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Gonzo nas páginas do 4 Bocas 

Em primeira mão, publicamos nessa edição o"Rebuliço". Um caderno que 

resgata o Gonzo Jornalismo, um estilo que mescla realidade com literatura 
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Editorial 
OPINIÃO 

Gonzo nas páginas 

do "4 Bocas" 

Ironia, sarcasmo, perso- 
iiificaçao. As características do 
jornalismo Gonzo, surgido em 
1960, rompem com os princi- 
pais padrões convencionais. A 
corrente, nascida a partir do 

•New Journalism, é uma mes- 
^dagcm de literatura com jorna- 
lismo, em que o repórter capta 
a realidade de uma forma dife- 
renciada. O texto é descritivo e 
dinâmico. 

Rm Imperatriz nenhum 
periódico apresenta esse for- 
mato de texto em suas publica- 
ções. Por isso, o "4 Bocas", em 
primeira mão, publica nessa 
edição o caderno "Rebuliço", 
resultado do Trabalho de Con- 
clusão de Curso de Jornalismo 
de Jairo Gonzo, como prefere 
ser lembrado. O nome não po- 
deria ser outro. A palavra indica 
inquietação e frenesi, e é justa- 
mente isso que a obra causa. 

Talvez você já tenha topa- 
do com Jairo em algum canto 
da cidade, em algum beco ou 
boteco aos arrcoores da Uni- 
versidade Estadual do Mara- 
nhão. A produção dos seus 
textos acontece desapercebida- 
mente, entre um copo de cer- 
veja ou uma raça de vinho, com 
altas doses de delírio e imagina- 
ção, pré-requisitos aos seguido- 
res do jornalismo Gonzo. 

Os textos são envolven- 
tes, criativos e humanizados. 
Neles, o jornalista também é 
um personagem e vive a his- 
tória narrada, em alguns casos, 
ele é o próprio acontecimen- 
to. Promovem a identidade 
lingüística local por meio da 
representação de personagens 
e fontes de maneira autêntica. 
Tudo sem perder o princípio 
da transmissão de informações. 
São matérias libertárias. Um 
trabalho diferente de tudo que 
a cidade já leu. 

E com muito prazer que a 
equipe do jornal "4 Bocas" leva 
ás suas mãos mais uma alterna- 
tiva ao jornalismo tradicional, 
incentivando novas práticas e 
apoiando novos produtores. 

Machista, eu? 

Janaina Amonm 

Sim, somos uma sociedade 
extremamente machista. Em 
Imperatriz, um panfleto espa- 
lhado na véspera do primeiro 
turno das eleições dizendo 
"não vote na mulher, lugar de 
mulher é na cozinha" revela 
o quanto ainda somos pa- 
triarcais. Mulheres indepen- 
dentes, seja no pensamento 
ou economicamente, nunca 
foram bem vistas pela socie- 
dade. 

Na Idade Média, aquelas 
que não se sujeitavam eram 
taxadas de bruxas, torturadas 
e queimadas nas fogueiras. 
Hoje, a tortura nem sempre 
é explicita, mas isso não quer 
dizer que não exista. Muitas 
mulheres são rotuladas como 
titias, putas ou mal amadas 
simplesmente por não quere- 
rem seguir os padrões sociais 
impostos na formação fami- 
liar. 

Em outubro, o programa 
Amor e Sexo exibiu como cô- 
mico o episódio em que um 
homem enfiou a mão debaixo 
da roupa da atriz Lefícia Spil- 
ler enquanto ela passava pela 
rua. E pasmem, foi a própria 
que contou o caso e aos risos. 
Isso é abuso. E violência e 
não há graça nenhuma. Abor- 
dar algo do tipo em tom de 
piada é, no mínimo, um erro 
grosseiro. Quem tem a palavra 
final sobre seu corpo é você, 
independente do sexo. 

Outro dia uma piada se- 
xista circulou pelas redes so- 
ciais, afirmando que mulher 
que diz "solteira, sim, sozinha 
nunca", na verdade quer dizer 
"todos me comem, mas nin- 
guém me assume". Em um 
dos comentários, alguém che- 
gou a dizer que mulheres as- 
sim são "cachorras". 

