
NÚMEROS CAMPEONATO GAÚCHO

Grêmio x Inter: começa a final

3 x 1

4,2 mil figurinhas são
necessárias para um coleciona-
dor solitário

1,3mil cromos vão precisar
os que trocam com, em média,
25 colegas

30
PALMEIRAS

Cleiton Xavier deve
atuar na quinta-feira
O Palmeiras deve contar com
Cleiton Xavier na quinta-feira,
no primeiro jogo das quartas de
final da Copa do Brasil, contra o
Atlético-GO, no Palestra Itália.
O meia está recuperado de um
entorse no joelho esquerdo e
treinou normalmente ontem.

Eles entraram na onda

JogoRápido

Grêmio e Internacional fazem hoje, às 16 horas, no Beira-Rio, o
primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O goleiro Victor
(foto) está confirmado no time tricolor.

CORINTHIANS

Mano testa Alessandro
em amistoso no Rio
Mano Menezes encontrou um
atrativo no amistoso do Corin-
thians contra o Botafogo, hoje,
às 18h30, no Engenhão. No jogo
de entrega de faixas ao cam-
peão carioca, o treinador obser-
vará o lateral Alessandro, que
pode ser titular diante do Fla-
mengo, pela Libertadores, na
próxima quarta-feira.

Para completar o álbum

foi o placar da vitória do Manches-
ter United sobre o Tottenham, on-
tem, pela 36ª rodada do Campeo-
nato Inglês. Com 79 pontos, o time
assumiu a liderança e hoje torce
por um tropeço do Chelsea (77),
que recebe o Stoke City.

SÃO PAULO

Washington pode ser
a novidade no Peru
O técnico Ricardo Gomes admi-
tiu que pode colocar Washing-
ton como titular na quarta-fei-
ra, contra o Universitario, em
Lima, pelas oitavas de final da
Taça Libertadores.

SÉRIE A-2

Primeira Divisão tem
três novos integrantes
O Linense chegou à Série A-1 ao
bater o União Barbarense por 2
a 1. Já São Bernardo e Noroeste
subiram com empates por 1 a 1
com Pão de Açúcar e São J0sé.

Fãs bolam maneiras de
controlar a coleção

MINEIRO

Atlético faz decisão,
mas já pensa no Santos
O Atlético-MG, de Luxemburgo
(foto) inicia hoje sua maratona
de decisões. Às 16 horas, visita o
Ipatinga no primeiro confronto
da final do Mineiro. A cabeça do
time, contudo, está dividida en-
tre o jogo e o duelo de quarta-
feira, diante do Santos, no Mi-
neirão, pela Copa do Brasil.

vitórias Juliana e Larrisa soma-
ram ontem no Circuito Mundial de
vôlei de praia, com a conquista da
etapa de Brasília. No masculino, a
final será hoje: Alison e Emanuel x
Todd Rogers e Phil Dalhausser.

Advogado

Copa-2010

Caio Fernandes

Adultos trocam
figurinhas no bar,
na academia...

VALDIR FRIOLIN/AG RBS

Luana Gardin

“Sentirei um vazio
quando acabar e não
tiver mais de
comprar figurinhas”

TIAGO QUEIROZ/AE

“Lembro da infância.
Minha mãe até me
deu pacotinhos de
presente”

Vários métodos foram criados
para controlar a coleção de figuri-
nhas da Copa. Uns, usam plani-
lhas de computador, outros cria-
ram estimativas de quantos pa-
cotinhos precisam ser compra-
dos para completar a coleção,

tem aqueles que anotam com ca-
neta em um papel mesmo.

O universitário Arthur Azeve-
do de Amorim, que estuda Enge-
nharia da Computação e mora
em Campinas, fez cálculos para
saber o quanto as pessoas gas-

tam para ter toda a coleção. “Ti-
ve a ideia ao ver meu irmão, de 16
anos, tentando completar a
sua”, conta ele, que nem aderiu à
moda. “Meu pai, que é estatísti-
co, me ajudou com os cálculos.”

Ele chegou à seguinte conclu-
são. Um colecionador solitário
terá de comprar em média 4.200
figurinhas para ter todas. Um
gasto de R$ 650. “Mas se a pes-
soa for azarada, ela pode chegar
a adquirir mais de 7 mil antes de
conseguir acabar”, diz.

Alguém sociável, porém, tem

mais chance. Um indivíduo com
25 amigos para trocar, só terá de
conseguir cerca de 1.300 cro-
mos. Sociedades também são
efetivas. “Imagine quatro caras
tentando completar seus álbuns
juntos”, teoriza. “Se cada um
comprar 2.500 figurinhas, eles
completam as quatro coleções.”

Tabelas. Para saber quantas e
quais figurinhas já possuem e,
mais importante, quantas e
quais faltam, os fanáticos costu-
mam formatar tabelas. O auxi-

liar administrativo Marcus Pádu-
la fez isso. E seu modelo se espe-
lhou pela internet.

“Criei uma planilha de Excel
no computador, dividida por se-
leções, bandeiras, estádios”, diz,
com orgulho na fala. “Comecei a
bolar o método em dezembro do
ano passado.” Ele disponibili-
zou o arquivo em sites. E o mes-
mo se espalhou por redes sociais
do mundo virtual. “Recebo men-
sagens de pessoas de vários esta-
dos, como Rio de Janeiro e
Goiás, me agradecendo.”

