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O número 7 da LER-0-LERO é dedicado aos quadrinhos. Quadrinhos de gente 
famosa, de gente que está começando, de gente que acredita e incentiva a 
promoção das produções nacionais e dos eventos ligados à área. Uma homenagem 
a esses batalhadores da arte de desenhar histórias, com criatividade, humor e paixão. 

É também um louvor aos 3 anos da nossa Gibiteca - atualmente o terceiro maior 
aceNo de gibis do Brasil - que começou com a doação, por Antônio Roque Gobbo, 
de sua Biblioteca Nacional de Histórias em Quadrinhos (BNHQ), a quem a LER-0-LERO 
será sempre grata, pela importância deste gesto. Nossa Gibiteca tem sido cada vez 
mais procurada por pesquisadores, aficionados por quadrinhos, meninos e meninas 
freqüentadores da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Valeu, Gobbo! 

LER-0-LERO agradece a todos os colaboradores deste número e, em especial, à 
Valério Ayres Magalhães, companheira nossa de trabalho, que muito contribuiu para a 
publicação das revistas da BPIJBH (esta edição em particular), agora partindo em 
busca de outras experiências profissionais. 
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SÍLVIO RIBAS 

São cem velinhas pra soprar e muitas estórias pra contar! Em 1995, a história em qua
drinhos (HQ) e o cinema fazem um século, duas formas especiais de contar estórias com ima
gens. No cinema, os personagens se movimentam na telona. Nos quadrinhos. o movimento 
é apenas desenhado para que os olhos e a imaginação do leitor dêem vida aos persona
gens e às circunstâncias. 

Os quadrinhos surgiram do desenvolvimento dos grandes jornais dos Estados Unidos. A 
HQ que conhecemos se aprimorou aos poucos. Hoje. todo mundo sabe que quadrinhos são, 
um atrás do outro. desenhos legais, trazendo textos para ajudar a saber o que os persona
gens estão falando ou fazendo. 

O primeiro personagem de quadrinhos foi Yellow Kid. o Garoto Amarelo. Criado pelo 
norte-americano Richard Outcault. em 1895. apareceu pela primeira vez nas páginas colori
das de domingo do New York World. de Nova Iorque. Naquela época. este jornal brigava pa
ra vender mais que outro periódico, o New York Journal. De um lado, William Randolph Hearst 
tinha o World e Joseph Pulitzer chefiava o Journal. Ambos achavam que a guerra seria ven
cida por quem dominasse primeiro o uso das cores. 

O Worldsaiu na frente. A 5 de maio de 1895, publicou desenhos de Outcault com esto
rinhas de moleques de rua de Nova Iorque, sendo o mais engraçado o menino orelhudo e 
carequinha Yellow Kid. A cor de banana do seu camisolão era novidade. Um ano depois. co
locou balõezinhos nos seus desenhos e sete anos mais tarde surgia o segundo personagem 
de Outcault. Buster Brown (Chiquinho. no Brasil). 

Durante um bom tempo. outros desenhistas lançaram novos personagens, todos imi
tando Outcault. Mas foi em 1897 que o jovem norte-americano Rudolph Dirks. colaborador 
do Morning Journal, apresentou o modelo completo para as histórias em quadrinhos. William 
Hearst incumbiu Dirks de desenvolver uma nova história. baseada nos personagens Max e 
Moritz. do ilustrador alemão Wilhelm Busch. O primeiro número dos Sobrinhos do Capitão con
sagrou a HQ, resgatando o uso de balões. apenas experimentado por Outcault. 



De · . vos personagens e históQ 
pois veio a explosão. Os quadrinhos passaram a ganhar no 
rias variadas. Como wmsor Mc~ay Jr., criador do menino Little Nemo, em 1905, ou George 
Herriman, responsável por Krazy Kat (A Gata Louca - 1911 ). 

Os primeiros super-heróis só vieram a partir de 1938. Começou com o Super-Homem, se
guido um ano após, pelo Batman - publicações da Editora DC Comics. Atualmente, são mui
tos os personagens heróicos: Homem-Aranha, X-Men, Capitão América, Mulher Maravilha, 
etc .. . Os heróis criados no Brasil não fizeram sucesso, mas personagens como Mônico e Ce
bolinha mantêm espaço garantido. 