As relações familiares e 
sexuais são resultados de um 
processo histórico, em que os 

homens sempre tiveram a li- 
berdade de se relacionar com 
várias parceiras. Enquanto 
a nós cabia somente o papel 
de esposa fiel e mãe. Éramos 
educadas para esperar o prín- 
cipe encantado e assim que 
ele surgisse, a nossa função 
seria lavar suas cuecas e lim- 
par o seu chão. 

Mas esses papéis estão se 
modificando. Conquistamos 
direitos — inclusive sobre o 
nosso corpo, temos cada vez 
mais espaço no mercado de 
trabalho e independência. Para 
os machistas, é difícil admitir, 
mas, atualmente homens e 
mulheres possuem posição de 
poder nas relações bem pare- 
cidas (se não as mesmas). Di- 
zer que a mulher que faz sexo 
e não quer se comprometer é 
"cachorra", " titia" ou "mal 
amada"é só um argumento 
ultrapassado para manter in- 
ternalizado a idéia de que nós 
devemos ser submissas. 
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UM PERFIL NO CENTRO DA TEIA 
Francisco Akidxuan cnvefodou-sc por 
camíniios nada convvnciorui^ Ixrm anics tk- 
vt' (ornar um nuNiito escritor. p2 

PA VIL REACESO 
Perto da Praça da Culiuru. dois irmãos largados - 
I rank c Dclano receberam tomo doação um imóvel 
apaa niemenle lomhudo pe lo capricho da* farta* 
reservas de um político. p3 

BAIAO NO CENTRO DA CIDADE 
Nunca se tinha ú*i« > tanta gente reunida na parle <la 
Praça 1 riião em ijuc t» dotnínio* pertencem ao bar 
((UÜanda chamado Pèxe Pôdi (nâ«> procuam saber o 
ponjuê desse nome. é tão vdhoquantoon-dnto). p4 
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REBOLIÇO 

Jairo Moraes 

CAOS 

METÁLICO 

0 ingresso para a ocasião custava RJ» 30,00 c era luüo isso que eu linha. 
Era a vtyésàna edição do Metal Chãos (evento oiganizarlo por mcinbtos (ti cena 
metal da ddade). NatjueLi noite, o lance seria mais es|xtial, uma bonda de Ik-uv 
metal canadense iria tocar no Eventos,com. um espaço para slwms. ainda pouco 
conhecido, por se encontrar numa quebrada ck-|X)is d<i condomínio Mirantes do 
Kkx onde termina a nu XV tk- Novembro, Os canadenses da SkulIllM estavam 
no Brasil c o Bruno Aguiar. idealiAidor rk» tradicional evento, chegou até os gnn- 
gns através de seus contatos tb cena undcrgnxind. IX.- quebra, ainda vck) a Ixmda 
ludov iccnsc de trash metal jackdevil. que estava acom|nnhando a Skull em sua 
passagem pelo Maranhão. 

1 lá alguns anos, (juem poderia imaginar <|ue uma bancb de metal estrangeira 
estaria em Imperatriz' Peguei uma mochib. passei numa bodega, comprei no fiatk) 
duas garrafas de ura vinlio v^ahundo. Eu nunca havia kk) ali. Após o Gigantesco 
condomínio com vista pira o rio kKantins. havia uma nu deserta, sem asfalto c 
cheia de buracos enlanK-ados. logo avistei uma iKxrb de seres trajarab negro, 
ornados com atnvntes e dmurix-s de bolas. Fkjuci iranqüik)! Estacionei a moto 
junto de uma enorme fileira tk- motos, ao pé tk) muro. A bagaceira ainda não havia 
começado e uxk» os cantos daqude cruzamento irregular estacam tomados px 
criaturas em contraste com as normalidade^ daquela periferia. Ciarotascom calças 
legging brilhantes c espmillxis negros estufando sck» de mármore, botas com 
mil Lnelas nômadas. Em frente ao locai havia um barzinho lotado de cabeludos. 
Adquiri meu ingresso c fui ao encontro deles, "tu saca o som <k>s caras?", me per- 
guntou um haixinlio, meio |iamido. todo (atuado que usava coturnos px cima 
cb calça jcans. "Vi alguns vídeos no youaibe. ontem.", respondi pcjçmdo um copo 
americano ígic sobrava na nx-sa. 

