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Recicle essa edição. Compartilhe com sua galera. O Jornal Mundo Universitário é do bem. Vê se não joga ele na rua, hein!?!
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IGREJA GAY

REST IN PEACE

Notícia Fresquinha! (calma, só

Na onda do que é Divino, a gente

queremos dizer que a coisa é

trouxe pra vocês um lançamento com a

recente!) Estreou nesse final

promessa de muita ação e boas risadas:

de semana, mais precisamente

Departamento Descanse em Paz (nome

sábado, dia 27, a primeira Igreja

original R.I.P.D.). Trata-se da adaptação

Gay de São Paulo. Trata-se de

de um famoso HQ dos EUA, onde uma

mais um templo da recente

divisão especial anti-crime investiga e

Igreja Cristã Contemporânea, a

patrulha as coisas do mundo dos mortos

qual teve início no Rio de Janeiro

e dos quase-mortos. Em outras palavras:

(6 templos) e posteriormente

é como o MIB só que ao invés de ETs

se expandiu para Minas Gerais

criminosos são almas penadas. A estreia no Brasil está prevista

(1 templo). Fundada pelo

só pra dia 23 de agosto, mas, o trailer você já confere na nossa

casal Inácio de Souza (ex-pastor da Universal) e Marcos Gladstone, a Igreja tem a proposta de “levar o

fanpage. www.facebook.com/jornalmundu

Amor de Deus a todos, sem preconceito”. A idéia é bacana, afinal, estamos numa fase evolutiva onde
preconceito é pura ignorância. Basta agora, torcer pra que eles não se empolguem com a passagem
bíblica “...porque o que está dentro de mim é sólido e resistente.” - Matheus. A Igreja fica no Tatuapé e

MISS ATOMIC BOMB

terá culto todos os domingos às 19h. Amém!

Na rede

Jukebox
Música do último álbum do The Kil-

Fala aí

lers (Battle Born), Miss Atomic Bomb
conta a história de um casal jovem e

IGREJA NÃÃÃÃÃÃOOO…

apaixonado, porém sem um final fe-

Você gosta de ir à missa? Daquele cheiro

Eita Nóis... Tudo
bem lá pessoal?”

de mistureba de perfume que dá até dor
de cabeça? Daquele padre entoando salmos num tom de voz mórbido? Daqueles

liz. A dama da história troca o mocinho por um cara mais velho e rico. Já o
mocinho nunca conseguiu se recuperar do golpe e envelheceu triste, mantendo acesa uma falsa espe-

minutos intermináveis quando se está com

Reação ao vivo de Louro José ao ver

rança que lhe trouxe nada mais do que solidão. O clipe é um must-

vontade de ir ao banheiro? Pois é, você não

sua Chefa ser atropelada. Mesmo

-see (tem que ver). Todo feito em desenho animado, com traços de

está sozinho! Esse garoto de apenas 7 ani-

correndo (como uma galinha corre

HQ, sem contar a música, que é bela e te faz ter uma dó desgraçada

nhos de idade,

de um carro), Ana não conseguiu

do cara. Não foi no Lollapalooza? Então ouve lá, na nossa fanpage.

não se aguen-

escapar, afinal, o carro era inteligente.

www.facebook.com/jornalmundu

tou. Roubou o

Na balada

carro do Pai e
fugiu daquela

PROPAGANDA

missa

Realizando edições mensais bem

chata.

Tudo bem que
em Utha, EUA,
os carros são
automáticos, mas, que o menino leva muito mais jeito pra piloto do que pra coroinha,
ahh isso leva! Confira o vídeo impressionante em nossa fanpage.

Expediente

www.facebook.com/jornalmundu

Quando boto a
cabeça no
travesseiro há
altos e baixos,
porque bebo
muito.”
Zeca Pagodinho, que completa 30 anos de carreia, e,
aparentemente, tem dificuldades em dormir bêbado.

JORNAL MUNDO UNIVERSITÁRIO é uma publicação sobre
a vida universitária fora da sala de aula, idealizado, editado
e produzido pela EDITORA MUNDO UNIVERSITÁRIO.
Publisher: Caio Romano (caioromano@mundouniversitario.com.br)
Diretor Comercial: Dado Lima (dado@mundouniversitario.com.br)
Edição de Arte: Heraldo Cavalcante (arte@mundoprime.com.br)
Conteúdo compartilhado por universitários e pelos seguintes
parceiros: Catraca Livre, CI, Cia de Talentos, youPIX, ObaOba,
Casal Sem Vergonha, Paulão de Carvalho e Souldado.
Distribuído quinzenalmente nas principais universidades de S.Paulo.

Tiragem de 50.000 exemplares dirigida exclusivamente
ao público universitário. Acreditamos no poder dos jovens
de mudar o mundo transformando os valores da sociedade.
Nossos parceiros e anunciantes compartilham essa ideia.
Saiba mais da gente:
Facebook: www.facebook.com.br/jornalmundu
Twiter: @agencia
Fale e colabore conosco:
jornal@mundouniversitario.com.br
Anuncie: 11 - 3078 2958, 3078 2900 ou 97200-3287

sucedidas no Cine Joia desde março,
a festa Propaganda já anunciou o
line up da edição de maio, The Global
Indie Night. No dia 04, tocam o duo
Database, Bezzi, Pedrowl e o crew da
festa, formado por Letícia Yamane,
Cauê Carneiro e Douglas Josseph.
O projeto já realizou edições na
Austrália, Nova Zelândia, Irlanda
e Ibiza, tornando-se referência
pela qualidade musical e pelas
participações de peso, com DJ sets de The Vaccines, Vampire Weekend,
The Cribs, Lily Allen, Bloc Party, Two Door Cinema Club e muitos outros.
Os ingressos do 1º lote custam R$ 30, mas, você sabe como é festa boa
né? Então dá aquela conferida pra saber se ainda tem. Informações em
www.cinejoia.tv
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ObaOba

Veja as melhores baladas
para paquerar pessoas
entre 20 e 35 anos

Paquerar é bom e todo mundo gosta.
Quando se é solteiro e jovem, o melhor
ambiente para conhecer gente nova e
com interesses em comum é na balada.
O clima - leia-se drinks e música alta
- dentro de casas noturnas contribui
para o xaveco fluir melhor. Se liga então
na lista com as melhores baladas para
paquerar de acordo com seu estilo:

Sertanejo:
A pedida para quem gosta de música
sertaneja e quer paquerar pessoas
bonitas e bem vestidas, é a Woods,
localizada na Rua Quatá, 1016, Vila
Olímpia. A casa tem programação nas
quartas, sextas e sábados. Os preços
não são dos mais baratos, mas vale a
pena, pois o atendimento é impecável.
A outra opção que tem mexido com o

coração dos fãs do estilo musical, é o
Outlaws, casa inaugurada em 2012 na
rua Augusta, 2805.