Em cada país, a HQ tem um nome diferente. Nos Estados Unidos: Comics. No Japão, se 
chama Mangá. Na Itália, Fumetti e, em Portugal, Banda Desenhada. 

Tem gente que acha que o primeiro personagem de HQ apareceu no Brasil: Nhô Quim. 
criado no Rio de Janeiro pelo italiano Angelo Agostini para a revista Vida Fluminense 
(31/01/1869), 26 anos antes de Yellow Kid. A primeira estória ilustrada com um personagem 
fixo teria sido As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma viagem à corte. Em 1883, 
Agostini iniciou a saga de 75 capítulos chamada As Aventuras de Zé Caipora. Em outubro de 
1905, saiu a primeira edição da revista brasileira em quadrinhos: O Tico-Tico. De todo jeito, os 
Estados Unidos levaram a fama de ter criado a nova arte. 

Seu envolvimento com a HQ começou na infância, tornando-se, cada vez mais sé
rio, sem deixar de ser divertido e prazeroso. Para ler e desenhar quadrinhos 
passou a ser a oportunidade de combinar elementos do seu mundo particular com um 
rico universo cultural. Produziu um vídeo-documentário sobre Batman para a Faculda
de de Comunicação Social (PUC/MG) e participa de todos os eventos que abordam 
os quadrinhos. 

As novas tecnologias da informação, aplicadas ao entretenimento, não conse
guirão desbancar a linguagem dos quadrinhos, que ainda é a principal fonte de inspi
ração de outras artes de massa, como o cinema. 
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Desenhista e argumentista de histórias em quadrinhos, ERICK DE AZEVEDO é um 
entusiasta, dos mais atuantes, quando falamos em divulgação, ilustração e partici
pação em eventos ligados a gibis. Sua obra integra o fanzine Os Replicantes; ministrou 
cursos na Iº BHQ e no projeto HQ NAS FÉRIAS (Livraria Leitura) e atualmente também faz 
produções teatrais. Entre os grandes nomes mundiais da HQ, ERICK aponta como suas 
paixões: Alan Moore, Wlll Elsner, Hal Foster e Luiz Gê. 

Participe, escreva, dê palpite, prestigie os eventos, critique - sugere ao leitor da 
LER-0-LERO. 
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Desde criança, quando lia Monteiro Lobato ou gibis do Capitão Marvel, o car
tunista ANDRÉ BARROSO alimenta o gosto pelas HQs. Hoje, aos 25 anos, seu trabalho é 
um prato cheio: produz tirinhas para vórios jornais e tem participado de exposições, 
mostras e encontros que divulgam a arte dos quadrinhos. Ainda sobra tempo para ilus
trar livros infantis e coordenar um movimento pró-quadrinhos a nível nacional. 

A palavra é sua, ANDRÉ t preciso ficar clara a importância política do desenho de 
humor e HQ no Brasil, por reforçar a veiculação de nossos valores, costumes e cultura. 
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Artista plástico e estilista, tem um curriculum vastíssimo: exe-
cução de curtas e vinhetas animadas para N; ilustração de livros didáticos e infantis; 
colaboração para o jornal Cometa ltabirano; oficinas e produção de story boards. 

Quando faz quadrinhos para crianças, busca resgatar uma linguagem de hu
mor mais Ingênua e lúdica mas. sem dúvida, absolutamente contemporânea. Traba
lha, atualmente, como estilista da griffe Ozz Kid'nd Teens. 



Há 15 anos no mercado, como designer. ilustrador e desenhista de HQ, 
é artista consagrado - com a sagrada doçura e sensibilidade de quem explica a arte 
dos quadrinhos: Junto com o cinema, é o fazer sozinho no colado do noite. 

Realizador das 3 Feiras de Humor de Juiz de Foro, publicou a revista Callco, o 
Príncipe Pivete. além de ter participado de inúmeros salões e exposições. Acredita que 
a informática está dando novos rumos para todos os setores, inclusive o das histórias 
em quadrinhos. 