() vinho estava uma porcaria (K múskxis n xixcaram a <br o ar da graça, afinan- 
tk> axda» de guitarra c fazendo os ajustes finais na cquali/açâo (k) som. Lnuxjuei 
o vinho na mochila e o copo americano no bobo. O kxal era bem espaçoso e não 
possuía quase nada. a não ser um grande palco ao fundo e. do outro lado do pitk), 
dois banheiros, logo, a aglomeraçãoae íomuxi e a fitedom, Ixuxb local tk-u início 
ttxanrk) cbssitos do hard rock c heavv metal, couhi Iron Maklcn. Deep Purple e 
Guns 'n Roses. Os mais jovens batiam cabeça junto ao palco, os rb "velha guartb" 
fitavam um pHicx) mais distantes, empunhando suas btmlus. Eu. cansado, sentei 
em meu capacete, no chão Sacjuei o maldito vinho c enchi o copo americano liir- 
tado. Jackdevil aninw xi mais. talvez pelo fator novidade. Dezenas de mãos erguidas 
fazendo o sinal tk) capeta. I ma banda cujos membros eram todos brancos e ma- 
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grinhos, possuidores <k- uma cabeleira farta e pareciam se axwenãncos <b atração 
IxiiKipaJ Icnninei a primeira garrafa e me levantei pra tirar umas ftxcR datfuela 
algazarra infernal. Puxei a máquina da mochila e cambaleei em direção aquela tem- 
pestade <k- calx-k is girando. A máquina estava descarregada. Qtx- se dane! Voltei pro 
meu lugar e abri a outra garrafa. 

O vinho jã descia conx) Danone c o tão esperado show iài axneçar. SkulIFist 
suNu aopüttíconx) um luracâo. Meavy ntetal uadkional e vigoroso. Era uma ban- 
da honesta fazendo seu som em um terreno estranho. Não demorou pira bancb 
e público se tomarem um, em meio ao caos compactado pela harmonia distorci- 
da. Choque entre corpos hébackjs. cerveja resvalando no ar feito cltafari/, Eukxia. 
<|uan<k) o guitarrista subiu nos cxnhros ck) vocal e se pôs a solar feito um Kandy 
Rhoads imponente, sobre um pecfestal chamado Oz/v (ísbem Meu copo america- 
no cksapuvau eeu terminei a garrafa pcbgaigalho, Quando nic dei conta, toda a 
zoada tinha acabado. Alguns zumbis bebiam numa mesa. Me deram uma btinha dc 
cerveja pira hklraiar Fui ao banheiro, mas reto mijei, li tfemro daqude fedor, duas 
garotínhas (k> nxk and roll chuparam o baixisia canadense. IXi meia volta, segurei 
minha bexiga, me arrastei até a moto e voei ckvagar lã eslava amanhecendo. 
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TERRA BATIDA NO 

CENTRO DA CIDADE 

Jairo Monics 
FOIo: Lourivjl N««i 

O cheiro do caldo de 

galinlxi com queijo 

serpenteava as mesas, 

Com Mceu Valençajogo 

do cangaço se recaiu na 

fjequena multidão. 

Nunca se linha viftlo, 
como ruK|ucb sexu-hrira. 
tanta jicnic a-unkla na (|ui- 
ruí da Praça Lniáo. omlc 
se encontra o har quitanda 
chamado Pcxc Ptxli (não 
[KiKurcni salxt o porquê 
desse nonx-, c tão u-IIk» 
quanto o recinto), lourival 
Neto (o iKmK-nKngmena- 
gem do Pèxe) é dono de 
uma coleção imejáwl de 
l.ps. (jue vai (k) ju/y. ao ca- 
rimbo 