Pop:
As baladas de música pop viraram
cenário de paquera gay, afinal, nada
melhor que ferver muito ao som de
Lady Gaga, Madonna ou X-Tina, né?
Se for esse tipo de fervo que você está
procurando, a dica é o Club Yatch,
localizado na Rua 13 de maio, 701,
de quarta-feira, quando rola a festa
LUX e recebe um público de meninos
descolados e bonitos.

Música Eletrônica:
Curte música eletrônica e está a fim de
conhecer pessoas com gosto musical
bom, igual ao seu, a pedida é o D-Edge,

que fica na Rua Auro Soares de Moura
Andrade, 141, Barra Funda, de quintafeira ou o Clash Club, localizado na Rua
Barra Funda, 969, aos sábados.

Hip Hop:
Sem sombras de dúvidas, as melhores
baladas que tocam hip-hop são o
Clash Club de terça-feira e o Lions
Nightclub, que fica na Av. Brg. Luís
Antônio, 277, de quinta-feira. As casas
sempre estão lotadas, pois os melhores
DJs e MCs sempre são convidados para
tocar.

Rock:
Se você quer flertar boys magia do rock,
pare de procurar no lugar errado. Esses
caras não costumam ir para a balada.
A pedida é freqüentar shows de rock,

principalmente os que rolam no Beco
203, localizado na Rua Augusta, 609,
e no Cine Joia, que fica na Praça Carlos
Gomes, 82.

Indie
Você curte indie e quer flertar gatos e
gatas hipsters? Então fique de olho no
que rola no Beco 203 e LAB Club, que
fica na Rua Augusta, 523. Ambos têm
programação especial que toca esses
estilos de música a noite inteira.

Com seu smartphone
ou computador, faça a
leitura desse QR Code
e confira o que fazer
hoje para se divertir.
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Confira 9 dicas
infalíveis de como
economizar na balada

Money
que é
good nóis
num
have

Todos sabem o quão difícil é trabalhar o mês inteiro e ver o
dinheiro ir embora num piscar de olhos, ainda mais quando somos
apenas estagiários e o salário não é dos melhores. Se você, assim
como nós, é um baladeiro de plantão, já parou para fazer as contas
de quanto anda gastando para se divertir? Se a sua resposta foi
sim, com certeza você perdeu o sono nessa noite, não é mesmo?
Mas não precisa se preocupar. Confira nossas dicas de como
economizar na balada:

1) Faça esquenta
antes da balada

estação de metrô, por que não

lista. Um simples clique pode

que a cerveja, você as toma em

Indecisão leva ao prejuízo, e se

optar pelo transporte público?

fazer você economizar mais de

menor quantidade e já garante

você está com pouco dinheiro, a

Existe coisa mais gostosa do

R$20.

a diversão. Sempre peça um

melhor opção é sair de casa com

apesar de cobrar preços de

5) Faça amizade

chorinho, afinal, que mal tem

pelo menos dois programas em

elevados, dividir com mais três

Hoje em dia qualquer um é DJ,

passe longe dos energéticos

pessoas sempre é a opção.

então há grandes chances que

3) Fique atento ao
horário

algum amigo seu seja chamado

O esquenta na casa dos amigos

hostess ou barman de balada, a

está divertido, mas não esqueça

melhor coisa é engolir o orgulho

Todos sabem que a vida não é

que as listas da maioria das

e pedir um VIP. Nesse caso, você

um conto de fadas, e que muitas

baladas

entre

pode economizar de R$50 a

vezes as pessoas mais bonitas

00h30 e 1h. Não extrapole no

R$100, dependendo do preço

ou arrumadas acabam levando

esquenta se não quiser pagar

da balada.

a melhor. Se você quiser ter a

R$ 10 em um maço. Além disso,

a mais. Chegue sempre com

6) De olho no
cardápio

chance de entrar em alguma

garanta chicletes e balas antes

balada sem fila, ou até não

de chegar no clube, pois tende

precisar pagar entrada por estar

a custar em média o dobro que

Se você estiver com pouca

bem vestida, capriche na hora

você pagaria durante o dia em
algum bar.

que tomar um drink e bater
papo com gente querida? Então
por que não reunir os amigos
na sua casa antes da balada,
jogar conversa fora e iniciar os
trabalhos da noite? Para se ter
uma noção, uma dose de vodka
na maioria das baladas custa
entre R$15 e R$30, o mesmo
valor que uma garrafa no
mercado.

2) Transporte
Analise

a

quantidade

de

pessoas

e

o

de

número

carros: se esse número for
dividido corretamente e todos
se

propuserem

a

pagar

o

estacionamento, acaba saindo
em média R$ 4 por pessoa –
levando em consideração que
o estacionamento custa R$ 20.
Se você morar perto de alguma

E a outra opção é o táxi, que
bandeira dois e ter preços mais

encerram

antecedência e have fun!

4) Fique conectado

né? E claro, se estiver falido,
da vida, que na maior parte das
vezes custam o mesmo preço da

para tocar em algum clube. Caso

dose de vodka.

você conheça DJs, promoters,

7) Dress to impress

Hoje em dia a maioria das

grana, sempre dê uma olhada

de escolher o look.

festas faz toda a sua divulgação

no cardápio antes de fazer o

via Twitter e Facebook, e

seu pedido, afinal os preços

8) Programe-se

não tira pedaço de ninguém

variam de balada para balada.

Não existe coisa pior que

compartilhar a foto da balada

Se você quiser ficar bêbado

aqueles amigos enrolados que

para ganhar um VIP, ou ficar de

aposte na vodka e tequila, que

chega sexta-feira à noite e

olho em promoções e nomes na

apesar de serem mais caras

ainda não decidiram o que fazer.

Compartilhado por: BareSP.com.br - guia online para quem gosta de sair e explorar novos ambientes sobre

mente - e nomes na lista, é claro.

