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Quando você 

sobe uma escada 

é você quem sobe ou o mundo 

quem desce? De que lado é o 

lado certo da moeda? Qual 

cor que teu cérebro não 

vê para que teus olhos 

saibam que cor que é? E 

se eu fosse daltônico, 

eu veria o pôr-do-sol 

que todo namorado 

escreve em seus 

poemas?

Quando você lê 
um livro, você lê ou o livro lê você? Quan-

to tempo falta para o � m do tempo que nunca temos para viver? Quem poderia resolver a teoria do caos sem sobrar casas decimais? E se descobríssemos vida além da vida, et’s além mar, ou nós mesmos a nos dar tchau num mundo paralelo?
 Quando você bebe coca-cola, você bebe ou a coca bebe você? Se dois corpos não ocupam o mesmo espaço, como a luz passa pelo vidro? Luz é um corpo, se estrela tem luz sendo um corpo celeste? E se os pêlos não mais nascessem nos homens, como fariam estes pobres coitados nos dias de frio? E se não tivesse mais o frio, pra quê lareira na sala?

 Quando você acorda, você acorda ou é o medo que acorda você? Para que não � que no mundo dos so-nhos, para que não desvende o mito da caverna, para que não saia de vestido no carnaval. Seria o tio patinhas o � lho bastardo da revolução cubana? E se não mais tivés-semos os charutos de Havana, não morreriam de câncer viciados em nicotina? 
 Como pode a nuvem ser branca, se chuva não tem cor. Qual é o sabor dos ventos que tanto falam. Quem já beijou a boca do estômago. A boca do lixo. A boca do gás. Quem sorri não tendo dentes. Você já viu dente de alho banguela?
 Como pode um quadrilátero parecer fundo num papel em branco? Como pode vários papéis em simetria gerar um desenho animado? Tantas cons-telações para sermos únicos? Tantas letras para existirem analfabetos? Quantas ca-

noas são necessárias para fazer 
uma árvore? O ovo ou a 
galinha se uma 

galinha vem de outra galinha? A cruz ou a es-

pada se ambas cortam?

  De que cor é um olho d’água? De que 

substância nociva é feito o amor que mata. Qual o 

cheiro da � or da idade? Quem inventou o amor, Re-

nato? Me explica também. 

 Quem cercou o primeiro terreno e 

declarou: Isso é meu, se as cercas são uma con-

venção social? Por que a saudade dói? Por que 

congestão mata? Por que só as baratas herda-

rão o reino dos céus? 

 Eu nunca tive nada. Depois da enchen-

te perdi tudo. Tem mais acabou disse a vendedora. 

Não tem mais vai chegar disse a outra. E quanto te-

mos a esperar pela lonjura de nossa infância?

 Quando você sobe a escada, você sobe mesmo? 

Quando você liga a luz, para onde vai a escuridão.

 Nem tudo é. Nem tudo tem. Contudo, tudo 

pode ser. Se você perceber.  

 

CRÔNICAO PARADOXODA ESCADAVocê quer ler ou vou sereu quem vai ler você?

mal”, não con-
seguimos dar conta 

de todos os pecados. Tam-
bém pudera, nossos novos repórteres 

são ainda jovens demais para tamanha condenação. Pecamos 
por ser incompletos – essa virtude mãe de todos os vícios. 

Acima de tudo, a arte como segredo de polichinelo. “O desregra-
mento dos sentidos” de que fala Rimbaud em sua poesia. Quando 
algum de nossos jovens narradores diz “eu”, esse “eu” é sempre um 
outro. Dos paradoxos se extraem duplos e todo duplo é um fan-
tasma. Assombrados pelo nosso narcisismo, o trabalho consiste 
em desmontar esse sortilégio pelo qual um pronome pessoal 
consegue nos submeter às ilusões da linguagem. 

Narrar em primeira pessoa é sempre um desa� o, uma 
armadilha, como o re� exo na água que afogou Narciso. 
Compreender essa natureza espectral da linguagem é 
o primeiro passo para o amadurecimento da capaci-
dade de se tornar um construtor de narrativas con-
sistentes. Quem diz “eu” é o texto e não eu que o 
escrevo. Escrita espelho.

A arquitetura dos re� exos que afastam 
pela ilusão da proximidade. A especulação 
nada mais é do que a ação dos espelhos 
sobre a luz. Toda boa narrativa traz em si 
algo de especulativo.

A verdade está na simetria entre 
os dois lados do re� exo – o aparente 
e o invisível. Entre você leitor e a dimen-
são humana dos que aqui registram suas 
narrativas. Vamos a mais Outra Pauta!

Prof. Dr. Silvio Demétrio

EDITORIAL
VIRTUDES E VÍCIOS 

DA LINGUAGEM

N em certo, nem errado – a moral é 
uma escada de paradoxos, princi-
palmente quando percorrida pelo 

desejo, essa matriz de todos os pecados. Isso por-
que o desejo como força política leva inevita-

velmente à insubmissão. Duplo devir como 
nas escadas de Escher, que não sobem nem 
descem, mas se proliferam numa diferença 

in� nita. “Isto não é um cachimbo”, acu-
sa Magrite. E a história da arte inteira 
faz da moral um jogo de linguagem. 
A “transvaloração de todos os valo-

res” a partir da qual Nietzsche 
decretou o � m do século XIX 
e de muitas outras coisas, res-
pingando as faíscas de seu 

martelo até mesmo so-
bre a moral.