Durante (» dias de lei- 
ra. o Pêxc ê mais mertva- 
ria. F. na sexta, à noite, (jue aquela minúscula quitanda 
axiu-.Kla de enlatados, biscoitos Nildto e litros de óleo 
se transforma em um bar fora dos padrões de cidade 
0 abalado cuhkuk) se toma um coração de mãe, com- 
portando hêhad<* que se espremem abraçados ao pé 
do balcão de üjfllinht» avemtdhatk». lã fora, mesas e 
cadeiras na calçada e beirada da praça. Nacfuela sexta. 
Lourival pôs cm prática um projeto mais vigoroso; Ho- 
tar um grupo de fom') |* de serra pra tex-ar ao alento 
Jogou um cana/ no Facebook e espalhou o quádruplo 
de mesas e cadeiras Cheguei por volta das 21:30 c me 
deparei com a praça tomada por um formigueiro hu- 
mano. Arranjei uma mesa atrás do pov-aréu. debaixo das 
arvores. IVdi uma long ncck e ali fajuei, perto (k- umas 
senluxas que vendiam lxiuii;i frita, caldo de frango com 
queijo no copo c "«petinho de guo" passado na farofa 
Os músicos não hav iam chegado, anda. 

Da calçada do bar, numa caixa amplitic ada. ecoava 
l.uiz (rofvagi. Mais pessoas ck-gavam. vindas (k- todas 
as classes sexiais. Plavlxns bem engtouulos. garotinhas 
bem produzidas com suas maqtãagens carregadas e 
os cabelos sedoso (há alguns anos. não se via isso por 
ali), malucos de batas e suas minas de cabelos esvoa- 
çantes e estampados vestidos soltos Havia alguns gatos 
pingados. Tampas de cerveja caiam incessantemente. 
1 m garçom atravessava a nu com dois ou três isopo 
res secos, outro atravessava ck- volta com mais cjuatro 
ou cinco abastecidos, lái não esperava ser servkfo em 
meio àquela confusão ck- sedentos. Ia pegar minha cer- 
veja pessoalmente, direto na fonte (sou de casa. bebo 
ali há mais de uma década) Os músicos chegaram agt>- 
niados c já descarregando uxla a paralémalia. Tratava-se 
tb Cabtobó Show, criado por Adriano Cabrobó (ado- 

tou como sobrenome o nonx- de sua cidade natal, cm 
Pernambuco), após sair da Ixinda Iruta Md. "Me senti 
na necessidade de sair e formar um projeto que frise 
resguar o forró de rai/ ". me disse. Cam» estacionados 
rodeavam todo o díámetn> da praça, outras fikiras deles 
tomavam os quarteirões punimos. Quem diabos v ai 
trxar aqui? Os Rolling Stones? Estacionei meu carro lá 
na baixa da égiu". um cara disse para um amigo que lhe 
estendia um copo. O sanfnneim puxou o lók', Adriano 
soltou a primeira estrale tk- Feira de Caruaru. (k> Gon- 
/agão Na segunda estrofe (Tem massa de mandioca 
Batata assada, tem ovo cru Banana laranja, manga ba- 
tata doce. queijo e caju), já com triângulo, zabumba e 
viola acompanhando, os primeiros casais se puseram a 
arrastar o pé no gramado. Tampa» c mais tampas caiam. 

O cheiro do caldo dc galinha com queijo serpen- 
teava as mesas. Com Alceu Valença. fogo do cangaço 
se recaiu na pequena multidão Pessoas dançavam nas 
calçadas, na beirada da praça, no meio da rua. Carros 
passavam, motoristas diminuíam a velocidade, quase 
parando. IX- um lado. um grupo locando baião, do 
outro, um alvoroço dc- gente. "Isso c aqui no centro 
da cidade?", podia-se ler tal indagação cm semblantes 
dc espanto. "O espírito do Nordeste tá aqui. graças 
a vocês", disse Adriano Cabrobó suado c ofegante. 
após cantar jackson do Pandeiro. IX- fato. o espirito 
do sertão se fez ali, com uma energética alegria, onde 
a sanfona orquestrou uma grande festa ornada pir 
álcool, dança, "espetinho dc gato" passado na farofa c- 
cantorias. Onde as lâmpadas dos pastes penetravam 
em arrebóis as copas das árvores, dando um quê dc- 
noite enluarada a banhar o arrasta pé dos convivas, 
no terreiro batido dc um universo longínquo, porém, 
ainda muito vivo. 

