


Nem eu, nem a agência, nem a Bom-
bril, ninguém esperava que isso fosse 
durar tanto tempo. Aconteceu que, 
em 78, o Washington Olivetto e Fran
cese Petit, na DPZ, criaram uma cam
panha para associar a força da marca 
Bombril aos outros produtos que ela 
fabricava (detergentes, um lava-louça, 
um sapólio e outro que não lembro 
agora), a palha de aço eu comecei a 
fazer a propaganda muito tempo de
pois. Eu recebi o cachê e o negócio 
ia ficar por aí. E quando foi veiculado, 
deu um bochincho muito maior que o 
esperado. Aí me chamaram para fazer 
um contrato de exclusividade por um 
ano. E este contrato foi renovado. No 
final de 2004 terminou o meu contrato 
com a Bombril, fiquei um ano contra
tado pela Fininvest, ligado ao Uniban-
co. E em 2006 voltei para a Bombril. 

Eu saí da Bombril por uma questão 
de contrato. Tinha um período de ca
rência que eu não podia me vincular 
a nenhuma outra empresa. Nesse 
período recebi propostas, mas a mais 
consistente por um longo prazo foi a 
da Fininvest (contrato de três anos). 
Eu achei legal, tinha o projeto de fazer 
essa transição, de deixar de ser o ga
roto Bombril, para ser o garoto Finin
vest. Os primeiros filmes a gente fez 
mudando isso, mas no final do primei
ro ano de contrato com a Fininvest, a 
Bombril me chamou de volta. Isso é 
público, é aberto, a Bombril passou 
por um momento muito complicado, 
quase faliu. Só não faliu porque é uma 
marca muito forte. Tem uma coisa que 
eu fico até emocionado. Tem um em
penho das pessoas que trabalham na 
Bombril, parece demagogia isso, mas 
as pessoas têm orgulho de trabalhar 
na empresa. Então os funcionários, os 
operários, trabalharam para manter a 
empresa em pé enquanto eles pudes
sem. Depois de muitas complicações 

judiciais, ela finalmente voltou em 
2008 para o antigo dono, o herdeiro 
que é o Ronaldo Sampaio. 

Até teve um convite muito tentador 
da Assolam em 2002. Foi bem antes 
do período em que eu saí da Bombril. 
Ela já não estava muito bem, não tinha 
como veicular as coisas, eventualmen
te eles atrasavam o meu pagamento e 
eu recebi o convite do Júnior, que era 
presidente da Assolan. Muito tentador, 
mas achei que não era ético eu ir dire
tamente para o concorrente. A melhor 
coisa a fazer era avisar a Bombril. Estou 
sendo consultado, e aí como ficamos? 
A gente modificou o meu contrato, 
eles não puderam cobrir a oferta da 
Assolan, mas agregaram alguns bene
fícios. Em 2004 o meu contrato estava 
para terminar, e a gente achou melhor 
não renovar. Por conta disso, e por 
uma coisa que eu fiquei muito preo
cupado, eu atormentei o Washington 
e o Andrés, que é o dono da ABA, por 
que sempre falava, que queria sair de 
cena com dignidade, não ser aquele 
velhinho fazendo graça, querendo 
ser um garoto. Então, por todas estas 
circunstâncias, não vamos renovar, 
um dia tem que acabar. Vamos aca
bar agora. Fizemos um filme lindo até 
com apelo emocional para ser a des
pedida do garoto Bombril. E aí então 
eu fiquei este tempo de carência e fui 
para a Fininvest. 