A 9ª edição do Ou-
tra Pauta trabalhou 

com o tema dos 
7 pecados capi-

tais. “Para 
além do 
bem e do 

 Diego Krüger (J. DuKe)
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Bruna HissaeBruna Hissae (Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

“V ou comprar uma muda de arruda e vou plan-VV tá-la aqui na frente de casa, ou então umVV pezinho de pimenta vermelha, porque
dizem que também é bom!” Toda vez que sinto o cheirinho 
de arruda me lembro da minha mãe falando sobre como
se defender dos males invisíveis. Se não bastasse, a
minha avó também me explicava sobre técnicas difer-
entes para se proteger do mal olhado.

“É bom ter samambaia em casa. Porque se alguém
te inveja é a plantinha que é atingida primeiro.”

Se para elas plantas são essenciais, existem pes-
soas que reúnem tudo o que é possível para se man-
terem imunes à inveja desse mundo.

“Eu não sei se sou supersticiosa, mas tudo
que posso fazer para me manter longe de pes-
soas invejosas, eu faço! Começando pelo meu
carro, que é vermelho” - disse Pâmela Giaco-
mini, enquanto contava segurando o dedo 
indicador. “Quando posso pinto as unhas de
vermelho, toda quinta, sexta e sábado acendo
incensos na minha casa e toda semana tomo
banho de sais com ervas contra inveja”.

Enquanto alguns buscam nas mandin-
gas meios de se livrar do olho gordo alheio, 
há outros que não têm como escapar do con-
vívio com esse sentimento. Um bom exemp-
lo é o pessoal do setor de recursos humanos. 
Entre uma conversa e outra, tem sempre al-
guém tentando abrir brechas para descobrir 
sobre quem vai ser demitido ou promovido.
Pura dor de cotovelo.

“Cotidianamente, sou bombardeada com
situações que exigem ‘tato’. Tem sempre alguém 
questionando o que é feito. Direta ou indireta-
mente os funcionários querem saber sobre as-
suntos que envolvem o setor de RH, porém sem
êxito” explicava Eduarda Schmitk, escrituraria
que trabalha no setor de recursos humanos de 
uma instituição de Cascavel.

Direta ou indiretamente, o fato é que Eduardaard
já presenciou funcionários balançando as estrutu-tru
ras ao entrarem no departamento aos berros rec-os 
lamando da promoção que não saiu. E outros que ros
tentavam fazer amizade com as paredes para queara que
elas pudessem contar o que já ouviram sobre quee quem
subiu de cargo, quem superou quem em uma mma mais
uma competição infundada.

“Estamos inseridos num sistema capitalista e e que
de certa forma nos induz a desenvolver esse sentimen-ntimen-
to mesmo que inconscientemente. Uma dica para não para nã
viver com isso é conversar com a pessoa que recebeu acebeu a
promoção e incentivá-la a seguir em frente, enfrerentan-
do os desafi os que surgirem”, sugeriu Eduarda.

Mas atire a primeira pedra quem nunca sentiu
aquela pontinha de inveja de ver o colega de trabalho
chegando em um carro novo, ou inveja daquele jóia
maravilhosa que a mulher do amigo da sua cun-
hada ganhou de herança da avó. Inveja, inveja, 
inveja, a cobiça transformada em sentimento queue 
maltrata, que enlouquece e que satisfaz quanddo
o que é invejado e alcançado. 

 “Tem que fazer como todo mundo que esta-a-
va lá, apoiar e se divertir mesmo invejando-a. Se
hhavia 25 mil pessoas, com certeza 20 mil eram
mulheres tentando descobrir algum defeitom eito mulheres tentando descobrir algum defeito

sejn sejanaquela mulher no palco, mesmo que s
a unha do dedinho O que é aquela mula la unha do dedinho. O que é aquela mumul-
her?” –  Vanessa Passos me perguntatava

enquanto fazia cara de quem nnão
acreditava no que tinha vissto.  

“Meu Deus! A IVETE é MARAA-
VILHOSA. Mas ao mesmoas ao m  

tempo em que todasmpo em que todas
esestavam lá dançando

e se divertindo no show,
aposto que havia alguém

torcendo pra ela torcer o pé e
cair no meio do palco” concluía 
às gargalhadas.

“É impossível não sen-
tir inveja de mulherão

daqueles!” 
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SOBRE OS PODERES DA ARRUDA

PARA OLHO GORDO: DIETA 
PARA DOR DE COTOVELO: GELOL
PARA A INVEJA: ...HUMMM

VAIDADE

O CUIDADO DE SI 
MESMO COMO 
ESPELHO DO OUTRO

 Kethleen SimonyKethleen Simony (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

C onta a lenda que um belo jovem fora punido por dispensar uma 
ninfa que o desejava profundamente. Ela despertou nele como 
maldição a paixão incontrolável por sua própria imagem refl eti-

da na água. Narciso com tamanha devoção a si mesmo afogou-se de tanto 
admirar a perfeição que via refl etida sob o rio: seu próprio rosto.

A exemplo dele, hoje o símbolo da vaidade é o espelho. Objeto mais 
que signifi cante, já que refl ete algo, e nem por isso representa a verdade 

do que se pode ver.  
Vaidade, que é também chamada de Orgulho ou Soberba: conside-

rada o mais grave dos pecados capitais. 
‘Vivemos numa sociedade embebida em falsidades, obcecada por 

modelos de perfeição – o que faz com que na maioria das vezes as pes-
soas tentem esconder o que verdadeiramente são, atuando como se fos-

sem atores’. Para os que pensam que tudo isso é atual, o surpreendente é 
saber que há 500 anos atrás essa mesma defi nição era dada à sociedade 

da época por Michel de Montaigne, o grande pensador e escritor humanis-
ta da renascença francesa. 
Foi meditando sobre o fato do mundo parecer-se com um teatro, que o 

fi lósofo disse que “há em nós mais vaidade do que infelicidade, mais tolice 
que malícia, mais vazio do que maldade, mais vileza do que miséria.”