Vamos cobrar dos livreiros mais variedade de HQ. Adoro Loerte. Glauco, Angeli, 
Aklra, Manara .. . Mos, só isso?! 
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Esta assinatura gráfica ao lado só podia ser dele. NILSON (Nilson Adelino 
Azevedo para os curiosos) é mineiro, tem 46 anos bem vividos e muitas histórias pra 
contar .. . ou desenhar! Seu nome está ligado às mais diversas produções: Cartum JS (sua 
estréia em 1967), Pasquim, Jornal de Domingo, Folha de São Paulo e Estado de Minas. 
além de periódicos alternativos como Politika, Movimento, Pingente, entre outros. Nos 
últimos quinze anos, ao lado do LOR. oferece o curso Qualé a do Batman?, com mais 
de 800 slides, por todo o Brasil. Seus trabalhos foram publicados também na 
Enclclopedla Latino-americana Dei Humor - Colômbia. 
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RODRIGUES 

ARTE E CIÊNCIA NA BUSCA DE RESPOSTAS 

BERNADETE PATRUS ANANIAS POTHAKOS 

O nome completo do médico e cartunista LOR é Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues. O Carneiro fi
cou de fora do nome artístico por motivos fonéticos certamente (como pronunciar CR sem o apoio de 
uma vogal posterior?), mas essa exclusão me faz pensar também que, do carneiro, LOR tem muito pou
co. Talvez o coração, que é manso, mas não é cordato. Nos seus textos e desenhos, LOR morde tudo 
que pode - das brincadeiras às coisas sérias. Ele vai corrigindo a cabeça da gente com um jeito mau
dazl, sugerindo mudanças em expressões consagradas2

, criando pensamentos que são, pelo menos, ir
mãos da verdade derrapante3

, fazendo graça com as aflições das pessoas4
, torneando, enfim, todos 

os problemas da existência humana com o invencível cinzel do humor. Você pode não concordar com 
ele e aí você ri das coisas engraçadas que ele esceve ... Mas se você entender mesmo o que ele quer 
dizer. é possível que fique sério (a) como eu fiquei enquanto estive na sua Now sem rumo l & 25

, com 
um General de caráter bastante ge(ne)ral na espécie humana, uma militante política cheia de certe
zas, um Justiceiro Ideológico muito sincero (logo, bobo), um louco que vira índio (que, de louco e índio, 
todos nós deveríamos ter um pouco) e um computador que enlouquece quando lhe perguntam sobre 
o sentido da vida ... Tem também o bêbado Devanir que se casa com a mulher Melbein que sabe on
de tem o nariz6. E o Senador Ferrante, filósofo póstumo a si mesmo1

, velho, cansado e saudosist.a, mas 
nem por isso totalmente por fora ... (A Melbein que o diga!) 

LOR fez quadrinhos durante dez anos, depois resolveu se dedicar às charges e aos cartuns. Atual
mente colabora com o Diário Popular, jornal de São Paulo que tem uma tiragem de 190 mil exempla
res por dia, com o Boletim semanal da UFMG e com o jornal mensal da Associação Médica Brasileira. 

Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues é mestre em Fisiologia e doutor em Biologia Molecular. É profes
sor de fisiologia do Exercício na Faculdade de Fisioterapia da UFMG, onde também é pesquisador e 
Chefe de Departamento, atividades que exerce com a coerência possível a um humorista blue chipª. 
Casado com Thalma Rodrigues e pai de Ana (19), Maria Helena (17) e Luísa (15), essa última escritora 
premiada no Concurso Monteiro Lobato de Literatura Infantil da Editora Brasiliense. em 19939

, LOR é um 
homem feliz com o que faz e com o que vive, no trabalho e na família. Se alguém duvida, pergunte à 
Luísa e ela responde: Será?!? 

O problema é saber que o humorista é sobretudo um guerreiro. já que o humor não é resignado. 
mas rebelde1º. LOR busca respostas na ciência e na arte, causticando com o seu traço e a sua palavra 



o autoritarismo e os desmandos do Sistema. Os seus questionamentos estão colocados nas seguintes 
obras publicadas: 

Qualé a do Batman? Co-autoria com Nilson. Belo Horizonte. Coordenadoria de Cultura do Estado de 
Minas, 1978. 

Retrato falado. Belo Horizonte. Vega, 1979. 
Now sem rumo. 1e2. Belo Horizonte. Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 1986. 
Urso Flote. Belo Horizonte. Editora Lê, 1985. 
Tristes rumos tristes fins. Melhoramentos, 1988. 
Os desmandamentos. Belo Horizonte. Editora UFMG, 1992. 