Eu acho que a gente não teve tempo 
suficiente para fazer a transição. O 

contrato previsto era de três anos, mas 
esse segmento de financiamento que 
eles trabalham, não sei como está ago
ra, mas na época pelo menos era uma 
concorrência extrema. Se um colocar 
um novo produto com uma taxa espe
cial de juros para aposentados, a gente 
já tem que mostrar o nosso produto, 
também, era uma pauleira. Então, 
não teve esta possibilidade de fazer a 
transição para o garoto Fininvest, até 
porque depois de um ano, a Bombril 
me chamou de volta. Só voltando um 
pouquinho na história da Assolan. E 
as histórias que inventam, as fantasias 
que fazem que eu trabalho na Bombril, 
que eu moro em Nova Iorque, numa 
cobertura, e quando eu venho para fa
zer filme eu venho num jatinho é tudo 
pura fantasia. É claro que a proposta 
da Assolan não era nesse nível, mas eu 
fiquei muito tentado. Mas depois de 
mais de 26 anos com a Bombril eu pon
derei o seguinte: nem a Assolam nem 
a Fininvest ou as outras empresas que 
me procuraram, fizeram isso do nada, 
nenhuma vai se encantar pelo meu ta
lento ou pela minha condição de ator. 
Não. As pessoas estavam procurando 
o personagem que eu interpreto que 
já era comprovadamente muito bem-
sucedido na publicidade. E entre os vá
rios atributos deste personagem tinha 
uma honestidade que ele passava, aci
ma de qualquer suspeita. Como é que 
eu vou passar para a Assolan depois de 
tantos anos tudo aquilo que eu falei 
era mentira, o produto realmente bom 
é este? Eu ia queimar o personagem, 
que tem um patrimônio nessa histó
ria. Meu e da Bombril, eu ia queimar 
isso no primeiro filme. As pessoas não 
iam mais acreditar no personagem. Eu 
também pensei nisso, não adianta em 
ir para a Assolan e não prezar a clareza. 

Não. Eu acho que não sou uma pessoa 
muito expansiva, mas não me conside
ro tímido. Não sou dessas pessoas que 
chegam num ambiente desconhecido, 
dominam o ambiente, conversam com 
todo o mundo, eu sou mais devagar. 



Eu espero que sim, eu acho que sim. 
Eu acho que a timidez ficou muito 
forte nos primeiros filmes depois que 
ele se sentiu mais afeito, ele começou 
a fazer coisas. A minha participação 
nisso foi como intérprete o tempo 
todo. Quando eu fiz o teste, não era só 
pegar, decorar e fazer. Tinha todo um 
perfil do personagem, que também o 
Andrés me passou. O personagem era 
funcionário da Bombril, um químico 
industrial, que preparava e testava os 
produtos, trabalhava no laboratório, 
mais introvertido, mais meticuloso, o 
oposto do vendedor. Ele estava por 
uma circunstância na frente de uma 
câmera e tinha que falar sobre o pro
duto. Ele tinha o orgulho, o amor da 
empresa, um profundo conhecimen
to do produto porque foi ele que fez. 
Mas não era vendedor. 
O comercial mostrava todos os con
correntes. Todos esses detergentes 
limpam a louça, cumprem com a fun
ção. Não falava mal de ninguém. "Sabe, 
esse fui eu que fiz, uma fórmula que 
faz com que não estrague a sua mão. 
Essa é a empresa que eu trabalho, que 
é a Bombril". No meu modo de ver, o 
que se manteve durante esse tempo 
não é a timidez, mas a inadequação 
desse personagem para aquilo que 
ele se viu na circunstância de fazer. Eu 
acho que é daí que vem a graça. Mes
mo depois de aceito, mesmo depois 
que ele se sentiu dono do pedaço, ele 
ainda faz coisas para as quais ele não 
está habilitado. Se ele sai para dançar, 
cantar, ele não sabe nada sobre dança, 
ele não sabe cantar. 
Eu acho que o que cativou as pessoas 
desde o começo foi justamente que
brar essa coisa de publicidade, essa 
coisa que vende um mundo perfeito, 
idealizado, que as pessoas que apare
cem são as mais lindas, e que se você 
tiver esse produto aí sim é que você 
será feliz. Parecia essa pessoa falível, 
um ser humano e um senhor muito 
verossímil. 

Agora bem pouco. Teve uma época 

em que eu fazia muito. Agora tem uma 
ideia do Ronaldo, que é o atual dono 
da Bombril, que prefere fazer pou
cas campanhas mas com veiculação 
maciça, a fazer um monte de filmes 
veiculando pouco. No ano passado, a 
gente fez três ou quatro filmes de uma 
campanha que teve veiculação não só 
na televisão, mas em outras mídias e 
pontos de venda. Este ano tem uma 
coisa mais focada, com uma linha 
chamada Ecobril, de produtos ecolo
gicamente corretos. Alguns filmes que 
eu fiz agora, para uma campanha que 
ainda não foi veiculada da palhinha de 
aço, especificamente reforçando que 
o produto foi sempre ecológico, que é 
feito de aço e o aço depois que joga 
fora ele se decompõe, se deteriora, e é 
biodegradável, diferente de outras es
ponjas que existem para fazer limpe
za. Tem uma outra linha de produtos 
que é detergente, limpa vidros, vários 

produtos que são ecologicamente 
corretos desde a embalagem até a 
química do produto. 