É dele também a idéia de que era necessário um “Mirante para o sábio”, 
um lugar onde pudesse estar à vontade, liberto de toda convenção.  

De certa forma creio seja esta a felicidade, não o fato de se 
afastar do mundo, mas sim das convenções que normati-

zam personalidades. Em entrevista com a psicóloga Vi-
viane Treter, ela me fez uma pergunta crucial: “Você 

conhece alguém perfeito?” E por mais óbvio que 
se possa supor, a pronta resposta dela me 
impôs o que de real se pode afi rmar sobre 
qualquer ser humano: “Por mais que cer-
tas pessoas pareçam perfeitas; todos so-
mos passíveis de erros, sem exceção”. 

Deixar de fazer o que se gosta, e 
até desenvolver transtornos da vaida-
de - como anorexia, bulimia, obesida-

de, a vigorexia (busca do corpo perfeito 
através de excesso de exercício físico e 

meios suplementares), e o transtorno 
disfórmico-corporal (a pessoa se sente 

gorda, ou feia mesmo sendo o extremo 
oposto) – é escolher deixar de ser quem 

é. Neste caso, a busca por uma beleza é tão 
produtiva quanto o suicídio de Narciso.

E é por tudo isso que a psicóloga Viviane 
alerta: “Quando a pessoa passa a maior parte 
do dia pensando, ou fazendo algo em função 

da vaidade, este é o momento de fazer uma 
auto-observação e até procurar ajuda.”

Ela lembra também, que segundo 
a psicologia, ‘a vaidade pode atrair a 

admiração, mas também a inveja do 
outro, e isso também se torna um 

mal deste pecado.
Mas nem de todo mal é feita 

a vaidade. Nela cabem também 
boas e produtivas sensações. Prin-
cipalmente a de valorização, de se 

sentir bonita, desejada, e até feliz. E 
a vida é feita disso: busca da felicida-

de e realização. Mas seja qual for o foco, 
o que se deve manter, segundo Jennifer 

Muff ato é o equilíbrio, já que bom senso é 
uma questão de gosto e ênfase. 

Jennifer é publicitária, e é um exemplo 
de mulher vaidosa: é linda, esbelta, com uma 
voz agradável de se ouvir, além de um bom 
gosto que beira a uma “lady”, como a mesma 
concorda. Ela conta que por ter perdido o 
pai quando ainda era muito pequena, sua 
mãe foi sempre seu horizonte.“Não somos 
parecidas fi sicamente, mas por termos 
atitudes parecidíssimas, muitos dizem 
que sou a cara dela”. 

A mãe 
de Jennifer, 

dona Rosane 
Verônica Vargas, 

desde muito cedo 
imprimiu na fi lha a ne-

cessidade de ser feminina, 
sem exageros. A filha lem-

bra com carinho dos vestidos 
de fita, das meias engomadas, e 

de ter vivido uma infância sem pres-
sa para se tornar gente grande. 

Dona Rosane é também muito vaidosa, 
mas mantém o corpo sem qualquer altera-

ção por cirurgia. Já Jennifer colocou silicone e 
fez lipoaspiração nos braços. “Fiz as cirurgias com 

pouco mais de 20 anos, meu corpo já estava for-
mado, e sabia bem o que queria mudar em mim, 

por isso não há arrependimentos”. A vaidade utiliza-
da hoje para estética, visual e aparência, segundo ela, 

é válida quando é uma reparação, ou algo que não vá 
deformar. Para manter a beleza em dia e o ego em alta 
ela aposta em ousar com equilíbrio, sem gastar demais, 
mesmo indo ao salão toda a semana: “já me acostumei 
com a dor da beleza, faz parte do dia-a-dia”. 

A mãe, que está cursando a segunda faculdade, 
assim como a filha, está sempre maquiada, cuida dos 
cabelos, usa inúmeros cremes, e acrescenta ao cuidado 
com o corpo a drenagem linfática, e chás medicinais 
diariamente. Mas é claro que tudo demanda esforço, 
qualquer intenção de mudança, não é fruto de um sim-
ples milagre, ou receita tiro-e-queda.

Por isso um grande aliado das mulheres são os cen-
tros especializados em emagrecimento e estética. Que 
em Cascavel atende um público bem variado: crianças, 
mulheres e homens em faixas etárias diversas. “No cen-
tro de estética o paciente recebe atendimento de pro-
fissionais complementares. Médicos, Fisioterapeutas, 
enfermeiros, nutricionistas, esteticistas e um cosmetó-
logo trabalham em conjunto para um resultado eficaz”, 
explica a enfermeira Brígida Dal Molin.

Segundo ela, o objetivo é promover prevenção 
para que a pessoa não tenha problemas mais invasivos. 
A saúde está em primeiro lugar. “As pessoas devem pro-
curar mudar o que não gostam no seu corpo, mas não 
estabelecer para si padrões de beleza como os mode-
los, cada pessoa é única”.

Viviane Treter, a psicóloga, completa dizendo que 
cada um deve levar em consideração aquilo que tem 
de bom. Precisa valorizar seus pontos fortes. “Afinal, ao 
contrário do que muitos pensam, não é só quando atin-
gir o corpo perfeito, que poderá ser feliz”. “O prazer está 
em fazer o que se gosta, seja ouvir uma música, traba-
lhar no que deseja, realizar sonhos”.  