9) Compre
munições
Se você fuma não chegue na
balada com apenas dois cigarros
no maço, pois você terá duas
opções quando ele acabar: ficar
pedindo para as pessoas - o
que é muito chato -, ou pagar

compartilhado por:

Saiba mais sobre balada, bares, shows e comportamento na noite no obaoba.com.br

bares, baladas, restaurantes, shows, fotos e eventos. Siga no twitter @BaresSP ou Facebook.com/BaresSP
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Catraca

‘Festival
Internacional
SESC de Circo’

Livre

Condenado no“Tribunal do
feicebuqui” Tom Zé liberta
seu novo EP parado wnload

D

e 2 a 12 de maio, o SESC
Bom Retiro, Santo André,

Santana, Belenzinho, Ipiranga,
Pinheiros e Itaquera promovem
o “Festival Internacional de
Circo”. Baseado na dramaturgia
circense, o evento reúne grupos
nacionais e internacionais
para apresentações
teatrais, intervenções,
workshop, debates e
show. Algumas atrações
têm entrada Catraca Livre e outras

“Vendido a preço de banana, já não olha

Agencia DPZ de Publicidade por 6 meses,

são a preços populares.

mais pro samba, está estudando propa-

esculpiu cinco faixas cheias de humor e

Mais informações em:

ganda.” Com essas palavras de autocríti-

opinião.

www.sescsp.org.br

ca, a faixa intitulada “Tom Zé Mané” abre

Para ser perdoado pelo povo com “pedras

seu novo EP disponível para download

na mão contra o imperialismo pagão”, o

em www.tomze.com.br.

artista faz um apelo na faixa “Papa Fran-

Após narrar um comercial da Coca Cola

cisco”: “Meu coração fundamentalista

na campanha para a Copa do Mundo, o

pede socorro aos intelectuais pois a dife-

músico foi bombardeado no “Tribunal

rença entre esquerda e direita já foi mui-

do Feicebuqui” – nome do disco – e cha-

to clara, hoje não é mais”. E termina assi-

mado de “vendido” por muita gente. Em

nando a própria sentença “O Facebook da

resposta, o músico que já trabalhou na

Santa Sé, Papa Francisco perdoa Tom Zé”.

Exposição no MABFAAP reúne obras de
professores e alunos
da instituição

MIS promove
encontro gratuito
sobrefotografia
Entre os dias 6 e 8 de

O

s trabalhos daqueles que

junho, o MIS, em par-

ensinaram compartilharão

ceria com o Estúdio

o mesmo espaço dos trabalhos

Madalena, realizará o
II Encontro Pensamen-

daqueles que aprenderam. De 26 de

to e Reflexão na Foto-

março a 19 de maio, o MAB (Museu

grafia. Durante os três

de Arte Brasileira) recebe a mostra

dias, pensadores da

“O exercício da arte. FAAP, seus

fotografia nacional e

professores e alunos no acervo“.

Baixe cupons de desconto em aplicativo gratuito

I

dealizada no agitado

Criada por Gustavo Pinke, a “I

cenário de novas

am in” tem como propósito

startups brasileiras, a “I

construir uma rede com

am in” funciona como

restaurantes, baladas,

internacional se reu-

Com entrada gratuita, visitantes ficarão

uma “rede social de

nirão para colocar em

diante de obras criadas em diferentes épo-

cupons de descontos”,

questão a reflexão sobre a criação.

cas e contextos. Entre os destaques está

na qual o consumidor

Atualmente, o serviço possui

A programação é gratuita e conta com ses-

“Transparênwcia”, peça em nanquim sobre

usufrui de benefícios

cerca de 3 mil usuários ativos,

sões de discussão, entrevistas, relatos au-

papel criada na década de 1940 pelo artista

que vão além

torais e dois workshops que propõem novas

e ex-professor da FAAP, Clóvis Graciano. Há

dos descontos e

abordagens sobre o discurso fotográfico.

também uma instalação feita pelo ex-aluno

promoções.

de Campinas (SP), Brasília (DF) e

Para participar dos workshops, é preciso se

Jum Nakao em homenagem aos americanos

Por meio de um aplicativo

São Paulo (SP).

inscrever pelo site do evento, entre 15 de

Stephen e Thimothy Quay, responsáveis por

para iPhone ou Android, adquire-

Mais infomações podem ser obtidas na

abril e 15 de maio.

filmes de animação com bonecos nos 1970.

se cupons de descontos em forma

página oficial do aplicativo na App Store

Também serão selecionados seis artigos que

A obra integrou a coleção 2003/2004 de

de código QR. Após a aquisição, o

ou no Google Play.

contemplem a discussão para serem apre-

Jum.

consumidor vai até o estabelecimento,

sentados no evento. Interessados devem se

A visitação pode ser feita de terça a sexta-

faz o pagamento da promoção (quando

inscrever pelo site do MIS até 19 de abril.

-feira, das 10h às 20h e aos sábados e do-

a oferta não for gratuita) e acumula

Mais informações no site: www.estudioma-

mingos, das 13 às 17h. Mais informações:

pontos em um formato de moeda

Compartilhado por:

dalena.com.br/encontro

www.faap.br/hotsites/exercicio-da-arte

virtual, a IN$.

www.catracalivre.com.br

padarias, bares, cinemas e
outros estabelecimentos.

e cobertura de mais de 60
estabelecimentos, nas regiões

Catraca

livre
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da Kétura

E é a sua
vez também

*Confira na sua unidade a disponibilidade do FIES para o curso escolhido.

Uma das maiores instituições de ensino
do mundo dá a maior força para você.
Mensalidades acessíveis que cabem no seu bolso.
Apoio para você conseguir um crédito estudantil, inclusive o FIES*.
Livros com até 80% de desconto.
Unidades bem localizadas, pertinho de casa ou do trabalho.
Opção de cursos de Educação a Distância com horários flexíveis.
Google Apps, para você ficar conectado com os colegas e professores.
Anhanguera Basic English, o primeiro passo para você aprender inglês.

Inscreva-se já www.vestibulares.br
4003 5543 0800 883 5543
Regiões Metropolitanas

Demais Regiões

Kétura Abreu

Estudante
Anhanguera
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Capa

Amém?
E

le é uma das pessoas mais polêmicas da
atualidade. Dedicou sua vida a evangelizar o próximo, alegando ser nada mais
nada menos que A REENCARNAÇÃO
DE JESUS CRISTO.
Seguido por muitos, odiado por tantos, esse catarinense de Indaial, já foi expulso da Inglaterra,
acolhido na França, repudiou o Deus dos Homens,
criou sua própria religião, e mata uma bola na sinuca que só por Deus... Com vocês: INRI CRISTO!