A Bombril está investindo em outros 
mercados pelo mundo e tem usado 
essas campanhas. Agora, quantas pes
soas se identificam com estes persona
gens, isso eu não sei te responder. Mas 
dentro do nosso país, da nossa cultu
ra, o personagem já tem vida própria, 
uma alma, que vai além da propagan
da, além de vender o produto. Afinal 
de contas, a propaganda quer vender 
um produto ou um serviço e esse per
sonagem já extrapolou isso. Então, 
eu acho que tem um mistério nessa 
história mal explicado, mas eu acho 
que ele conseguiu se manter por tan
to tempo por mérito do Washington e 
a equipe que trabalha com ele. Mes
mo sendo o mesmo personagem, ele 
nunca chegou na mesmice. Ele nun
ca foi repetitivo, nunca fez a mesma 
piada. E nem é o caso de fazer piada. 
0 que eu acho legal desse trabalho: 
estamos aqui fazendo comercial que 
por acaso, pelo personagem, pela ina
dequação dele, acaba sendo engraça
do. Tem um humor nessa campanha 
que eu como ator gosto de fazer, não 
é só contar piada, não é fazer graça, é 
mostrar um situação inadequada e daí 
vem a graça. 

Não quero me comparar com Shakes
peare, mas acredito que sim. Eu acho 
que o personagem tem alma. Parece 
até místico, esotérico, mas não tem 
nada disso. Eu até hoje trabalho em te
atro. E teatro você está ali, fisicamente 
presente, falando com outra pessoa, 
que também está fisicamente presen
te. E no estúdio não, você está lá com 
toda a equipe, mas quem vai ver isso 
depois é quem está na TV. Então, eu 
sempre tive essa intenção, como ator, 
de impregnar a película com alma. Eu 
olho direto para a câmera e tento falar 
diretamente com as pessoas. Quando 
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eu olho ali, imagino que dentro da câ
mera tem uma pessoa e é para aque
la pessoa que estou falando naquele 
momento, como se fosse um público 
de teatro, e daí eu acho que isso vai 
impregnar a película de alma do per
sonagem. 

Eu tenho uma queda por persona
gens que estão na linha do patético, 
quer dizer, tem um momento em 
que você pode rir dessa pessoa, mas 
também você pode se emocionar 
com essa pessoa, esse personagem. 
O riso e a lágrima andam muito jun
tos. Quando eu faço teatro, sempre 
procuro fazer trabalhos que mostrem 
estes dois lados. As duas verdades que 
existem dentro do ser humano. Aí, vol
tando, eu acho que o personagem da 
Bombril tem esses atributos. Ele tem 
essa inadequação, essa coisa que você 
pode enxergar como um cara meio 
atrapalhado, meio bobão, meio tími
do, o que for, aquelas coisas que pare
cem ter se perdido no mundo em que 
a gente vive, aquela coisa da ingenui
dade, de uma honestidade, sabe? De 
estar lá exposto e querer falar a verda
de. Ele não vai enganar ninguém. 

Eu vejo mudança no público, mas não 
tanto assim. Eu vejo que as pessoas 
ainda gostam de ver comédias des-
compromissadas. Eu comecei a fazer 
teatro, profissionalmente, nos anos 
70, e na época da repressão. Todo tra
balho experimental que eu estava co
meçando, com oficina, arena e tal, isso 
foi vetado. Eu sou contemporâneo do 
Grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone 
aqui em São Paulo, enfim, era uma 
tentativa, uma válvula de escape para 
a repressão. Você tinha espetáculos 
totalmente comerciais, que sobrevi
veram à censura, de companhias já 
mais estabilizadas mas a gente não 
tinha como estar nesse circuito. Então, 
aqui e no Rio foi um movimento con
sistente, da gente poder se expressar. 
O público da nossa geração parecia 
que tinha essa identidade: estamos 
aqui para ter essa válvula de escape, 
ter uma cumplicidade entre o que se 
está apresentando no palco e o nós 
que estamos assistindo. 