PPPPPPP arece besteira, mas não é. Todo jornalista are e bestei , mas n o é. Todo jornal ta 
sabe que encontrar personagens não é lá esabe nco pque encontrar e en érsonagens não é lá 
a tarefa mais fácil na produção de uma ma-a ta efa mais fácil na produção de uma ma-

téria. Principalmente quando o assunto é um dos teme-ri metéria. Principalme n snte quando o as u m munto é um dos temme-
rosos Sete Pecados Capitais.  rosos Sete Pecadoso Pe dos Capitais. Ca

Segundo o dicionário Michaelis, a gundo o dSe undo o ddicionário Michaeliscionário Michaelis a avarezaaavarez  pode ser:rpode ser 11

Apego demasiado e sórdido ao dinheiro; desejo imoderado de de o pego demasia e o a iroórdido ao dinh ro im odesejo imodera o dde oApego d masiado e a roe sórdido o dinheiro im o; desejo moderado ddA
dquirir e acumular riquezas, e que constitui um dos sete pecadquirir e acumular riquezas, e que constitui um dos sete peca-adadqu

dos capitaisitdos capitaisdodos ca .. 22 Mesquinhez, sovinice.sMe q soquinhez, sovinice. 33 Ciúme. CCiúme. 
A defi nição não é muito agradável, logo assumir tal ca-A defi nição nniçã não é muito agradávé m gra vel, logo assumir tal og mir ca-

racterística seria sentença de morte, com passaporte para racterística seria sacterís ca seria sentença de morte,ntença e morte com passaporte pacom pa aporte parara rracterí
o inferno. “Pecadores!”, pensam os que se consideram livres no onferno. Pec or nsa u, pensam os ue sid ve consideram vrno oo infern . “Pecador nsa ues!”, pen am os que sid ve se con deram livvreso ino infer
do ‘mal’. Porém, quando questionados se conhecem alguém do ‘mal’. Porém, q ando questionado se conhecem alguém odo ‘m
assim, a resposta foi unânime: TODOS conhecem, seja o pai, assim, a resposta oi unânime: TODO conhecem, seja o ai
vizinho, tio, amigo ou alguém sem grau de intimidade.t ovizinho, tio, amigon m o ém aou alguém sem gra m au mu de intimidade. e d

Você se considera avarento? Pão- Você se considera avarento? Pão 
duro? Mão de vaca?u o duro? Mão ?de vaca

- Não. Muito pelo contrário, não “ligo” para - Não. MNã Muito pelo contrárioto p ontr o, não “ligo” para ão para
o dinheiro, respondeu o acadêmico de enge-dinheiroo inheiro, respondeu o acadespond u o acadêmico deêmico d enge-
nharia eletrônica, Ramon Platini Sarchi.ha rôel ô m na, Ramon P ni archa rônh ria eletrô m nnica Ra on Platin Sarchi

Assim como ele, muita gente falou a mes-Assim omo ele, muita gente falou a mes-
ma coisa. Todos pareciam seguir à risca as nor-a oma coisa. Tood c udos pareciam segu ar à risca as nor-
mas do regimento interno. No entanto, era mas do rego i Ngimento interno. Nen rn N tNo entanto, era en er

impossível acreditar que NUNCA nenhum deles houvesse pe-impossívimpos vel acreditar que Nel acred ar que UNCA nenhum delNCA n hum d les houvesss houv se pe-
dido UM descontinho sequer. Com o novo questionamento, q qqMdido UM nti q descon nho sequ m quer. Com o novo q amuestionamento, 
o acadêmico titubeou. É, os 400 reais do salário de estagiário êo acadê bmico titubeou. É, o i ás 400 reais do salá io de estagiário 
têm sido cuidados com muita atenção. Nem mesmo os des-têm sido cuidados com muita atenção. Nem mesmo os des-
contos conseguiriam salvá-lo. No fi m do mês, o rebolado para ccontos co ri áonseguiriam salv - m s, o. No fi m do mês o do rebolado para 
administrar as contas parece não ter sido satisfatório.adminisdmi strar as contas parecr as s pa ce não ter sido satisnão do s sfatório.tório

- Você fi ca um mês trabalhando, ai você paga as contas e - V cê fi ca um mês tr balhand ai você paga as c ntas e 
sobram R$11,59 na tua conta! É nessas horas que você começa msobram R na n$11,59 na tua cont sa qa! É nessas horas qu coue você começa É
a entender seus pais!a entender seus pais!

E quando o assunto são os descontos, as pechinchas – qE qu o a suando o assunto s esão os descontos, a ncs pechinchas – 
como são conhecidas carinhosamente pelos consumidores como sãomo ão conhecidas carcon das rinhosamente pelohosa e p os consumidores cons ores
‘econômicos’- as histórias podem render boas risadas. Reza a m‘econômmicos’ as histórias picos’- as histórias podem render boaodem r nder boas risadass risadas Reza a 
lenda* que uma vez um garoto foi comprar um colar de pre-qenda q v gae uma vez um a c uto foi compr u dcolar de preqnda* q v gaue uma ez um ga c uroto foi omprar u dm colar e pre
sente para o Dia das Mães e, durante as negociações, conse-sente p ra o Dia das Mãe e, durante as negociações, conse-
guiu 30% de desconto. Mas como todo mão-de-va(...), cof-cof 0%guiu 30% c a% de desconto. M s o dcomo todo mão d ce-va(...), cof-cof 
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PREGUIÇA

OS PARADOXOS 
DE UM PECADO 
FÁCIL

 Mariana LiotoMariana Lioto (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

T emos como hábito começar a contar nossa 
existência a partir do dia do nascimento. Cer-
tamente essa é uma estratégia utilizada para 

que esqueçamos de um bom período da vida (ou diria da 
pré-vida?): A barriga da mamãe.

A barriga da mamãe é o templo da preguiça. São 
nove meses de sossego. Dia após dia numa rotina de mo-
leza. Dorme, alimenta-se no próprio leito, dorme, o maior 
esforço que se faz é um chutinho pra chamar a atenção ou 
uma virada pra se acomodar melhor ao útero. Há quem 
diga que a barriga da mamãe é o leito perfeito.