Ele tem também, um livro inédito. A Idade do lobo. que é só texto e aventura. 
E aí, pessoal. vamos descobrir qualé a do LOR? 

P.S. Nos quadrinhos deste autor não há vencedores e vencidos. 

' Leia-se mau, no bom sentido, audaz e mordaz ao mesmo tempo. 
' Certas coisas é preciso crer pra ver. 
' O preço da segurança é a eterna solidão. 
• A vida é uma máquina perfeita. Só faltou instruções do fabricante. 
' LOR. Now sem rumo. Belo Horizonte. Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 1986. 
• Sabedora. portanto. do que é de seu Interesse ... 
' A consciência anda sempre um passo atrás da realidade. 
• Leia-se: de primeira linha. 
' Rodrigues. Luísa de Oliveira. Será?!?. ln: Literatura Infantil mesmo. Concurso Monteiro Lobato de literatura Infantil. São Paulo: Edito

ra Brasiliense. 1994. P. 38-41. 
'º Freud. S. O mal-estar na civilização e outros trabalhos. 

ESB vol XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1974. P. 191. 
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Bernadete Patrus Ananias Pothakos é professora e consultora da Equipe de Pesquisa da BPIJBH. 
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Pelo jeito, o adora fazer artel Aos 36 anos, esse jornalista ilustra 

livros didáticos e infantis, como Papal caretão e Pode, pai? (Formato Editorial). cujos 
textos também são dele. Participou, durante muito tempo, do Gurilândia, produzindo 
quadrinhos - uma paixão antiga. Atualmente, podemos curtir suas ilustrações no jornal 
Diário da Tarde. 

Diz. aí. Acho muito legal a Revista LER-0-LERO. Bom seria se ela 
fosse quinzenal ... 
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Desde que passou a integrar o Núcleo de HQ do Laboratório de Design da 
FUMA, tem sido convidado para a produção de variadíssimos tra
balhos, envolvendo ilustração, bom humor e um indiscutível potencial criativo. Com 
23 anos e uma cabeça fervilhante de idéias, indica a Revista Legenda 
(FUMA) e a Cartilha de Uso e Ocupação do Solo (PBH) para quem deseja apreciar 
uma pincelada de sua arte . 

Acho que o movimento atual em tomo da questão dos quadrinhos tem es
quentado ... Já imaginou daqui a alguns anos? 
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Formada em Belas Artes, com ênfase em fotografia e desenho animado. 
RI e SA adora quadrinhos, especialmente os comlcs, Sandman e Conan, o 

Bárbaro. Coleciona quadrinhos de terror. pesquisa e desenvolve projetos com dese
nhos animados nos dias atuais. 

Participou do Projeto Feira de Ilusões (Usina Banco Nacional de Cinema) e es
tará divulgando seu trabalho na Bienal Internacional do Livro (RJ) deste mês. 

Acredito que o quadrinho representa uma síntese do movimento humano, ca
minhando em direção ao melhor! 

_J 
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Mineiro de Montes Claros. A E O EL ilustro. profissionalmente. desde 1986. 
Suas influências vêm do infância: Maurício de Souza. Bonelll. Walt Dlsney e uma infini
dade de outros autores motivaram o sonho de produzir suas próprios estórias. 

Colaborador do Revisto Legenda e ilustrador do jornal Estado de Minas. 
ARC L 1 torce paro que surjam novos publicações sobre quadrinhos. incenti-

vando talentos adormecidos ... 
Por falta de espaço, muitos abandonam esta arte. tão rica de idéias e funda

mental para o desenvolvimento intelectual do indivíduo. 
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Os felizardos que participaram do Projeto Feira de Ilusões (Usina Banco Nacional 
de Cinema/SMC) ou contemplaram a exposição 2 Anos sem Leonilson (Centro Cultural 
da UFMG) descobriram a cor e a luz do trabalho da artista plástica 

Tudo que a gente vive torna-se matéria prima para fazer arte. sejam livros. de
senhos. bonecos. brinquedos e brincadeiras ... Então, é tratar de viver legal e se di
vertir/ Agora vem a nossa dica: advinhe quem caprichou na capa deste número da 
LER-0-LERO ? 