Não, não. Falava das coisas do coti
diano, temas que interessavam nossa 
geração, porque os espetáculos mais 

engajados estavam impossibilitados 
de serem apresentados, tudo cen
surado. Mesmo a gente passava por 
censuras ridículas. Eu tenho muito or
gulho de ter feito esse trabalho nesse 
período. Hoje em dia, eu vejo que tem 
aí um movimento de stand-up come-
dy, gente muito talentosa, mas é uma 
coisa que já fiz há 30 anos, com a mi
nha idade não tenho mais vontade de 
fazer isso. Voltando ao começo da nos
sa conversa, eu gosto de um humor 
que de repente a pessoa para e fala: 
"qual é?","por que estou rindo?". Sabe, 
o negócio não é para rir. De repente a 
pessoa começa a se emocionar e você 
puxa o tapete dela, e faz uma graça, 
eu gosto muito quando eu consigo 
trabalhar nessa escala. 

Eu entrei e me formei na FAU, que é a 
Faculdade de Arquitetura da USP (Uni
versidade Estadual de São Paulo), mas 
lá pelo segundo ano e meio, terceiro 
ano, eu vi que não era minha praia. 
Eu nunca ia fazer projetos, se alguém 
me chama como arquiteto eu não sei 
por onde começar. Eu até tenho umas 
ideias e tal, mas não consigo pensar 
em terceira dimensão, é muito louco 
isso. Eu tenho uma grande admiração 
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por arquitetos, porque às vezes em um 
rabisco ele já consegue imaginar aqui
lo pronto em três dimensões, e minha 
visão é bidimensional. Mas eu sempre 
desenhei, tenho um certo talento para 
isso. Lá na FAU você tem oportunida
de de fazer várias optativas em outras 
áreas, então em vez de largar a FAU 
eu trabalhei as matérias que na épo
ca chamavam de programação visual, 
hoje designer. Eu comecei a fazer para 
valer essas matérias, meu trabalho de 
graduação foi na mesma área e o pós 
também, trabalhei muito tempo com 
isso, agora estou meio parado. 

Sempre. As coisas foram meio que se 
definindo, eu nunca consegui abrir 
mão conscientemente das coisas. 
Agora eu estou mais tranquilo, mas 
teve uma época, anos 80 e 90, em que 
trabalhava no teatro como ator e tam
bém fazia o cenário, figurino, projetos 
gráficos e ilustração. Teve um período 
em que eu trabalhava em um órgão 
ligado à Secretaria da Cultura, um de
partamento de pesquisas e fazia pes

quisas em artes gráficas. Eu gosto de 
trabalhar até porque é fundamental 
para a minha saúde mental. Quando 
eu estou com o tempo ocioso fico pi
rado, e como a publicidade garante o 
meu sustento, minha sobrevivência, e 
me ocupa muito pouco tempo - vou 
filmar ou fotografar uma vez por mês 
ou a cada dois meses, não tem muita 
previsão - o resto do tempo eu tenho 
para estar inovando. Tenho uma situ
ação que a Bombril me permitiu que 
acho um privilégio. Posso usar o meu 
tempo e meu excedente financeiro 
para produzir os meus projetos de 
teatro. 

Aqui em São Paulo dá, mas no resto do 
Brasil parece que não dá. Teatro é uma 
coisa muito imprevisível, você pode 
ter o melhor texto, o melhor diretor e 
o melhor elenco, a maior produção e 
não rolar nada. E às vezes, uma coisa 
que começa superdescompromissada 
acaba fazendo uma temporada muito 
boa, e você acaba ganhando dinheiro. 
Sei lá, tem gente aí com todo o res

peito e todo o merecimento que eu 
acho que ganhou dinheiro em teatro, 
o Marcus Caruso, Irene Ravache, pes
soas que produziram bons trabalhos e 
que merecidamente conseguiram ter 
o retorno financeiro. 

Conheço pouco. Um trabalho que fiz 
como ator, fui convidado, era uma 
grande produção, que o produtor er
rou a mão total, porque depois de três 
semanas a produção faliu. Era um pro
jeto muito legal que misturava teatro 
e circo. Aí conheci alguns atores e pes
soas de circo de Porto Alegre, pessoas 
muito talentosas e aí você troca figuri
nha, vê o movimento bacana que tem 
no teatro espalhado pelo Brasil e a que 
você não tem acesso. Na mídia passa o 
que acontece no Rio de Janeiro e São 
Paulo, o que é uma judiação, porque o 
festival de Curitiba já teve uma iniciati
va nos anos 70 e 80 com intercâmbio 
de espetáculos vindos aqui de São 
Paulo. Circulavam os espetáculos pelo 
Brasil. Nessas poucas vezes que eu tive 
chance de viajar com os espetáculos... 
nossa, tem gente muito talentosa, não 

Text Box
      Foto



só no teatro, em todas as áreas artísti
cas, música, literatura, enfim, talentos 
espalhados que mal têm como existir, 
quanto mais apresentar seu trabalho. 