Talvez por isso durante o resto da vida temos essa ten-
dência à preguiça. A preguiça é inerente ao ser humano. 
Há quem diga que é pecado, mas pecado ou não, faz parte 
da essência do nosso ser. Não adianta dizer que é sempre 
disposto. Quem nunca quis arremessar o despertador na 
parede que atire a primeira travesseirada em mim. Na ver-
dade o que todo mundo adora mesmo é o domingo, dia da 
santa folga, onde a sensação de rolar por horas e horas na 
cama é relacionada aos dias tranqüilos da pré-vida. Na vida 
ofi cial a cama é a nossa imitação do templo da preguiça: é 
lá que temos aquele momento-de-não-querer-saber-de-
mais-nada, sem pressa e sem compromissos, sem precisar 
lembrar das tediosas e burocráticas coisas da vida real.

Já houve o tempo que se dormia sobre palha, se-
gundo contam nossos avós. Outros, principalmente no 
nordeste preferem uma rede, até o Macunaíma herói 
de nossa gente não resistia a se jogar na rede e dizer 
“Ai! Que preguiça!...” Já os mal humorados, só pra acor-
dar de cara feia, inventaram a tal da cama de pregos. 
Mas o que se sabe é que quanto mais confortável e 
aconchegante for a cama, mais matamos a saudade 
do templo da preguiça original. E isso é feito com 
muitas espreguiçadas e bocejos, sendo que babar 
e roncar também é permitido.

Uma das imitações do templo da preguiça é um 
colchão de espuma, básico, densidade 28, que custa 
por volta de R$ 200. Pra poder ter um bom momen-
to de preguiça, então, o sujeito precisa ter a grana 
pra comprá-lo. Com o Salário Mínimo do Brasil de R$ 
415, o cidadão X tem que trabalhar mais de 80 horas 

pra comprar a sua imitação do templo da preguiça, 
colchão básico, de espuma soft e poliéster.

Aí está o Paradoxo: pelo direito à preguiça, exercido 
na cama nossa de cada dia, o sujeito tem que não ter pre-

guiça de dedicar horas não ociosas da sua vida, trocadas por 
papel-dinheiro, trocadas pelo colchão.

Mas esse colchão de 80 horas, não chega nem perto do 
conforto não. O homem, para poder viver melhor a preguiça, 
elaborou outros produtos. Temos agora as Camas Box com mo-
las ensacadas individualmente, tecido italiano anti-ácaro e an-
ti-mofo, ao gosto do preguiçoso. Essas camas permitem uma 
prática da preguiça mais prazerosa e efi ciente: as molas trazem 
o conforto com movimentos suaves. Coisa fi na que custa no 
mínimo uns R$ 1000. Ou seja, mais de 420 horas de trabalho 
para o sujeito X. Tem como curtir a preguiça desse jeito?

Para quem ganha mais de um salário mínimo as possibili-
dades não param por aí: o simulador de conforto do leito per-

feito que mais se aproxima da barriga da mamãe não usa molas. 
Acreditem: usa uma espuma que, diz a língua dos vendedores, 

foi desenvolvida pela NASA. “Essa espuma de alta tecnologia se 
adapta aos contornos do corpo, é termo-sensível, ou seja exerce 

menos pressão nas partes mais quentes do corpo e assim facilita a 
circulação sanguínea”. É quase um amortecedor, o preguiçoso nele 

tem a sensação de estar nas nuvens, a cama vai se adaptando aos 
contornos do corpo pela ação do calor, e quando você levantar ela 

volta a fi car como era antes, incrível. 
É tudo que o Macunaíma gostaria pra poder pronunciar com gos-

to o seu chavão “Ai! Que preguiça!...”. Mas a espuma encarece um tanto 
o preço da cama, que se vier com uma camada grossa do conhecido 

como Pillow Top vai custar para mim, para o sujeito X ou para o 
Macunaíma a bagatela de R$ 2000.

Ah... para conseguir ter um desses e logo praticar 
a preguiça, tem que não ter preguiça e ganhar a 

grana... que dilema! Ó preguiça! pecado pra-
zeroso e paradoxal...  

GULA

QUANDO SE QUER MAIS 
SEM TER NECESSIDADE

 Neyfi MüllerNeyfi Müller (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

mais a família, os ami-

gos, Deus...eu preciso 

trabalhar, preciso estudar, 

quero mais, preciso de mais.

É, olhando por esse ângulo, fi ca mais sério.

Talvez vemos a gula (aquela de comida) como o peca-

do mais “permitido”, ou melhor, o menos culpável (a não 

ser que você esteja de dieta).

Afinal, comer é um dos maiores prazeres dessa vida. 

Que sensação gostosa quando já são duas horas de do-

mingo e a vó aparece com aquela macarronada que você 

ama, ou chega aquela coquinha gelada num dia de muito 

calor. Você dá logo conta de já sair enchendo o prato ou o 

copo, e se atraca á comer. 

A palavra gula passa a sensação de contrários. Você 

imagina alguém com um prato cheio, se escondendo atrás 

daquela montanha de comida, devorando tudo, ou al-

guém debaixo das cobertas com um pote de sorvete. Todo 

mundo sabe que ele não esta mais a fim daquele res-

tinho de sorvete... Mas ah, é sábado, está friozinho, 

e está rolando filme, acabou o namoro e está 

chovendo. Quer fundo de poço melhor? 

Você já sabe o que é gula. É o querer 

sem precisar.

E aqui me despeço pois acabei de almo-

çar, mas já estou com 

fome de novo. 
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Regimento Interno 

dos Avarentos: - Nun-

ca, em hipótese A-

L-G-U-M-A, assuma 

que é mão-de-vaca. 