ATIRVGOSTO 

O sol queimava u iuiaria do velho < Jk-u-uc v er- 
melho. I m vemielho agiuttfo pelo tempo e pelo 
sol daqudè agreste mi lim «lo mundo. "Oiu do 
mundo' era o que ek- sempa- «li/u, ao ptcom-r 
aempoeirada Estrada do >\rro/. Os dois ahúnha- 
vum ali dentre»«b jucle (Ihevvtk* que «lispurava 
como um raio barulhento na estrada «le chão no 
meio d«> nada |-Je diripu impacicnlc c eablo. 
1:1a olhava a paisagem sexa e vasta enquanto 
tamiiorilavj com .cs unhas a lataria da porta. Ira 
um ritmo «iw«»pctliufava. Pfcaai no faão. As 
nslas travaram arrastamki terra c pedras 
- Vqui |á lã bom • ele disse saindo «Io carro. 
• Vanv i enterrar«m só rehc ilar ela? 
■ Mc ajuíia. porra, da é pesado. 
- Oh, amor. também não precisa filiar assim, 
comigo, tá? 
- Vãmo logo Essa menti |ik!u ê pir lua causa 
■ QiK-m marala mexer tom meu homem, hein? 
-1 jgciru Mama, para «k- lãlar! 
• Fguas. «Li puta pesada. Ak-m «k- leta ê gorda 
0 i|ut- tu viu nela. hein' lli «levla era morre r, 
também 
• Ah. m«xi pau! Vai começar? 
- Sim, onde a gente joga da? 
- Mais pra (rente ii atras «bjuela m«Mia. 
- TU trouxe tua faca? 
-lãnocami. ftxtjuê' 
- Kdaxa 
< a meu até o mm>. abriu < > p ma-luvas c pegi hi 
uma peixeira «k- c abo hraixo. 
1 X- a segun hj pelo braço. 
• Mc espera, aifui. Já volto. 
- Mas o que,.? 
• Caia. confia em mim. oras! 
Gxreu ck- volta ale a moita. Não <k-u três minu- 
tos c cb voltou «bndo pt[ucius gargalltadas. 
Segurava uma sacola nx-bb «k- sangue, por 
«Icntni. 
• (Juc Íim <|Ue tu kv. «IokU' 
■ \;inu»ti mur uma cerveja, ti no Anosliv 
• Qih-(oi qiH-tu ? 
• H olhado «kit. 
• Kntra logo nocaim 
Chegaram no Anostoe se se ntaram á mesa. 
-Ari. tem Anlarelka' • cb pergunlmi jogando a 
Mcob numa cadeira ao lado. 
■ Nâ», só Skol c itrahma! 
- Ne-m (lerpa? 
- Xm mas tá (|ucntc. airab' 
• Tra/ liraltma • «lisse ek- aetixk-ndo uni eigaiTo. 
- A dona Maria lá aiV 
-Tá! 
• Scni que da pode temperar e ferv er» lar um 
l^ado/inho. pra gente tirar ognstu só «k» irtea 
com sal c pimenta <fc> rein<«' 
•Ti vou aconbrda 

(km/oSack- 

jornal Expediente: Reportagem Otagram.vção 
Jairo Moraes I Ickle-r Me-nevcs dc Sousa 

lanama Vnorin 

(ouinUis F.dilnr 
jomab|iuir(ilH»e"jv:'!' gmaã.cotn Mamna lastro t 
faielvii.kf imal(jiiatrob«xasvwv lhonnv Santos 
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TERRA BATIDA NO 

CENTRO DA CIDADE 

lairo Moraes 
Lourival N«tt» 

O cheiro do cuido de 

galinha com queijo 

serpenteava as mesas. 

Com Alceu Valcnca. fogo 

do cangaço se recaiu na 

pequem multidão. 