MundU: Inri, nós temos tantas perguntas
(afinal são milhares de anos de história)
que nem sabemos por onde começar. Que
tal começarmos com uma oração? Por favor, dê sua benção a todos os nossos leitores.
INRI CRISTO: “Ó PAI, Eterno e inefável, DEUS
infalível, CRIADOR do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do trono do teu poder, do alto
do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo
veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo o sempre,
ó PAI!”.
MundU: Inri, você, como Jesus, teve uma
vida normal até certa fase da vida. Estudou, ajudou em casa, trabalhou como garçom, padeiro e entregador. Durante todo
esse tempo você desconfiava/sentia que era
uma pessoa especial?
INRI CRISTO: Eu não podia desconfiar, uma vez
que não era, não sou e nunca serei especial, sou
apenas o servo do SENHOR, o enviado do PAI.
Voltei a este mundo unicamente para cumprir a
vontade do SENHOR, ministrar da parte dele os
ensinamentos, facultando aos seres humanos viver na Terra em harmonia com a lei divina.
MundU: Aos 13 anos você saiu de casa, aos
21 anos se tornou profeta publicamente,
sempre guiado por essa voz que lhe fala-

va. Em que momentos essa
voz lhe falava? Como era essa
voz (calma, serena)? Você via
também, ou só ouvia?
INRI CRISTO: A voz que sempre
me comandou e conduziu é uma
voz imperativa e, quando necessário, contundente. Outras vezes é
branda, suave, mas mesmo quando contundente, fazia-me sentir
serenidade e confiança ao ouvi-la.

MundU: Após a voz lhe revelar sua verdadeira identidade, e, que a partir dalí é que
a brincadeira iria começar pra valer, conta
só pra nós: Por algum momento você pensou “agora fudeu”?
INRI CRISTO: A realidade era tão contundente,
tão veemente, que eu sequer tive chance de pensar qualquer absurdo. Sou incompreendido por
muitos, amado por alguns... E se está previsto
que no dia do Filho do Homem terei os cabelos
brancos da cor da neve (Apocalipse c.1 v.14), logo
convém esperar a passagem do tempo na Terra,
até porque não nasci de cabelo branco.
MundU: Você ganhou super poderes? Consegue multiplicar a merenda escolar, ou,
transformar os cocôs do Tietê em peixes?
INRI CRISTO: Nem agora, nem há dois mil anos
eu tinha superpoderes. Eu sou apenas o executor da vontade dele, portanto nunca multipliquei
peixes, pães... tampouco irei transformar as fezes
do Rio Tietê em peixes. Há dois mil anos matei a
fome dos que estavam na montanha com o poder
da palavra, com o manjar celestial, e o restante é
folclore. Em verdade, vos digo: a Bíblia é um livro
de letras mortas, repleta de lendas, fábulas, metáforas, parábolas... e só o meu PAI pode dar vida
às Sagradas Escrituras. Quem quiser entender,
entenda

MundU: Cristo sempre foi fã de um bom vinho e nunca houve mal nenhum nisso. E o
Universitário que rala a semana toda, tem
sua benção pra tomar uma gelada depois
de um dia difícil?
INRI CRISTO: Claro que pode tomar, mas somente uma gelada; a outra que tu tomares é por
tua conta, uma vez que pediste a bênção para apenas uma. E ainda assim, só se tiveres certeza de ter
um condutor para dirigir o veículo que te transporta. Ao contrário, tens que esperar até chegar
em casa para então tomar a tua gelada.
MundU: O Mundo de hoje é bem diferente
do que foi há 2mil anos atrás. Hoje não crucificamos ninguém, as ruas não são mais
de terra, as roupas estão cada vez mais curtas, não se vê jumentos pelas ruas e incenso de mirra é coisa de maconheiro. Em sua
opinião, a humanidade evoluiu ou simplesmente se modernizou?
INRI CRISTO: Na minha ótica, a humanidade
não se modernizou, pois se tivesse se modernizado, teria se adaptado à lei divina na contemporaneidade. Ela apenas foi conduzida, manipulada,
orquestrada para desgovernar a vida na Terra. A
humanidade está vivendo sob leis inversas, o ser
humano está invertendo todos os valores... Hoje
em dia ser honesto não raro é sinônimo de ser
bobo ou louco

facebook.com/jornalmundu
Confira a entrevista completa em nossa fanpage

MundU: Inri Cristo, nosso pastor supremo
reencarnado, também teve que se adaptar a
esse mundo moderno. Como é o PAI nas redes sociais? Fala pra nós o facebook e twitter Divinos?
INRI CRISTO: Meu PAI determinou que eu me
coadunasse com todos os meios de comunicação
que surgissem, até para fazer jus ao que eu disse
há dois mil anos concernente à minha volta: “...
todo olho o verá” (Apocalipse c.1 v.7). Quanto às

redes sociais (fb.com/inri.cristo / twitter.com/INRICRISTO), são as minhas assessoras, escolhidas
pelo meu PAI, que administram. Elas me trazem
as perguntas e eu respondo através de um gravador, como estou fazendo neste momento. Posteriormente são transcritas e retransmitidas.
MundU: falando nas Discípulas, se estivéssemos em sua frente agora, lhe daríamos
os parabéns (de joelhos, claro)! Só gostosa
Inri! Qual o processo de seleção das “Inrizetes”? Rola “teste da manjedoura”?
INRI CRISTO: A escolha dos discípulos não sou eu
que faço, quem faz é meu PAI. Todos que vivem
aqui na SOUST são voluntários, ninguém demanda remuneração. Além disso, para ser discípulo
não pode ser ambicioso economicamente; têm que
ser pessoa abnegada que se move impelida unicamente pelo ideal de servir a causa divina.
MundU: O jovem-universitário de hoje tem
contato com os prazeres da carne muito
mais cedo do que antigamente. A ordem é
transar no primeiro encontro, muito álcool
pra ficar soltinho e se bobear rola até uma
troquinha de casal. Essa moçada toda vai
direto pro Inferno? Qual a opinião do Cristo
sobre o uso de camisinha e anticoncepcional?
INRI CRISTO: Se tu fizeres qualquer coisa e não