Negue. Diga apenas

“sou econômico”.

mãe dos seus filhos. Na mulheer que o es-
pera retornar do bar. Sujo, fediido. E que es-
quenta a janta para lhe servir. Às vezes, essa 
pobre tem os filhos como testtemunha. Nou-
tras vezes, apenas o silêncio.

 Muitos casos de violência doméstica contra 
a mulher permanecem no anonimmato. Por medo ou
por constrangimento da agredida..

A lei Maria da Penha
Maria da Penha Maia Fernandes sofreu duas tentati-

vas de assassinato por parte do seu marido. Na primeira, 
um tiro deixou-lhe paraplégica. Na ssegunda, seu marido 
tentou afogá-la. Maria sofreu durannte seis anos calada.
Hoje a lei que leva seu nome lutaa pelos direitos das 
mulheres vítimas de agressões. Esssa lei possibilitou
que agressores de mulheres no âmbbito doméstico ou
familiar sejam presos em fl agrante  ou tenham sua
prisão preventiva decretada, que oo agressor seja
impedido de se aproximar dos fi lhhos, que saia 
de casa ou seja preso até três anoss. Essa lei é a 
garantia de proteção e deve ser utillizada pelas
vítimas da violência doméstica.   

Mas, qual o motivo da ira do ouutro? Im-
potência de não controlar seus probblemas?
O chefe que brigou, o time que peerdeu, a
vida que não tem mais jeito, a culpaa de ter
nascido pobre? E quem tem dinheeiro, não 
agride a mulher?  Quem poderria, pois,
suportar o ódio alheio em hematoomas por
todo corpo? A raiva deixa cicatrizzes pro-
fundas em suas vítimas. A ira eescolhe
sempre quem está mais próximmo. Faz
do agressor uma máquina vooltada 
a destruir,  amedrontar,  arremmessar 
objetos nas paredes. A ira ccega e
não perdoa. Mesmo que depoois seu
hospedeiro sinta-se a pior daas cria-hospedeiro sinta se a pior daas cria
turas.  E a vítima, a mais culpaada por
tudo aquilo.

A IRA

A INTOLERÂNCIA
PARA COM O OUTRO

Diego KrügerDiego Krüger (J. DuKe)(J. DuKe)
     (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

EEu via fogo nos olhos dele. Sabia que algo ia acontecer. Es-
perava calada. Medo. Muito medo. Era como se eu fosse 
culpada sempre, sem saber o por quê, sem ter chance de EE

falar oo que deveria ser dito. Para ele entender. Para ele parar com aqui-
lo. NãNão tinha motivo, a não ser a bebida. Sempre ela.

Violência doméstica - trecho retirado da Internet 

Nos últimos cinco meses, 865 boletins de ocorrência. 
MMédia de 173 por mês. Números precisos da Delegacia
dda Mulher de nossa comarca, dos casos registrados,

ssem idéia dos casos que ainda continuam anônimos,
protegidos pelo medo. “Hoje está calmo aqui, não
apareceu ninguém...até agora...”, informa a moça
que me atendeu na manhã fria daquela sexta-fei-
ra 13. Perguntei se no inverno diminui as brigas
de casais, por causa da necessidade de estar
aconchegado com alguém. Ela riu. “Espere,
ddeixa eu ver os números do inverno passa-
ddo...cento e vinte em junho, cento e quarenta
e ttrês em julho, praticamente os mesmos nú-
meeros em agosto. Não, não tem muito a ver
issoo não. Diminui um pouco. Mas não muito”,
inforrma a simpática atendente.

AAs causas são quase em sua totalidade 
as messmas. Embriaguês. O sujeito chega de 
“fogo” eem casa e senta porrada na parcei-
ra. Na mmulher que ele escolheu para sua
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G ula: do Lat. gula, garganta s. f.,  glutonaria; ex-

cesso na comida e bebida; avidez, gulodice; 

Instituído pela igreja Católica como um 

dos sete pecados capitais, a gula talvez seja o pecado mais 

cometido pelos fi éis, e muitas vezes conscientemente.

Comemos por tristeza, alegria, tédio, insatisfação, de-

pressão, comemoração; Comemos quando estamos sozi-

nhos e temos que comer quando estamos acompanhados. 

Tudo é motivo e conseqüência para comer. 

Mas essa gula à qual nos referimos não é somente gula 

de comida; É basicamente o desejo de mais, mais, mais e 

cada vez mais. É o comer sem engolir, é a fome exacerbada, é 

a demasia. É quando você vai ao rodízio de pizza e come 15 

pedaços, porque, afi nal: eu estou pagando mesmo. É quan-

do, na churrascaria, sempre cabe mais um coraçãozinho 

ou um pedacinho a mais de carne. É lá na festinha de 

aniversário do sobrinho e você já experimentou todos 

os tipos de salgadinhos e docinhos da mesa, mas: ai...

aquele beijinho está olhando pra você. Até ai tudo bem, 

não é? Quem nunca fez isso? Parece que vem embutido 

no berço, está na essência humana.

Mas e quando você dá 

um jeitinho ilícito de ga-

nhar mais, muda o valor 

daquela nota, ou quan-

do as prioridades come-

çam a se tornar 

outras; não 
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Aqueles adultos Aqueles adultos Aqueles adultos Aqueles adultos 
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anos e como um ho-anos e como um ho-anos e como um ho-anos e como um ho-anos e como um ho-
menzinho respon-menzinho respon-menzinho respon-menzinho respon-menzinho respon-
sável indagou sável indagou sável indagou sável indagou 
o que faziam o que faziam o que faziam o que faziam 
ali, com certa ali, com certa ali, com certa 
educação ad-educação ad-educação ad-
quirida com quirida com quirida com 
o curto tem-o curto tem-o curto tem-
po de vida po de vida po de vida 
indagou.indagou.indagou.