Nunca sc tinha visto, 
como naquda scMa-fcira, 
lama gente reunida na (jui- 
na Aa Praça l niáo. onde 
se encontra o bar quitanda 
chamado Pêxc Pôtfi (nãi 
procurem saber o porcjuc 
desse nome. é tão velho 
quamo o recinto), lourival 
Neto (o ItomenH-ngrena- 
getn do Pêxc) é dono de 
uma itileção imejávd de 
l^ s. que vai do ja// ao ca- 
rimho 

Durante os dias de fei- 
ra. o Pcxe é mais mercea- 
ria. H na sexta, à noite, que aquela minúscula quitanda 
recheada de enlatados, biscoitos Nikito e litn» de óleo 
se transforma em um bar fora dos padrões de cidade 
0 abafado cubícuio h- toma um coração de mãe, com- 
portando bêbados que se espremem abraçados ao pé 
do balcão de lijoiinhos avvrmclhack». li fora, mesas e 
cadeiras na calçada e beirada da praça, Natjuelj sexta. 
Lourival pos em prátiai um pn>jii(» mais vigoroso: Ho- 
lar um grupo de forró pé de serra pra tocar ao relento 
Jogou um cartaz no Faccbook e espalhou o (|uádrupk> 
de mesas e cadeiras. Cheguei por volta das 21:30 c me 
deparei com a praça tomada por um formigueiro hu- 
mano. Arranjei uma mesa atrás do povaréu. debaixo das 
árvores. IVdi uma long ncck e ali fiquei, perto de umas 
senhoras que vendiam batata frita, caldo de frango com 
queijo no copo e "espetiróio de gato" passado na farofa 
Os músicos reto haviam chegado, ainda. 

Da calçada do Iwr. numa caixa amplificada, ecoava 
Luiz Cion/aga, Mais pessoas chegavam, vindas de tixlas 
as classes sociais. Plavlxns bem engomados, garotinhas 
km produzidas com suas maquiagens carregadas e 
os cabdos sedoso (há alguns anos. não se via riso jx»r 
ali), malucos de batas e suas miais de cabelos esvoa- 
çantes e estampados vestidos soltos I lavia alguns gatos 
pingados, liunpxs de cerveja caiam incessantemente. 
1 m garçom atravessava a rua com dois ou três isopo- 
res secos, outro atravessava de volta com mais quatro 
ou cinco abastecidos. Eu não esperava ser servido em 
meio àquela confusão de sedentos. Ia pegar minha cer- 
veja pessoalmente, direto na fonte (sou de casa. kbo 
ali lia mais de uma década). Os músicas chegaram ago- 
níados c já descarregando toda a parafernália. Tratava-se 
do Cabtobò Show. criado por Adriano Cabrobó (ado- 

tou como sobrenome o nome dc sua cidade natal, em 
ft-mambuco), após sair da Ivanda Rruta Mel. "Me senti 
na necessidade de sair e formar um projeto que frise 
resgatar o lórro dc raiz", me disse. Carros estacionados 
rodeavam todo o diâmetro da praça, outras fileiras deles 
tomavam os quarteiróes próximos. "Quem diabos vai 
tocar atiuif1 Os Rolling Stoncs? I^tactond meu cairo lã 
na Ixtixa da égua", um cara disse para um amigo (juc- lhe 
estendia um copo. O sanfonetro puxou o fole, Adriano 
soltou a |>rimeira estrofe de Feria de Caruaru, do (ion- 
zagão Na segunda estrofe (Tem massa dc ntatvlioca 
Batata assada, tem ovo cru Banana, laranja, manga ba- 
tata doce. cjueijo e caju), já com triângulo, zabumba c 
viola acompanhando, os primeiros casais se puseram a 
arrastar o pé no gramado. Tampas e mais tampas caiam. 

O cheiro do caldo dc galinha com queijo serpen- 
teava as mesas Com Alceu Valença. fogo do cangaço 
sc recaiu na pequena multidão. Pessoas dançavam nas 
calçadas, na beirada da praça, no meio da rua Carros 
passavam, motoristas diminuíam a velocidade, quase 
parando. De um lado. um grupo tocando baião, do 
outro, um alvoroço dc gente, isso c aqui no centro 
da cidade!'", podia-se ler tal indagação cm semblantes 
dc espanto. "O espírito do Nordeste (á aqui. graças 
a vocês", disse- Adriano Cabrobó suado e ofcganie. 
após cantar Jackson do Pandeiro. Dc fato. o espírito 
do sertão sc- fez ali. com uma energética alegria, onde 
a sanfona orquestrou uma grande festa ornada por 
álcool, dança, "espetinho dc gato' passado na farofa e 
cantorias. Onde as lâmpadas dos postes penetravam 
em arrebóis as copas das árvores, dando um quê de 
noite cniuarada a banhar o arrasta pé dos convivas, 
no terreiro balido de um universo longínquo, porém, 
ainda muito vivo. 