sentires que estás pecando, não é pecado, e se sentires que estás pecando, tu não vais para o inferno, e
sim, transformas a tua cabeça num inferno. Quanto ao uso da camisinha e demais métodos anticoncepcionais, somente os seres irracionais praticam
todas essas coisas que acabaste de enumerar sem
utilizá-los. No caso da camisinha, ela previne contra doenças venéreas, e o anticoncepcional é importantíssimo para prevenir contra a absurda, estrondosa explosão demográfica mundial.
MundU: Antes de se entregar à
vida espiritual, você chegou a molhar o biscoito? Provar da fruta?
INRI CRISTO: É óbvio que antes do jejum conheci todas as fraquezas inerentes ao ser humano. Há dois mil anos
também foi assim; antes dos trinta
anos, com o nome de Emanuel, (comi
manteiga e mel) até aprender a separar
o mal do bem, conforme está previsto
em Isaías c.7 v.14. Só após o batismo
por João Batista, o espírito de luz pousou sobre
mim. Eis por que sou puro, mas não ingênuo.
MundU: Hitler, Saddam, Bin Laden, os Políticos em geral... Tem perdão pra esses fdps
ou deixa que Satã se entende com eles?
INRI CRISTO: Sou fiel ao que eu disse há dois mil
anos: ‘Não julgueis para não serdes julgados. Porque da mesma forma com que julgardes, também
vós sereis julgados; e com a medida com que tiverdes medido também vós sereis medidos’ (Mateus
c.7 v.1 e 2). Portanto, recomendo não julgar quem
quer que seja; deixai que a justiça divina resplandeça, se ocupe deles. Não é o Satan que irá se entender
com eles, e sim é a Divina Providência que se ocupará de fazer justiça.
MundU: O que Inri Cristo não perdoaria?
INRI CRISTO: Se eu pudesse não perdoar algo, seria a ignorância.
MundU: Todos os torcedores de Futebol do
mundo, pedem ajuda pra Deus na hora do
jogo, mas, afinal, pra que time de futebol o
Cristo torce???
INRI CRISTO: Como já respondi várias vezes aos
jornalistas, não posso jamais torcer por time algum
em especial, afinal, queiram ou não, são todos meus
filhos. Se tivesse disponível recursos pecuniários,
eu compraria 22 bolas, daria uma para cada um dos
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meus filhos a fim de não vê-los todos se digladiando, correndo alucinadamente atrás de uma bola
só; assim todos ficariam em paz.
MundU: Hoje temos uma sociedade onde o
“Homo-afetivo” não é mais minoria. Como
o Cristo encara o homosexualimo?
INRI CRISTO: Meu PAI me reenviou a este mundo para reger espíritos, não a carne, e Ele mesmo
me instruiu a transmitir à humanidade que o ápice da evolução humana passa necessariamente
pelos estertores da carne. Eu ensino meus filhos
a gozar da liberdade consciencial, por isso reitero
uma vez mais: pecado é tudo que fizeres que faz
mal a ti ou a outrem; tudo que fizeres que não faz
mal a ti nem aos outros não é pecado. Se tu vives
uma relação homoafetiva e não te sentes mal, não
é pecado, mas se tu sentires um vazio, uma tristeza, recomendo fazer uma revisão no teu cérebro,
na tua alma.
MundU: Qual a banda de Rock preferida do
Cristo?
INRI CRISTO: Aquela banda que tocar o mais
silenciosamente possível, para não quebrar a minha paz e a paz do meu ambiente.
MundU: Se o Cristo voltou, então é prova
de que sim, existe vida após a morte. Um
plano espiritual inteligente e evoluído que
observa a todos nós. Conta pra gente como
é o céu Inri? Só uma palhinha vai...
INRI CRISTO: A morte não existe, pois ela é a
continuação da vida, só que num plano mais elevado, espiritual, inteligente, evoluído, que observa
a todos nós. O céu a que me refiro é o Infinito, que
é inefável, indescritível; só quem consegue transcender e elevar-se, alcançar o Infinito, é que pode
sentir e compreender... Nem que eu quisesse,
nem em mil anos conseguiria descrever a inefabilidade do Infinito, do Eterno, meu PAI, SENHOR
e DEUS.
MundU: Por fim, se você pudesse criar um
Curso Universitário, que curso criaria, e
quem seria o professor?
INRI CRISTO: Eu não poderia criar um curso universitário. Todavia, seria um curso sem limite, sem bitola, isento de fôrma. Os estudos jamais seriam concluídos, porque a esfera do conhecimento é infindável...
Compartilhado por Mundo Universitário
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Trampo

Qual o papel
da família
no sucesso
da escolha
profissional?

C

erta vez, uma professora universitária me contou um
caso que nunca
esqueci e sempre cito como
exemplo em minhas palestras. É uma situação real que
ilustra bem como pais e filhos
podem entrar em conflito
quando o assunto é a opção
profissional.
Fim de ano. Formatura da
turma de administração de
uma das mais tradicionais e
concorridas
universidades
brasileiras. Um dos alunos
recebe seu diploma, aproxima-se do pai, olha bem nos
olhos dele, estende-lhe o canudo e diz: “Pronto. Ai está.
Não era isso que você queria?
Agora eu vou cuidar da minha
vida!”.
E foi tocar saxofone num bar,
pois o sonho dele era ser mú-

sico e não administrador de
empresas, como o pai queria.
Ao contrário do que se possa
pensar, o garoto era um aluno
brilhante, tinha notas ótimas,
comportamento exemplar. Só
que aquela não era a profissão que ele gostaria de exercer na vida - por mais status,
dinheiro ou reconhecimento
familiar que ela pudesse proporcionar.
Não nos cabe aqui, é claro,
julgar ninguém. Mas com um
pouco de bom senso é possível perceber que houve dois
equívocos das duas partes envolvidas na situação: do pai,
que de alguma forma pressionou o filho a se empenhar
anos num projeto sem sucesso; e do filho, que se deixou
pressionar e não se colocou
no papel de protagonista de
sua história.

É bem verdade que, ao dizer “agora eu vou cuidar da
minha vida”, o rapaz tomou
as rédeas de seu destino nas
mãos. Mas será que precisava esperar o dia da formatura
para tomar tal decisão? Não
estavam os dois alimentando expectativas infundadas
havia muito tempo? Não podiam ter conversado e se entendido muito antes?
Infelizmente, mesmo nos dias
atuais, com toda a liberdade
que reveste os relacionamentos familiares, ainda existe
uma tendência por parte dos
pais de tentar influenciar nas
decisões dos jovens. Em geral, essa atitude nasce de uma
preocupação genuína dos pais
com o futuro dos filhos. Mas
sabemos também que, em
boa parte dos casos, o que
está em relevo é uma preo-

cupação distorcida, o desejo
de que eles “não passem pelo
que nós passamos”, de que
“não cometam os erros que
nós pais cometemos”, de que
“aproveitem as oportunidades que nós não tivemos”.
Os tempos são outros e os
valores das novas gerações
também. Os jovens de hoje
querem – e precisam de fato
- vivenciar suas próprias experiências e valorizam muito
a liberdade de poder errar.
Portanto, não cabe aos pais
decidirem o que um filho deve
fazer de sua vida profissional.
Isso tudo não significa, obviamente, que seja uma heresia um filho seguir a carreira
dos familiares, muito pelo
contrário. Esse pode ser sim
o caminho para a realização
profissional – desde que a
decisão parta de uma disposi-

ção verdadeira, de um querer
genuíno, e não de um esforço
de agradar a pai, mãe, avô ou
seja lá quem for.