Universitária

Álbum do Mundial
conquista advogados,
publicitários... Donos
de banca festejam o
enorme sucesso

Filipe Vilicic

Quem disse que figurinha é coi-
sa de criança? Desde o último dia
11, quando o álbum oficial da Co-
pa do Mundo foi lançado, há um
monte de marmanjo (e moças já
crescidinhas, também) atrás dos
cromos das 32 seleções que dis-
putam o torneio. “Corro atrás do
Kaká”, contou o universitário
Willian Barboza, na última quin-
ta, enquanto trocava exempla-
res com colegas de um escritório
de advocacia em um bar. “Só fal-
ta ele e outros quatro jogado-
res.” O estudante já gastou R$
100 em pacotinhos na batalha pa-
ra finalizar a coleção. E leva bo-
los de figurinhas para todos os
cantos para trocar com outros
colecionadores – no trabalho, na
faculdade, na rua.

Os almoços com os colegas do
escritório, por exemplo, costu-
mam virar um mercado de es-
cambo. “Ainda fazemos plani-
lhas para controlar o que temos,
trocamos e-mails pedindo pelo
Ronaldinho Gaúcho ou pelo go-
leiro reserva do Japão”, diz o ad-
vogado Caio Fernandes, que
compra o álbum da Copa desde a
edição de 1994. “Até os sócios da
empresa participam.”

Mas porque raios o povo acha
tão bacana caçar a foto do rosto
dofrancês Thierry Henry, do por-
tuguês Cristiano Ronaldo ou
mesmo de quase desconhecidos
como o coreano Jung Sung-
Ryong? “É gostoso pela nostal-
gia”, defende a universitária Lua-
na Gardin. “Lembro de minha in-
fância. Quando soube que eu es-
tava colecionando, minha mãe
comprou pacotinhos e me trou-
xe de presente, com biscoitos e
leite. Depois, ficou me vendo dei-
tada, colando os cromos.”

Para o educador físico Aniello
Macatrozzo, a graça é o desafio
de procurar pelas figurinhas. “E
quando eu completar, vou falar
para todo mundo, com orgulho,
que consegui.” Fanático, ele cole-
ciona os álbuns da Copa desde

1994 e cola algumas das repeti-
das em seu armário na academia
onde trabalha (e onde negocia
os cromos também).

Trocas. A mais evidente prova
de que a mania se espalhou por aí
é que em quase todos os lugares
há gente negociando as figuri-
nhas. “Te dou meu Cannavaro
por duas das suas.” “Tem o em-
blema da Argentina aí?” São
exemplos de frases que são ouvi-
das pelas ruas de São Paulo.

Há grupos de fanáticos que
marcam encontros em bancas
de jornal, no vão do Museu de
Arte de São Paulo, na Avenida
Paulista. “Uma vez, estava no
prédio de minha namorada e vi
uns garotos de 7 anos”, lembra o
advogado Fernandes. “Não deu
outra. Abordei-os e perguntei
‘vocês têm figurinhas da Copa?’
Eles pegaram as repetidas que
possuíam e trocamos.”

“Na agência onde trabalho,
pensamos até em começar a ‘ba-
ter bafo’ (espécie de disputa pelos
cromos) nas mesas”, relata o pu-
blicitário Felipe Santos, que tem
um álbum em parceria com os
dois irmãos. Aliás, o único do
trio que ainda é criança, o de 10
anos, é também o único que não
se empolga com a brincadeira.

Na Pontifícia Universidade
Católica Católica de São Paulo
(PUC-SP), há mesas de trocas
nos corredores. “Tem até uma
plaquinha dizendo ‘trocamos fi-

gurinhas aqui entre tal e tal horá-
rio’”, observa o universitário Bar-
boza, que lá estuda.

E quando o álbum é completa-
do? Como ficam os aficionados?
“Dará um vazio, pois não terei
mais de ir na banca para comprar
os pacotes”, opina, com tom de
melancolia, o advogado Barbo-
za. “Vou é me gabar”, contrapõe
o educador físico Macatrozzo.

Febre. Não só a editora Panini,
responsável pelo álbum, que
tem lucrado com a mania – a em-
presa não revela o faturamento,
entretanto, vendeu tanto que te-
ve de se desculpar com os consu-
midores que passaram a semana
sem encontrar pacotinhos em
pontos de venda paulistanos. Os
donos de bancas de jornal tam-
bém estão com largos sorrisos es-
tampados nos rostos.

“Há mais de 30 anos que não
presenciamos um movimento
tão intenso no setor”, afirma Ri-
cardo do Carmo, presidente do
Sindicatodos Vendedores de Jor-
nais e Revistas de São Paulo. “Só
no meu ponto, no centro da capi-
tal paulista, a freguesia quintupli-
cou”, diz.

Para Carmo, isso é bom não só
pelo lucro que consegue com o
álbum e as figurinhas. “Os cole-
cionadores ainda se interessam
por comprar uma revista, um jor-
nal”, conta. “Gente que não está
acostumada a ler tem surgido.”
Para aproveitar a onda, ele orga-
niza um clube de trocas. Os en-
contros serão todos os sábados,
a partir do dia 22 de maio, em sua
banca. Para atrair a clientela, se-
rão distribuídos saquinhos de pi-
poca para quem comparecer.

Bandidos. O vício pelo álbum
despertou o interesse de um tipo
não esperado: a bandidagem. A
procura pelas figurinhas é tanta
que um grupo de criminosos pen-
sou “podemos lucrar com isso.”

Na quarta passada, cinco ho-
mens armados roubaram 135 cai-
xas de cromos de uma distribui-
dora em Santo André. Ao todo,
135 mil pacotes foram levados.

Na sexta, a Polícia Militar en-
controu parte do material e dete-
ve três suspeitos. Especula-se
que os bandidos venderiam cada
pacote por até quatro vezes o va-
lor original, de R$ 0,75. Escambo. Advogados e estagiários trocam figurinhas durante o almoço em um bar
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Diversão. A universitária Luana e o educador físico Macatrozzo “batem bafo” em academia
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