DE PECADO EM PECADO

A ARTICULAÇÃO DE TODAS
AS SOMBRAS HUMANAS

 Núbia Liziane (Jornalismo - UNIVEL)

C omo iniciar esse tex-
to - me pego a pensar 
por onde. Faltei na 

reunião de pauta, perdi a essência 
do projeto. Mas de qualquer forma 
quero que � que claro, não cometi 
o pecado da “Preguiça”, ao contrá-
rio gosto do que faço e costumo ter 
disposição. Força maior me deteve, 
mas não convém ao leitor saber de 
meus problemas pessoais, não é. O 
fato é que não compareci. Persisten-
te, busquei a pauta. Complicado. So-
mos oito, os pecados são sete. Não 
desanimei, uni todos, por � m, todos 
nós os cometemos, nem que seja 
por alguns segundos. 

A ênfase? Hum... que tal a atual 
sociedade perturbadora na qual nos 
encontramos? Tudo bem, eu aceito. 
Foi assim, depois de uma conversa 
com uma colega do caderno que re-
solvi escrever. Tarefa árdua, já que eu 
mesma em algum momento já senti 
perto de cometer um dos “SETE PE-
CADOS CAPITAIS”, ou todos.

Neste texto vou jogar com você 
meu caro leitor. Pecar vai ser fácil, 
mas o que realmente quero é saber 
se tem a facilidade de transpor as 
virtudes de seus pecados.

Dia após dias, muitos de nós 
cobiçamos algo ou até mesmo al-
guém. Pouco conhecido por nós 
isto se chama o pecado da “Gula”. 
Sim, não é necessário querer comer 
muito para ser guloso é simples-
mente querer sempre mais, inde-
pendente do que for. Esse pecado 
se torna presente na vida de quase 
todos os homens. Necessariamente 
traz consigo a qual considero o pior 

de todos - a “Luxúria - pois 
quem quer mais... deseja... 
que vem a ser o sintoma 
principal desse pecado. 
Quantas vezes não fomos 
passionais, não agimos 

com nossas emoções para adquirir o que for que 
seja. Nossa moral perde-se nesse pecado, esque-
cemos dos princípios familiares, e euforicamente 
nos tornamos insaciáveis.

Egoístas, damos espaço para a “Avareza”, e a per-
gunta é por quê? Simplesmente pela falta de aten-
ção ao que acontece em nossa volta, nos detemos 
apenas ao que temos e isso se torna tão importante 
que esquecemos do que realmente é valioso.

Tocaram no que é seu? Palavras de baixo 
calão ao seu lado? Um simples tom de voz um 
pouco mais elevado. Pronto, perdemos a chance 
de nos calar, diversas emoções se intercalam, fo-
mos tocados pela “Ira”. 

Gosto de lidar com eles juntos: “Inveja e Vaida-
de”. Os dois são tipos próximos de desejos. O primei-
ro, por coisas que nos acercam, mas não nos per-
tencem. O segundo. Atração, não aquela que atrai 
a nós, mas aquela que queremos que atraia o olhar 
de cobiça dos outros, provocando o primeiro citado, 
a Inveja. Portanto, eles andam juntos, um provoca o 
outro. Sua inveja provoca minha vaidade e sua vai-
dade provoca minha inveja. Juntos escondem seus 
maiores defeitos e demonstram apenas o que jul-
gam ser o mais importante. E por � m sempre negan-
do a veracidade.

DIANTE DO ESPELHO

R efletiu? Identificou-se em alguma si-
tuação parecida? Já pecou? Vamos 
testar agora as virtudes do seu eu. 

Buscar, ou até mesmo seguir um objetivo, traba-
lhar para o crescimento pessoal e profissional é 
agradável, isso é uma virtude conhecida como 
“Diligência”, que se opõe à preguiça. Diariamente 
muitos de nós vivenciamos estas virtudes. É fácil 
pecar, mas vai ser muito mais ainda identificar as 
virtudes que nos acompanham.

Sem nenhuma 
dúvida, creio que 
a maioria possui o 
equilíbrio necessário 
para se auto a� rmar, 
isso se chama Tem-
perança – oposto da 

gula, é o domínio das necessidades 
que julgamos serem preferenciais. 
Com a perda de valores morais fa-
miliares, cedemos aos prazeres da 
carne, essa virtude que mencio-
narei agora é quase que restrita a 
poucos – Castidade. Eu sabia. Qua-
se sinto seu suspiro. Como uma tra-
gédia cômica. Até eu mesma tive 
que rir. Ao contrário da luxúria 
essa virtude traz uma abstinência 
voluntária. Continuemos.

Você divide suas coisas? Isso 
te faz bem? Isso se chama Genero-
sidade, virtude que contesta a ava-
reza. Apenas deixo dito. De nada 
vale se não for de para lhe fazer 
bem, ao doar algo nem que seja 
carinho, que seja verdadeiro, se 
não voltará a pecar, ou seja, estará 
sendo vaidoso, estará fazendo para 
atrair alguém. O que é comum em 
diversas situações.

Ótimo. A fila do banco está 
longa, vou demorar horas. Tudo 
bem até que minha senha che-
gue, posso dar uma olhadinha 
nas lojas, resolver alguns abaca-
xis, e quem sabe até tomar um 
suco. Paciência – virtude maravi-
lhosa e bíblica. Controle, equilí-
brio. Não é fácil num mundo tão 
capitalista, a pressa é maior, mas 
não custa tentar, é benevolente 
poder apresentar essa virtude, 
nem que sejam raras vezes.