Essa é uma pequena desvantagem do 
personagem da Bombril. Eu já fiz bas
tante cinema, mas curtas-metragens. 
Adoro fazer, porque é o jeito que eu 
aprendo a fazer cinema, mas você 
sabe, as possibilidades de exibição 
são bem restritas. Fiz muitos filmes 
bacanas premiados em festivais e tal. 
Eu fiz um longa-metragem só, cha
mado Fogo e Paixão, em 1986, que 
virou meio cult mas não teve grandes 
públicos. Eu não tenho problema com 
nenhuma mídia, a única coisa que me 
interessa é fazer trabalhos bacanas, e 
em televisão fico meio condicionado. 

Permite fazer qualquer coisa como 
ator, desde que não envolva marcas 
de publicidade ou merchandising. Por 
exemplo, se um dia eu fizer uma no
vela, não posso estar lá tomando gua
raná. Nesse caso é restrito, mas posso 
fazer qualquer coisa como ator. Eu já 
tive convites para fazer novelas, pro
gramas de humor, mas assim, depois 

que você aparece na mídia de um jei
to, as pessoas só te enxergam daquele 
jeito. Aí não me interessa. 
A coisa que eu mais me orgulho de 
ter feito na televisão foi trabalhar na 
TV Cultura, que é a televisão educa
tiva, que, nossa!, foi um trabalho fan
tástico, superpremiado, eu adorava 
o personagem que fazia no Castelo 
Ra-Tim-Bum. Trabalhar na TV Cultura 
tinha outro ritmo, eu podia aprender 
a fazer televisão, o programa tinha um 
objetivo didático, enfim, aí eu gosto 
de fazer. Mas aí eu penso: vou traba
lhar para fazer uma novela, vou aceitar 
um convite para estar na mídia? Eu 
penso assim: eu já estou na mídia, a 
popularidade que eu tenho com este 
personagem está na medida certa, 
porque eu não me privo de fazer nada 
da minha vida pessoal. Para mim é 
um trabalho de ator, um personagem 
superbem composto, o tempo todo, 
apesar da simplicidade, sempre tem 
uma preocupação com a produção 
impecável, os textos são brilhantes, eu 
tenho espaço nos intervalos. Eu vejo 
meus colegas, amigos, amigas que 
fazem novela, e eles ficam exauridos, 
sabe? Trabalhando em um ambiente 
complicado, que, pelo ritmo do tra
balho, pela neura, pelo stress de estar 
envolvido, você não sabe exatamente 

quem é teu colega, não sabe a proje
ção do teu personagem, eu não dou 
conta de trabalhar em um ambiente 
desses. 
Eu fiquei muito mal acostumado, por
que desde o primeiro filme até hoje é 
com o mesmo diretor, a equipe não, 
porque mudou já, mas enfim, sempre 
uma equipe enxuta, todo mundo ali 
se respeita, não tem stress, um confia 
no trabalho do outro. Eu, pela minha 
formação de trabalho, aprendi muito 
cedo que você não pode achar que 
é melhor que ninguém, isso é básico. 
Mesmo se eu estiver fazendo um mo
nólogo, sozinho no palco, eu dependo 
das pessoas, dependo do texto, do cara 
que vai acender a luz, da camareira, do 
contrarregra que deixou a garrafa para 
mim ali no lugar certo, sabe? Ah, por 
que deu tão certo a campanha da Bom
bril? Do meu ponto de vista como ator, 
eu acho que deu certo porque sempre 
teve trabalho de equipe. É uma cadeia, 
todo mundo acredita que está traba
lhando com o melhor talento que tem 
e o resultado final que vai ser bom para 
todos. Sempre quando me pergun
tam eu falo assim: nós formamos uma" 
Santíssima Trindade, o Washington, o 
Andrés e eu. Quem conseguiu admi
nistrar a carreira desse personagem o 
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tempo todo foi o Washington, nunca 
ficou uma coisa repetitiva. Eu mesmo 
me perguntava: o que mais dá para in
ventar para esse personagem? Quan
do eu recebo um texto novo e tal,"que 
bacana, eu nunca seria capaz de fazer 
isso". Agora, a mim, como ator, cabe o 
quê? Entrar no estúdio para fazer uma 
foto, ou um filme com a mesma vita
lidade, com o mesmo vigor como se 
fosse o primeiro filme. 