Compartilhado por:
Sofia Esteves,
presidente da Cia de Talentos.
facebook.com/ciadetalentos
@ciadetalentos
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MOCHILA
NAS
COSTAS
E

Fotos: shutterstock
Fotos: divulgação

Existem boas oportunidades para internacionalizar o
currículo, ganhar
uma graninha e aumentar sua
empregabilidade no Brasil.
É o que acontece no programa
de intercâmbio para Estudo
& Trabalho, ideal para quem
quer aperfeiçoar uma segunda língua e ganhar experiência profissional no exterior.
Com duração de dois meses a
dois anos, o programa combina cursos de idioma com estágios, e as vagas podem ser em
sua área de formação ou em
atividades para pôr em prática tudo o que foi ensinado
durante as aulas.
Nesse tipo de intercâmbio,
o aprendizado vai além das
aulas. Na primeira parte da
viagem, o aluno se dedica a
aperfeiçoar o idioma e em seguida dedica-se ao trabalho,
que pode até ser remunerado, agrega peso internacional
ao currículo e permite que
o intercambista volte para o
Brasil mais preparado para o
mercado competitivo. A carga

horária varia de 20h a 40h por
semana – e além de estudar e
trabalhar, ainda sobra espaço
na agenda para momentos de
lazer e diversão.
As opções de cursos e estágios
do programa ocorrem em diversas instituições de ensino
nas cidades de destino. O viajante vai conhecer a fundo a
cultura do país escolhido, já
que poderá se hospedar na
casa de uma típica família local e viver como um nativo.
Está na dúvida de para onde
quer ir? Argentina, Austrália,
Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Itália
são alguns dos países que têm
programas de Estudo & Trabalho. Vale ponderar sobre
qual idioma se aprofundar,
se o custo de vida no país escolhido é compatível com o
orçamento para a viagem, se
há identificação pessoal com
o destino e pesquisar bastante para não se arrepender da
escolha.
Para participar, basta ter idade mínima de 18 anos, a partir do nível básico do idioma

Mochilão
seguro e
confortável

Peças-coringa.
Na hora de arrumar a mochila, forme
boas combinações, assim, é possível
se vestir bem sem precisar carregar o
guarda-roupa nas costas.

A quantidade de bagagem é
muito importante.
Para não carregar peso desnecessário,
deixe para comprar algumas coisas,
como itens de higiene pessoal, depois
que chegar ao destino.

Prepare os pés!
Para não perder nenhum segundo da viagem com dores e bolhas nos pés, leve um
par de tênis confortável e próprio para caminhadas, ele deve ser a peça mais usada
durante toda a aventura.

e o Ensino Médio concluído.
É importante se planejar com
antecedência já que alguns
países tem processos burocráticos demorados para a
obtenção do visto.
ue tal colocar uma
Confira as
vantagens
de
mochila
nas costas
se fazer eum
intercâmbio
desbravar
contide Estudo
& Trabalho
nentes,
conhecer
países, pessoas, culturas e
Ganhar
fluência
em outro
costumes
bem
diferentes
do
idioma,
profisBrasil
em com
uma vivência
única viagem?
internacional.
Sesional
você eacha
isso muito difícil,
está enganado.
Aumentar
O Mochilão,
tipoedemelhorar
viagem que
a sua em
empregabilidade
no
consiste
não estabelecer
Brasil
quando
uma
base
ﬁxa, evoltar.
sim, conhecer
diversas cidades e países, viajanÓtimo custo-benefído constantemente
de um lugar
cio,o com
para
outro,flexibilidade
é uma experiência
na duração
do pro-porém
incrível
e enriquecedora,
grama e muito
aos diversos
demanda
planejamento
tiposque
de onecessidade
para
mochileiro não se
veja em enrascadas. Planejar
tudo sozinho pode ser trabalhoso. Buscar consultoria em
uma agência de intercâmbio de
conﬁança pode tornar o preparo
mais fácil e prazeroso. Não faltam detalhes a serem pensados:
deﬁnir quantos dias vai ﬁcar em
cada cidade, o que fazer e conhecer em cada uma delas, onde vai
se hospedar, se a melhor opção
é albergue ou hotel, deﬁnir quais
serão os meios de locomoção de
uma cidade a outra e até mesmo
quanta bagagem levar, aﬁnal,

e disponibilidade.

e pé na estrada!

Q

Troca Cultural x Privacidade.
Na hora de se hospedar, vale pensar bem
nos prós e contras de cada opção. Ficar
em albergues, além de ter um ótimo custo x benefício, proporciona ao mochileiro
um intercâmbio cultural intenso, porém,
a privacidade fica comprometida na hora
de dividir o quarto, o banheiro...o que não
acontece no hotel.

Aprendizado não só
nas salas de aula, como também no mercado de trabalho.
Passar um tempo fora do
Brasil, fazendo algo diferente
além de curso de idioma.

Compartilhado por: ci.com.br
facebook.com/ci.intercambio

quem vai carregar tudo durante
todo o tempo, será apenas uma
boa mochila.
Depois de procurar uma
agência de intercâmbio, é
hora de começar a montar o
seu roteiro.
Os pacotes podem ser montados
com cidades a sua escolha. A Europa, por exemplo, é o continente
mais procurado por mochileiros
porque, além da diversidade, é
fácil ir de uma cidade a outra e é
possível conhecer países inteiros
em poucos dias, além de poder
fazer dezenas de passeios e voltar
com mil histórias para contar.
Mas não é só isso! Mochilões
que passam pela Austrália,
deixam os mochileiros encantados com as belas paisagens do
viagens longas são soluções rápidas,
seguras, com preços atrativos e muitas
vezes, com paisagens deslumbrantes
entre um país e outro.

Carreira
Pesquise sobre todas as opções.
Muito comuns na Europa, os trens de

Viaje com uma reserva de
dinheiro para emergências.
A ideia é que tudo sempre saia como
o planejado, mas se por acaso ocorrer
alguma situação inesperada, prevenir
é sempre melhor

outro lado do mundo. Cenário
de novela, a Turquia é ideal para
um mochilão de curta duração.
Já para os amantes de história
medieval, mochilar pelos castelos
europeus será fascinante.
Sair do Brasil com tudo planejado é sinônimo de evitar
surpresas desagradáveis ao se
aventurar pelo mundo. Quando
fechar seu Mochilão, certiﬁque-se de que hospedagem, passes
de trem para a locomoção, voos
domésticos, traslados de in/out
e assistência médica internacional, além das taxas e impostos,
estejam garantidos. E para ter
todo conforto e segurança
durante a viagem, tenha a
certeza de que poderá contar com a agência escolhida
sempre que precisar.
Abra o mapa, planeje seu roteiro
e aprenda com o mundo!