A TIRV-GOSTO 

O m »l queimava a lauria do velho < .'hcuitc ver- 
melho. I m vermelho aguado pelo lempoe pdo 
vililiquele agreste no fim do ntun<lo. "Üoj do 
mundo" era o que de wmpre «li/u. ao pmtHttf 
a empoeiratb f sirada <k»Amw: Os «iois co/inlu- 
vam ali «kntn» daíjuelc (lhevcitc que dfepsnra 
tomo um raio barulhento na estrada de chà» no 
meio do na<Li. FJe «lingra impaciente e talado, 
lila«)fluva a paisagem seta e va>la enqu.mli i 
umhorilava com as unha* a Utaria da puta Ira 
um ritmo que o penuriwva iWw no freio, \s 
rodas travaram arrastando tem c pedra». 
• Aqui já Li hom ■ ele disse safodo do cam». 
• Vàmt»enterrar ou só rebolar eh? 
- Me ajuiLi. pura, ela e piada. 
- ()h. amor tunhém não previsa lutar assim, 
comigo, ti' 
- Muno logo Essa merda toda é pw lua cama 
• Quem mamla nu-xcrcom meu homem, hem.' 
• ligeim, Mareia, para de talar' 
- Éguas, «Ia pita psuila. Além de feia c gonda. 
0 que tu viu nda, hem? lü devti era morrer, 
também. 
• Ah. meu pau! Vai começar? 
- Sim «nxle a genlc j«igada? 
• Mais pra frente, li airásdacpieta moúa 
- Ili trouxe tua foca? 
• lá nucami. Purquê? 
- Kebxa 
< * Hteu até«»cam». ;«hnu«> p iru-luvas e p-gi »u 
uma pixeira de calxi hraiKo 
1 ie a H-gun iu pefo braçt i. 
- Mc espra, a«|ui. lá «Éo. 
- Mas, o que...? 
• (ada. confia cm mim. «ras! 
(àxreu de volu ale a moita. Não «leu três minu- 
tos c ela voltou dandei pccpienas girgalltailas. 
Segurava uma satrJa melada de sangue, p* 
dentni. 
- Que foi que tu fez. doida? 
• Muno umar uma cerveja, li no Araisu*f 
-Que (oique tu ? 
• H o ligado dela 
- Enlralogonocami. 
Chepram no Anôstoe se sentaram a mesa. 
• Ari. tem Antamka? - ela p-rguniou jogmdo a 
sacola numa iiuieira ,«> lado. 
- Não, só Skol c Itrahma! 
- Nem Ccrpa? 
- lém. mas li quenie, ainda! 
• Traz lirahma ■ déae de acendendo um ugam» 
- A «lona Maria ti a& 
-Ti' 
- Siri que da pde temperar c fen mtar um 
lígwlozinho. pra geme tirar o gosto só do irisca 
tom sil c pimenta tio reino? 
-Ta. vou acordar da. 

(ionzoSadc 

jornal Expediente: Rcport^jei» Uiagramaçà». 
Jain» Moraes Ik iHcr VJcrwwes <lc Sousj 

l-mainj Vmorin 

Coiitalns Editor 
jiKTiulquJlrohoejs '.' ginail mm Manana Castro c 
latx-book i«>mj|quairoh<xusvv-N\ lhonnv Santos 
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Sede da Fundação Cultuai está abandonada há 

mais de dois anos 

Janaina Amorim 

Desde abril de 2012, a 
Fundação Cultural de Impe- 
ratriz mudou da Rua Luís Do- 
mingues e passou a funcionar 
no prédio da antiga Biblio- 
teca Municipal, localizada na 
Simplício Moreira. A mudan- 
ça seria temporária, enquanto 
a sede da instituição era re- 
formada. O objetivo do re- 
paro seria a troca do telhado, 
que estava todo comprometi- 
do devido a ação de cupins e 
adequação o espaço. 