Fazer alguma coisa sem pedir 
nada em troca, pelo simples sen-
timento de amar. Caridade é uma 
ótima opção para os invejosos, se 
munir de tarefas desse quesito, 
induz o indivíduo a pecar menos. 
Concordam?Qualidade rara. Acei-
tar suas reais condições, não bus-
car a perfeição, apenas para provar 
que é o melhor. Humildade é pro-
jetar sobre as outras pessoas suas 
qualidades, sem mostrar superio-
ridade. Virtude exata, de todos os 
nossos sentimentos.  Essa é diária. 
Muitos que se encontram no banco 
de uma faculdade, concluem que 
já sabem tudo e são os melhores. 
Convido-o leitor, a fazer dentre os 
outros textos unidos a este, uma 
breve re� exão para se identi� car 
com seus pecados e como usar suas 
virtudes. A busca do conhecimento 
nada mais é do que o crescimento 
interior de cada um. 

- Oi, o que vocês querem aqui?- Oi, o que vocês querem aqui?- Oi, o que vocês querem aqui?- Oi, o que vocês querem aqui?- Oi, o que vocês querem aqui?
- Meu anjo, onde está o papai - Meu anjo, onde está o papai - Meu anjo, onde está o papai - Meu anjo, onde está o papai - Meu anjo, onde está o papai 

e a mamãe?e a mamãe?
- Eles não estão em casa?- Eles não estão em casa?- Eles não estão em casa?
- Saíram para trabalhar? - Saíram para trabalhar? - Saíram para trabalhar? 
- Não tia, eles saíram ontem à tarde, mas não voltaram não, - Não tia, eles saíram ontem à tarde, mas não voltaram não, - Não tia, eles saíram ontem à tarde, mas não voltaram não, - Não tia, eles saíram ontem à tarde, mas não voltaram não, - Não tia, eles saíram ontem à tarde, mas não voltaram não, 

o papai e a mamãe brigaram muito e quando a mamãe saiu, o papai e a mamãe brigaram muito e quando a mamãe saiu, o papai e a mamãe brigaram muito e quando a mamãe saiu, o papai e a mamãe brigaram muito e quando a mamãe saiu, o papai e a mamãe brigaram muito e quando a mamãe saiu, o papai e a mamãe brigaram muito e quando a mamãe saiu, 
mandou que eu cuidasse dos meus irmãos.mandou que eu cuidasse dos meus irmãos.mandou que eu cuidasse dos meus irmãos.mandou que eu cuidasse dos meus irmãos.mandou que eu cuidasse dos meus irmãos.

Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-Droga, prostituição, brigas, violência. É com isso que es-
sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, sas guerreiras crianças lidam desde que nasceram. Seus pais, 
viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a viciados em crack, andam pelas ruas da cidade roubando, a 
mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem mãe se prostitui com o apoio do pai, pois assim conseguem 
rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica rapidamente o dinheiro para a droga. A violência doméstica 
é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-é constante. O medo, o sofrimento, a indiferença, a fome, fa-
zem dessas crianças, mais um número.zem dessas crianças, mais um número.zem dessas crianças, mais um número.zem dessas crianças, mais um número.zem dessas crianças, mais um número.

- Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar - Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar - Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar - Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar - Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar - Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar - Vamos meu anjo acordar seus irmãos, vocês vão morar 
em outro lugar.em outro lugar.em outro lugar.em outro lugar.

Acabou o úl-Acabou o úl-Acabou o úl-
timo fio de espe-timo fio de espe-timo fio de espe-timo fio de espe-
rança, que este rança, que este rança, que este rança, que este 
pequeno de sete pequeno de sete pequeno de sete pequeno de sete 
anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu anos ainda nutria para ter uma família feliz, ele pode ser pequeno, mas já viveu 

tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. tanta coisa que não foi difícil entender o que aquela estranha estava dizendo. 
Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, Olhou ao redor da casa simples, pegou alguns pertences, e com responsabilidade, 

arrumou um por um, antes de saírem. arrumou um por um, antes de saírem. arrumou um por um, antes de saírem. arrumou um por um, antes de saírem. arrumou um por um, antes de saírem. arrumou um por um, antes de saírem. arrumou um por um, antes de saírem. 
Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, Desestruturados, com os sonhos perdidos, mesmo sem entenderem nada, sofrem, 
agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e agora com a certeza que nunca mais voltaram. Seguiram para a casa de abrigo e 

apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-apoio ao menor. O sonho de um dia sua família solidi� cada morreu.  Os pais os per-
deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto deram a família acabou. Eles têm um ao outro apenas, e não se sabe por quanto 
tempo, ninguém adotará cinco crianças.tempo, ninguém adotará cinco crianças.tempo, ninguém adotará cinco crianças.tempo, ninguém adotará cinco crianças.tempo, ninguém adotará cinco crianças.

Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no Agora, mesmo entre as paredes coloridas, os brinquedos espalhados no 
chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades chão, ele não supera a perda, mas sabe que não os verá mais, as autoridades 
tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal tiraram a guarda de� nitivamente dos pais e eles nem sequer lutaram para tal 
decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas decisão, permanecerão no mundo em que vivem e estas cinco pedras preciosas 
permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e permanecerão na FILA, aguardando quem sabe um dia viveram na proteção e 
felicidade do aconchego de um LAR. felicidade do aconchego de um LAR. felicidade do aconchego de um LAR. felicidade do aconchego de um LAR. felicidade do aconchego de um LAR. 

ELES SÃO CINCOELES SÃO CINCOELES SÃO CINCOELES SÃO CINCO

SEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILASEM PODER SAIR DA FILA
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