Compartilhado por: ci.com.br
facebook.com/ci.intercambio
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Sexxxetc...
por

Como fazer
uma mulher

pedir

sexo anal

Não é novidade que sexo anal é uma das taras
mais frequentes que passam pelo imaginário
masculino. Alguns dizem que é por causa da textura
e das sensações únicas que aquela região proporciona.
Mas indícios mostram que o que realmente deixa os homens tão aficionados por essa prática é porque ela tende
a deixar as mulheres mais safadas – sim, é um outro nível de exploração no sexo. A mulher sente que está

1 Tenha paciência. É muito
fácil cobrar uma coisa quando
não é você que terá algo entrando num buraco que tem função
de eliminar coisas para fora do
corpo. Esqueça os filmes pornôs, onde as mulheres dão o cu
como se fosse algo muito natural. Não, não é.
2 Sexo anal só pode ser proposto quando a mulher estiver num nível de tesão absurdo. Trabalhe bastante para
então pensar na recompensa.
3

Jamais tente essa manobra
sem que a mulher tenha gozado
pelo menos uma vez durante o
sexo. O orgasmo deixa a mulher muito mais relaxada, o
que facilita muito as coisas. 4

entregando aquela que é possivelmente a sua
parte mais íntima, mais intocada, e ter essa consciência aumenta muito o nível de excitação. Elas costumam demorar a se permitir experimentar essa alternativa, digamos, mais lado B – mas as que descobrem
os poderes oriundos dessa prática costumam
se apaixonar por ela. Exatamente por isso, muitos
homens têm dificuldade em convencer suas mulheres

4

Uma das melhores formas
de se aproximar da área
traseira dela é no sexo
oral. Faça tudo normalmente
e quando perceber que ela está
quase gozando, muito delicadamente vá massageando o
ânus com um dos seus dedos.
Se ela demonstrar que gostou,
vá aos poucos introduzindo
o dedo cada vez mais. Essa é
uma forma de ajudá-la a descobrir que é possível ter prazer
anal.

5

Nunca queira fazer essa
modalidade pela primeira vez
de surpresa. Converse com
ela antes, descubra o que
ela pensa sobre o assunto. É
muito melhor que ela esteja
ciente das suas intenções.

6

Tenha sempre lubrificante a base de água e preservativo em mãos. Sem um
desses itens, nada feito.

7

Se você tem nojinho do bombom que pode eventualmente
sair no meio do processo, nem
“se meta” nessa. A etiqueta diz:
se viu ou sentiu alguma
coisa, ignore e continue
como se nada tivesse acontecido.

8 Escolha uma posição
que a deixe confortável e
que não permita uma penetração muito funda a princípio.
Ela deitada de bruços com uma
almofada na região do quadril
ou de ladinho são boas escolhas. De quatro, jamais. Essa é

a deixar que lhes penetrem esse outro lado de seus seres. Muitos fazem tudo errado e acabam com as
poucas chances que existiam. Por isso, hoje trouxemos um guia para que você faça tudo certinho e aumente as chances de fazer com que ela peça para
que você a ajude a realizar essa fantasia. Porque assim
é muito mais gostoso – sem pressão e com desejo
dos dois lados. Anote aí:

uma posição para as de nível
avançado.
9 Ao começar, deixe que
ela pegue o menino e que
o direcione para o buraco
mágico até que ele esteja na
posição mais confortável possível para ela.

10

Comece muito devagar
e respeite o que ela pedir. Enquanto começa a esboçar uma
penetração, continue estimulando-a. Dê beijos no pescoço,
fale umas sacanagens ao pé
do ouvido, estimule o clitóris
dela com os dedos. É preciso
ser malabarista.

11

Deixe que ela dite o
ritmo. Se ela pedir para que
você vá mais devagar, obede-

ça. Se ela quiser que você vá
mais rápido, obedeça também. Tem mulheres que relatam sentir menos dor quando
o parceiro entra num ritmo
um pouco mais rápido, em
vez de ficar colocando e tirando bem devagar. Veja o que
ela prefere.

12 Se ela pedir pra parar, PARE. Ou vai correr o
risco de nunca mais ter acesso
à área dos fundos.
Compartilhado por:
Casalsemvergonha.com.
br, Felicidade a dois, simples como 1 + 1.
Visite a nossa fanpage:
Facebook.com/casalsemvergonha
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S
SPOTTED
abe aquele carinha de cabelo
comprido
que
tava na sua frente na fila da lanchonete? Ou aquela menina
com uma enorme tattoo
na nuca que cruzou com
você na biblioteca? E sabe
todas essas pessoas que
você gostaria de pegar
(e até chega a xavecar)
mas que sempre te falta
coragem pra chegar junto e mandar a real? Pois
a solução pros seus problemas acaba de chegar:
SPOTTED!
As páginas “Spotted” no
Facebook surgiram na
gringa como uma iniciativa de estudantes universitários que queriam
mandar recadinhos de
amor para outros alunos
e, bem, quem sabe, até
mesmo professores (ui!)
pela rede do Mark Zucker-

A nova mania do Facebook pra
universitários apaixonados

por

berg. O fato é que a ideia foi
muito bem-vinda por aqui
e várias universidades e
faculdades adotaram esse
novo correio sentimental.
A proposta é bem simples:
você entra lá no Spotted
da sua facul, manda seu
recado para o administrador da página e, se ele
selecionar, tá lá sua declaração. E acreditem, se
vocês ainda não entraram
nessas páginas, estão perdendo algumas das cantadas mais hilárias do mundo.
Em tempo: as universidades paulistas que já têm
suas páginas Spotted no
Face são: Mackenzie, PUC,
FGV, ESPM, USP, FMU, Belas Artes e Insper. Entra lá
vai ;)
Saiba tudo em detalhes
sobre as páginas Spotted
no Facebook: http://bit.
ly/spotted13