Na época, houve o 
anúncio de que o laudo técni- 
co da obra já estava pronto e a 
reforma teria início nos próxi- 
mos meses. Mais de dois anos 
já se passaram e não há sequer 
sinal do começo de construção 
no local. O lugar que sediava 
exposição de arte, a Galeria 
Mauro Soh, está abandonado. 
O Paço do Zuzinha deixou de 
ser palco de projetos como o 

ilTffliiysM 

Sexta Seis e Meia e está sendo 
ocupado por mato e lixo. 

Quem já viu o ambiente 
em funcionamento, lamenta. 
"E um absurdo este prédio, 
onde deveria ser um local dis- 
ponível para atividades cul- 
turais em nossa cidade, está 
abandonado desse jeito, um 
total descaso em relação à 
cultura imperatrizense. A so- 
ciedade perde por não poder 
ocupar esse espaço apreciando 
atividades artísticas que deve- 
riam ser divulgadas ali, como 
por exemplo, mostras de arte, 
exposições, shows...", defende 
a professora Luciene Lucena. 

O presidente da Fundação 
Cultural, Lucena Filho, reco- 
nhece a demora em iniciar as 
obras. Ele alegou dificuldades 
com os orçamentos. "Demo- 
rou muito o processo de fa- 
zer os orçamentos e também 
o projeto", afirmou. Ele disse 
que a parte de planejamento 
está pronta e o próximo pas- 

Petralhas versus Tucanos 

Magno Urbano 

Desço pro Cais do Porto, 
buteco da Luzimá 
panelada, sarapaté 
cozidão no leite dc coco 
Pescadores, barqueiros, 
pé rapado da molesta, ambulante, 
lavrado... 
Vou com Dilma bolada no canto 
esquerdo do peito 
calmo, sonso dissimulado, cochilo 
de caninana. 

Pisando naquele ambiente, um 
cabra safado da peste 
bicho branquelo traquina, me 
lança um desrespeito: 
-"Num votu nessa carniça. 
Sapataum terrorista. Aqui tudo é 
Aércio"... 
Miro no olho do bicho, preparo 
meu argumento 

Cito as Políticas Públicas, feitos, 
cousas c quetais 
detalho todo ideário, o que se fez 
e se faz 
piso em cima, piso cm baixo 
chifro por riba dos cornos 
mando paulada na bunda 
ripada no mucumbú 
bem pro rumo do espinhaço 
Foi pena pra todo canto, 
catinga de canguru, 
chá de bracatinga, 
20 rabos dc timbu, 
couro de 20 hienas, 
5 papos de urubu... 

Nos moldes de Zé Limeira 
cantador de filosomia 
eu entrei pru dentro dele 
ele entrou pru dentro deu 
e num zoadão daquele 
não sei se eu era ele 
nem sei sc eu era eu. 

Hd mais dc dois anos, prédio espera por reformas. (Foto: Cida Marconcine) 

so sera começar o processo 
licitatório. 

Lucena não informou 
quando o prédio será entregue, 
mas disse que a previsão para o 
começo da reforma é para ja- 
neiro do próximo ano. O pro- 
jeto inclui uma concha acústica 
para o Paço do Zuzinha e uma 

iluminação mais adequada para 
a galeria Mauro Soh. Além des- 
ses espaços, o imóvel deverá 
sediar a parte admininistrativa 
da Fundação. Já no prédio na 
antiga Biblioteca Municipal 
deve funcionar uma usina cul- 
tural que oferecerá cursos de 
diversas áreas artísticas. 

Nesse entrevero danado 
foi formando um nevoeiro 
com truvão e ventania 
um forte cheiro de enxofre 
foi se espalhando no ar 
e dali surgiu um tucano 
gargalhando sem parar. 

Roguei ao meu padim C aço 
dc sobrenome Romào. 
Afasta de mim esse bicho 
manda esse fúti danado 
se espetá no xique xique 
se cmlx)lá no cansansão 

Nesse fúrdunço da peste 
eis que surge Bonitinho, 
repentista arretado. 
Pronto, fava na hora 
do bote do safanás... 
Aprumo a baladeira, 
jogo o mote derradeiro 
em martelo agalopado 
de sextilhas maior 
pra riba daquele dotò: 

Vendo por qualquer dinheiro 
teu tucano enganado! 
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