 
extenuantes jornadas de trabalho, 
sem direito a nenhum dia de des-
canso, impondo-lhes uma vida de 
miséria e escravidão, mais ou me-
nos como ora sucede com o tra-
balhador brasileiro nesses tempos 
obscuros. Se o leitor percebe algu-
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ma semelhança com a miséria, as 
desigualdades sociais e a falta de 
vacinas na atual realidade, isto não 
constitui simples coincidência.

Examinando a realidade pan-
dêmica e os resultados em nú-
meros de infectados e mortos, 
além dos milhões de miseráveis 
entregues à própria sorte, melhor 
exprimindo, ao vírus, é possível in-
ferir que temos à frente do gover-
no uma espécie piorada de Jones 
dos trópicos como aquele da tra-
ma de A revolução dos bichos, só 
que ainda mais perverso do que 
o da Granja do Solar, igualmente 
rodeado de seus Moisés (nome 
do mascote espião do persona-
gem Jones), para espionar, mentir 
e agredir aqueles que ousem dis-
cordar do viés do governo, como 
ocorreu esta semana com a Dra. 
Ludmila Hajjar, como meio de 
ameaçá-la e intimidá-la, para que 
não aceitasse o convite para ser 
Ministra da Saúde.

Nessa contextura de desprezo 
pela vida na fase mais grave da 
pandemia, quando faltam leitos, 
medicamentos, respiradores, va-
cinas - e até oxigênio - o ar que 
respiramos está impregnado pelo 
fartum da morte, ao passo que so-
bram incompetência, politicagem 
e o toma-lá-dá-cá, com o Centrão; 
só não falta a dedicação diuturna 
dos profissionais da saúde, que, 
num esforço super-humano, se 
doam para salvar vidas, em meio 
às trevas do negacionismo.

Em tais circunstâncias, impõe-
-se o registro de que, nas últimas 
duas semanas, pelo menos para 
uma significativa parcela da popu-
lação, surgiu uma fresta de espe-
rança, com suporte na qual é pas-
sível de ser constituído um

movimento para promover o 
fim do descaso pela vida, aos maus 
tratos e à miséria dos milhões de 
brasileiros deixados à míngua pela 
pandemia.

Como na obra do escritor de 
Bengala, George Orwell, após um 
extenso período de isolamento 
em local assemelhado a uma po-
cilga, por determinação de seus 
algozes igualmente carrascos, 
como o velho Jones da Solar Farm, 
finalmente, o Major está de volta, 
e, ao que parece, ainda mais ama-
durecido e eloquente, motivado 
a organizar os bichos espalhados 
pelas granjas dessa vastidão ter-
ritorial, não importando a raça 
nem os matizes; sua disposição é 
de mobilizá-los e prepará-los para 
outra rebelião dos bichos, não na 
Inglaterra, como na obra referida, 
mas por essas terras situadas, na 
sua maior parte abaixo da linha do 
Equador.

Desde a volta do Major, é no-
tório um alvoroço muito intenso, 
não só na Granja do Torto, mas por 
todos os palácios por onde o car-
rasco dos trópicos transita e cos-
tuma despachar seus comandos, 
os mais cruéis, aos seus vassalos 
peões, reafirmando a continuida-
de dos maus tratos e o seu despre-
zo pelo rebanho infectado, grande 
parte abandonado nas filas pelos 
corredores das emergências da 
rede hospitalar, agonizando à es-
pera de atendimento, enquanto 
os demais esperam por uma va-
cina que só existe no diz e desdiz 
do agora ex- ministro da Saúde, 
Eduardo desespero.

Como se desconfiasse de que o 
outro Major, com todo o seu caris-
ma, capacidade de comunicação 
e convencimento dos bichos, não 
apenas entre os vulneráveis, mas 

também com os mais articulados 
nos meios pensantes, o Jones 
(imediatamente menos do que 
major – e da reserva), predador e 
negacionista, que desde o início 
da pandemia se manteve contra 
o uso de máscara, desqualificou e 
sabotou a compra de vacinas, ago-
ra não só faz questão de aparecer 
usando-a, como prometendo va-
cinar toda a bicharia, tentando 
conter os efeitos provocados pela 
volta do Major.

Numa tentativa desesperada 
de reduzir os danos decorrentes 
da sua ação predatória, até tro-
cou o ministro da Saúde, e con-
cordou em conceder o auxílio 
emergencial, tamanho é o pavor 
provocado pelo dito retorno, e 
que é perfeitamente suscetível de 
atrapalhar seu obcecado intento 
de continuar aboletado na Granja 
do Torto e na grande fazenda no 
planalto central, que pensa serem 
suas propriedades, mas que, na 
verdade, pelo regime e por direito, 
pertencem àqueles desde há mui-
to tratados como animais.

Na Inglaterra, o carrasco Jones, 
em uma ação intimidatória contra 
os bichos, armou seus peões com 
espingardas, foices, machados e 
bastões, para combatê-los duran-
te a rebelião. O assemelhado bra-
sileiro dos trópicos, a seu turno, 
de tão apavorado com a volta e as 
articulações que o Major ora pro-
move junto aos bichos, reuniu sua 
peãozada de ministros e, de uma 
canetada, autorizou - sem impos-
tos e em grandes quantidades - a 
compra de pistolas, rifles, revólve-
res e farta munição, na insalubre 
imaginação de que, armando seus 
seguidores, impedirá a rebelião 
dos bichos liderados pelo Major, 
em 2022.
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O livro de cabeceira dos 
quadrinistas cearenses
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