Quando a internet resolve bancar a

DETETIVONA
Quem vigia os vigilantes? A questão maior de
Watchmen, a mais consagrada história em quadrinhos de Alan Moore, pula
de volta em nossas mãos
agora. E tudo graças a
elas, as redes sociais.
Explicamos: depois da explosão de duas bombas
na Maratona de Boston,
no último dia 15 de abril,
os americanos começaram a ficar obcecados por
descobrir, eles próprios,
quem seriam os culpados
pelo atentado.
No mesmo dia das explosões, os fóruns 4chan e
Reddit, populares nos

EUA, começaram a espalhar imagens de possíveis suspeitos e suas
(olha a paranoia…) suspeitas mochilas.
O que se seguiu depois
dessa gigante e compartilhada investigação coletiva foi uma série de atitudes confusas do próprio
FBI. Um “suspeito” morreu em uma perseguição,
os dois irmãos da Chechênia aparentemente não
tinham nenhum plano
de fuga, um rapaz pelado
foi visto sendo preso pela
polícia – e há quem diga
que ele morreu – e, enfim,
várias informações cru-

zadas começaram a circular.
Entram em cenas as redes
sociais. Uma série de imagens compiladas numa
rede de troca de imagens
chamada Imgur começou
a construir uma narrativa, teoricamente provando que o FBI estaria
manipulando
algumas
informações e até mesmo
photoshopando imagens
para desviar a atenção
de outros suspeitos que
estariam no local na hora
das explosões.
Independente dos resultados de todas essas investigações – as oficiais

e não-oficiais – não deixa
de ser curioso como Alan
Moore, mais uma vez,
consegue ser profético.
Ele que foi o mesmo cara
que criou a ideia por trás
do grupo Anonymous
(nos quadrinhos V de Vingança), agora prova que
os vigilantes estão sendo, sim, vigiados. E nós,

observados a toda hora
em nossas redes sociais,
somos agora também os
grandes observadores.

Compartilhado por
youpix.com.br , o maior site de
cultura de internet do Brasil. Siga-nos no Twitter @youPIX ou
no Facebook.com/youPIX.

Buteco

do Paulão

É

impossível eu não
estranhar o repúdio exacerbado de
parte da população
francesa diante da legalização
do casamento gay, especialmente pelo fato dos franceses serem os arautos do slogan histórico da “Liberdade,
igualdade e fraternidade”,
quando de sua famosa revolução. Não faz muito sentido.
Acho. Por outro lado, pensando melhor, talvez não se trate
de preconceito contra a união
entre pessoas do mesmo sexo.
Talvez os franceses queiram é
evitar que gays caiam nesta,
para muitos, milenar armadilha do casamento. Eu estou
no meu segundo casamento e
posso dizer que estar casado é
ótimo, ainda que alguns prefiram morrer queimados.
O livro dos recordes registra
fatos curiosos sobre o tema,
como o americano Glyn Wolfe
que aos 70 anos já havia se casado 19 vezes, contabilizando
34 filhos e nada menos que 16
sogras vivas. Por outro lado, a
copeira, tb americana, Beverly Nina Avery, de Los Angeles,
no ano de 1967 foi até o juiz
solicitar seu 16º divórcio. E
este é um dado interessante,
já que o número de casamentos tem aumentado no Brasil
nos últimos anos, assim como
o número de separações. Com
o advento do divórcio, as pessoas parecem mais aptas a
experimentar, sei lá. Jece Va-
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A milenar
armadilha
do casamento
ladão, que eternizou a fama
de machão brasileiro, disse
uma vez, numa entrevista,
algo que apoia esta tese, mais
ou menos assim: “Casamento
é uma coisa muito boa. Já estou no sétimo”.
Voltando ao meu caso, na
primeira vez que decidi me
enforcar, digo, me casar,
lembro-me de estar absurdamente nervoso, andando de
um lado pro outro na sacristia. Ao me ver tão tenso, um
de meus irmãos mais velhos
se aproximou com a chave do
carro tilintando e mandou a
seguinte frase: “Meu carro
está na esquina. Se manda
que eu seguro a bronca”. Mas
eu casei. Anos mais tarde
ele também se separou. E já
casou de novo. A gente reclama, reclama, mas bastam
algumas semanas de volta ao
mercado pra descobrirmos
que tb gostamos de uma certa

segurança. Aliás, a sogra deste meu irmão, falecida Dona
Maria, cunhou uma frase sobre casórios que até hoje me
parece definitiva:
“Casar é bão – dizia,
com seu sotaque de Bragança
Paulista – não é muito bão,
mas é bão!”
Meu primeiro casório não
emplacou dois anos de união.
Achou pouco? Ok, mas tem
gente que ficou muito menos
tempo casado que eu. Britney
Spears, por exemplo, tomou
um porre e se casou em Las
Vegas com um amigo de infância. Pouco mais de 55 horas depois, quando a ressaca
devia dar ares de terminar,
ela se tocou da cagada e pediu
o divórcio. Só que este não é o
casamento mais curto da história. O recorde neste quesito
vai para o americano (sempre
eles) Robert Neiderhiser, que
teve um colapso 10 segundos

após dizer sim à sua noiva,
numa igreja da Pennsylvania,
transformando-a, compulsoriamente, em viúva ainda no
altar.
Sempre que cumprimento alguém momentos após a sentença de morte, quero dizer, a
cerimonia de casamento, falo
no ouvido dos nubentes que
o segredo para o casamento

“
“

O ideal no
casamento é que
a mulher seja
cega e o homem

surdo”. Sócrates.
O casamento é
uma relação
entre duas pessoas na qual uma

estásempre certa e a
outra é o marido”.
Luís Fernando Veríssimo.

Compartilhado por: Paulo de Carvalho (vulgo Paulão), bebedor de cerveja, vocalista da banda Velhas Virgens e
pai da Majú. www.facebook.com/paulo.decarvalho.9 | @paulaovv | www.velhasvirgens.com.br

dar certo é querer ficar casado. E ter sempre umas garrafas de bebida espalhadas pela
casa. Sim, por que vc nunca
sabe quando vai ter que passar uma noite trancado no
banheiro ou sob a cama. No
caso do banheiro, o último reduto da honra masculina no
lar, minha sugestão é colocar
tv à cabo e um frigobar, incluindo ai alguns tira-gostos
e sanduíches frios. Pode ser a
trincheira final da guerra familiar, ouçam o que eu digo.
Não sei se a união entre dois
homens ou duas mulheres
foge deste perfil desgastante
do relacionamento cotidiano.
Vai ver os iguais se compreendem melhor e resolvem
esta equação sentimental de
forma diferente. Posso falar
do que vivi e vivo. E dentre
tantas frases sábias que li e
ouvi durante a vida, destaco
duas:
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