Eu sou muito desligado. Estou jantan
do com os amigos e as pessoas ficam 
me olhando, mas não gera tumulto, e 
se alguém me aborda na rua é claro 
que é por causa do personagem, pe
las coisas que ele passa, as pessoas se 
sentem muito próximas, são simpáti
cas. Falam assim: "Ah! Adoro o teu tra
balho, posso tirar uma foto?", "me dá 
um autógrafo" mas é muito tranqüilo 
e não deixo de fazer nada. 

Leio menos do que eu deveria, leio 
coisas que têm a ver com a minha pro
fissão e leio romance. Agora eu estou 
participando de um sarau, então 
eu fico procurando contos brasilei
ros Machado de Assis, Luis Fernan
do Verissimo... 

Sou extremamente eclético, vou des
de os clássicos, não sou perfeito co
nhecedor de nada, vou da música 
erudita até MPB, tanto os clássicas 
como a mais contemporânea, ouço 
muito música brasileira dos anos 40 
e 50. 

Não, não. Você me perguntou de tra
balho, fiz um trabalho com uma ami
ga minha atriz, Mira Haar. Está pratica
mente pronto, só não estreou porque 
ela está lá em Porto Alegre gravando 
um seriado. É um show em que a gen
te canta um repertório muito variado 
de coisas bregas e internacionais. O 
espetáculo se chama Florilégio Mu
sical, é uma palavra bem em desuso 
mas que significa uma coletânea de 
sonetos e que pode ser expandida 
para outras coletâneas. É um reper
tório que pode ser brega, mas que se 

identifica com a sua memória afetiva. 
As pessoas gostaram. Fizemos um en
saio geral para os amigos para come
morar o Natal. Eles gostaram, mas eu 
sou suspeito (risos). 

Nós somos atores que cantam, não 
cantores. Eu faço aula por conta da 
profissão, durante muito tempo eu 
faço aula de canto, mas sou totalmen
te relapso, porque eu fumo e não faço 
os exercícios vocálicos diários, eu po
deria ter uma voz muito melhor. 

Não gosto de lugar badalado, rara
mente vou em inaugurações, coque
téis, estreias, só quando é muito ami
go mesmo. Fico um pouco aflito em 
lugar muito cheio. Gosto de coisas 
mais tranquilas, vejo meus amigos, 
vou jantar, não faço nada em casa por
que não sei cozinhar. 

Sim, sim. 

Não, só sei fazer café. 
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Gosto de viajar. Depois que eu estou 
viajando. Vou meio na carona dos ami
gos. "Ah, estou indo para não sei onde, 
quer ir?" Aí eu vou. Vários lugares eu 
ainda quero conhecer no mundo e no 
Brasil, mas sou um pouco devagar para 
ter iniciativa, depois que estou viajando 
eu adoro. 

O que me faz rir são as coisas mais bo
bas às vezes, não vou dizer rir, mas que 
me dá alegria, mexe com essas emo
ções. São coisas ridículas, quando eu 
vejo uma criança, por exemplo. Os dois 
extremos assim. Ontem mesmo eu vi 
uma criança fumando crack na rua e de 
repente aqui nesse bairro que eu moro 
tem uma criança que está com a sua 
mochilinha indo para a escola sozinha. 
Então, quando eu vejo esta criança eu 
penso: é um mundo perfeito, a criança 
está indo para a escola, tem escola para 
ir, a educação é boa, vai voltar para casa, 
vai ter comida na mesa e uma família 
bacana. Mas as crianças vão para a es
cola para bater ponto, porque o ensino 
está péssimo. A minha irmã é professo
ra aposentada de História e uma prima 
minha é professora de Artes Plásticas 
em um colégio de classe média alta. Eu 
fico indignado de ouvir as histórias que 
elas contam. A indelicadeza, ainda vol
tando àquela história dos valores, falta 
de respeito... "Você está aqui porque 
você é meu empregado." Então, a ima
gem da criança indo para a escola com 
sua mochilinha é muito idealizada, por
que eu não sei como ela se comporta 
na escola. 

Uau! A que você atribui o sucesso do 
Bombril? 

Text Box

Text Box
      Foto

Text Box
Fonte: AD Advertising, Porto Alegre, ano 14, n. 126, p. 6-13, 2010. 




