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A amizade começou pelo Foto-
log.Avidadelas,aliás,estátoda
lá – pelo menos os últimos seis
anos. Desde os tempos de colé-
gio, estão lá registros de ami-
gos, namorados, brigas, tardes
na piscina ou na praia, baladas.
Muitas baladas – ou “nights”,
afinal, elas são do Rio de Janei-
ro. Cecília Arruda, 23, Yasmin
Vilhena, 22, e Fernanda Figuei-
redo, 21, conquistaram fãs e ini-
migos divulgando a própria vi-
danarede.Oquejáeraumreali-
ty show virou programa de TV
de verdade – o Nós 3, série que
está no ar no Multishow, todas
às quartas-feiras, às 22 horas.

Yasmin,Fernanda (aDinha)
eCecília(aCix)têmFotologdes-
de 2003. Só a última mantém o
mesmo perfil desde então – o
“passado negro”, como ela cha-
ma. A partir das postagens fre-
quentes, formou-se uma legião
de seguidores. “No começo,
quando as pessoas começaram
a me procurar e me mandar
mensagem, eu achava estra-
nho. Eu não estava fazendo na-
da e aquelas pessoas gostavam
demim”, diz Cecília.

NoOrkut,umaprocurarápi-
dajáachapelomenoscincoper-
fiscomfotosdela.Quatro, écla-
ro, são falsos. Também há vá-
rias comunidades dedicadas a
ela – entre elas, a “Defensores
de Cix Arruda” e duas outras
dedicadas a trocar “fotos ra-
ras”dagarota.Emboranãosai-
ba ao certo o motivo de seu su-
cesso, Cecília arrisca: “talvez
elas se identifiquem com o que
escrevo ou com alguma foto”.
“Essa geração já cresce expon-
do a vida em detalhes”, diz um
dos diretores, Bruno Natal.
“Elas brigam, falam de coisas
públicasnoTwitter,equemqui-
ser, lê. Têmmenosmáscara”.

Foiquandoumaamigaemco-
mum comprou uma mini-DV
quetudoficoumaismovimenta-
do.“Começamosalevaracâme-
ra para todos os lugares”, conta
Fernanda. Principalmente para
as festas.Amigas gritando, can-
tando,seabraçando,conversan-
do, bebendo, dançando. “Quan-
do vimos o resultado, achamos
muito legal e pedimos para um

amigo editar”, diz
Fernanda. O ami-
goeraTiagoLins,
que divide a dire-
ção da série com
Bruno Natal. Ele
editou as ima-
gens caseiras
emvídeosdecin-
co minutos, pró-
prios para oYou-
Tube, como que-
riamasmeninas.

Divulgado nos
respectivos perfis
noOrkut e Fotolog,
o vídeo fez sucesso
e, depois demilhares
de visitas, surgiu ade-
manda pelo segundo.
Hoje, os dois contabili-
zam 17 mil visitas. “Acho
que é porque a gente se ex-
pôs de um jeito natural. Não
estávamos pensando em na-
da”, diz Yasmin. “Acho que
quem assiste pensa ‘caramba,
eupodiaterfeito issotambém’”.

Batizado deMatrizen, o “se-
riado” teve apenas dois episó-
dios,mas foi o ponto de partida
para algo bem maior. Quase
dois anos depois das aventuras
no YouTube, Lins e Natal leva-
ramovídeoparaoMultishowe,
depois de alguns ajustes, veio o
aval: a vida das três viraria, fi-
nalmente, um reality show.

“Nenhuma de nós esperava.
Não tínhamos projeção de ser
famosas e pensamos ‘caramba!
Será’?”, dizDinha. “No começo
ficamos commedo de se expor
demais, mas depois pensamos
que não temos nada a esconder
e temos orgulho do que faze-
mos”, diz Yasmin.

Para as gravações, Natal e
Lins acompanharam as meni-
nas por cinco meses. Além de
uma agenda que elas envia-
vam,asaídaparaosdoisacom-
panharem tudo era segui-las
peloTwitter e pelo Fotolog. “A
gente ficou dependente do que
acontecia com elas, não tínha-
mos um roteiro”, explica Na-
tal.Por isso,emalgunsmomen-
tos,entrarnouniversoparticu-

l a r
das três
não foi tare-
fa fácil. Se na in-
ternet elas conse-
guiamescolher qual par-
tedavidaqueriammostrarpa-
raomundo, para o seriado elas
tiveram que deixar isso nas
mãos dos diretores. “Todo
mundo tem aquele dia em que
acorda de mau humor, acorda
se achando a pior pessoa, não
quer ser filmado”, diz Dinha.

“Mostrar as fraquezas fazia
queaspessoasgostassemmais
delas como personagem, não
só mostrando como elas eram
superlegais fazendo coisas le-
gais”, explica Lins. E é justa-
mente esse o ponto crítico do
seriado, para alguns – o fato da
vidadelasserconsiderada fútil
ou de algumas cenas parece-
rem irreais, comodisse aoLink
a criadora do perfil que critica
asérienoTwitter (leiaao lado).
O fato é queNós 3 retrata ouni-
versodetrêsmeninasbem-nas-
cidas, bonitas, e que não têm
muitas preocupações além da
faculdade,oestágioouonamo-
rado. É um nicho mostrado
com uma boa edição e uma tri-
lha sonora moderninha, assim
como é a série americana The
Hills (que é, aliás, uma referên-
cia assumida pelo programa).

Os anos de experiência en-

frentando comentá-
rios nos Fotologs deram às
garotas segurança para
aceitar as críticas e encará-
las como diversão – tanto é
que todas, assimcomoosdi-
retores da série, seguem o
perfil falso@nos_3 noTwit-
ter. “Temgente falandomal
e falando bem. A gente tem
que estar preparada”, diz
Cecília. “Nãonos incomoda-
mos”.

O que mudou na vida de-
las depois do reality? “Na-
da”, repetem em uníssono.
Vezououtra,umadelasére-
conhecida na rua, como
aconteceuoutro dia comDi-
nha. Ela saiu do trabalho e
viuqueumgrupoa observa-
va e ria – só descobriu que
havia sido reconhecida por-
que uma garota comentou
noTwitter.Paraelas,oFoto-
log é umamaneira de recor-
daropassado.Ea série é en-
caradadomesmo jeito: uma
maneira divertida de, no fu-
turo, lembrar de uma época
muito boa da vida. ●
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No dia em que Nós 3 estreou no
Multishow,umperfil noTwittersur-
giu para acompanhar a série. Uma
primeira olhada até engana,mas o
perfil não é de Cix, Dinha e Yasmin
–e simde “Pix”, “Binha”e “Jasmi-
ne”, as “it girls” deNilópolis.
Operfil é tocadoporumapublicitá-
ria carioca que decidiu tirar sarro
doestilodevida retratadonasérie.
“Aindanos recuperandodeontem,
mas hoje tem festa de abertura do
programa no Pista Nós 3 com DJ
Bruno Carnaval”, diz um tweet, fa-
zendo referência ao diretor Bruno
Natal. “Gente, alguém viu minha
sandália de acrílico? Perdi na bua-
ti!”,dizoutro.A inspiraçãodapubli-
citária vemdos episódios. “O legal
é que sempre que eu posto qual-

quer coisa o povo vibra”, disse ela,
que escolheu o codinome “Celly”
em um papo por troca de mensa-
gens no Gtalk com o Link. Ela diz
que não critica as meninas – quer
apenas fazer uma “sátira comavi-
da noturna doRio e até comoesti-
lo de vida”. Para ela, o seriado em
alguns momentos soa “ridículo”.
“Avidadealgumasdelasémuito a
passeio”, disse Celly. “Esse povo
acaba se perdendo na tentativa de
‘externar o que quer que se tenha
dentro’”, diz. A publicitária prefere
nãofazercríticasdiretas,massein-
comoda com o fato de “todomun-
do querer ser diferente a qualquer
custo”. E diz que o quemais irrita,
para ela, é “gente que começa fra-
se com ‘amiga’...”. ● T.M.D.
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