N. 
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EVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA 

O R é um jogo diferente, um mundo de imaginação e fantasia onde os joga-
dores interagem, através de seus personagens, em uma estória ou trama. Os RPGs fo
ram denominados no Brasil como jogos de personificação. Receberam este nome por
que, para começar a jogar, você deve criar um personagem, dando-lhe nome, pode
res, habilidades e, até mesmo, definir sua personalidade. Por exemplo, para viver uma 
aventura medieval, você pode se colocar na pele de um guerreiro ou de um podero
so mago com seus feitiços destruidores. Se preferir aventuras espaciais, basta imaginar
se pilotando uma nave extraterrestre, em luta contra outras galáxias. Ou ainda, ser um 
cowboy em busca da recompensa por prender Billy the Kid ... 

O é um jogo sem fim e sem vencedores/perdedores. já que o objetivo co-
mum é viver uma estória que pode ter vários finais, felizes ou não, dependendo da ri
ca e frutífera criatividade e da atitude dos jogadores. 

Um deles - o mestre - desempenha papel muito importante, responsabilizando-se 
pela criação da estória que os outros participantes irão viver durante o jogo. Para sim
plificar, imagine-se na produção de um filme famoso: o mestre seria o diretor do filme, 
conhecendo o roteiro e promovendo a interação de todo o conjunto (cenário, contex
tos. etc). Os jogadores -seriam as estrelas do fHme, com total liberdade para fazer o que 
bem quiserem. 

Existem vários sistemas de jogo, regras específicas de cada aventura (espacial, 
medieval, velho oeste, horror, futurismo, etc.), miniaturas e acessórios para enfeitar sua 
mesa ou dar um toque realístico às suas manobras. A maioria dos livros de RPG são es
critos em inglês, mas já existem algumas opções traduzidas como GURPS. VAMPIRO. 
ADID (Livro dos Jogadores) e LOBISOMEM - todos jogos mais avançados. Para os ini
ciantes: D&D. DRAGON QUEST e HERO QUEST. Temos ainda produções nacionais, como 
TAGMAR e DESAFIO DOS BANDEIRANTES, misturando fatos da nossa história com bastan
te fantasia. 

A Livraria Leitura patrocina o RPG em Belo Horizonte desde sua chegada. Asso
ciado à livraria, existe um clube para adeptos e iniciantes - a DRAGON'S CAVE CLUB. 
Aí vai o telefone da Livraria Leitura para maiores informações (031) 225 0694. 



EVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA é gerente da Livraria Leitura (Savassi) e responsá
vel por todo o movimento em torno dos quadrinhos e RPG em BH. Produziu o I e li En
contro Mineiro de RPG, a / Convenção de Quadrinhos de Belo Horizonte (Iª BHQ) e o / 
Torneio Mineiro de Magic The Gathering (Jogo de Cartas). Lembra a todos que a Lei
tura promove jogos de demonstrações gratuitos para quem morre de vontade de 
aprender RPG. 



QUADRINHOS 

A história em quadrinhos é uma forma de expressão, surgida no século XIX. Com o passar do tem
po. a HQ vem se desenvolvendo ao ponto de. atualmente. ser considerada por muitos como manifes
tação artística. 

Suas origens encontram-se em nosso passado distante: quando o homem fez suas primeiras obras 
de arte, as pinturas nas cavernas, de certa maneira já estava fazendo histórias em quadrinhos. Nessas 
pinturas. vemos animais sendo perseguidos por homens armados de arcos e lanças. Os autores/artistas 
dessas pinturas pareciam querer contar a história da caçada de um grande bisonte ou mamute. 

Desde cedo. o homem procurou expressar-se. relatando acontecimentos e emoções através 
dos desenhos. Até no Egito antigo, a terra das pirâmides e dos taraós, foram encontradas nas paredes 
das construções. pinturas e inscrições que reproduziam os fatos da época. 

Juntando as histórias com os desenhos e dividindo tudo em quadrinhos. temos. então, as histó
rias em quadrinhos. Elas nos levam a um mundo de aventura e fantasia, onde podemos encontrar pi
ratas, monstros. naves espaciais, e até mesmo gente como a gente. com nossos sentimentos e pensa
mentos. Ao ler uma HQ, quem nunca se imaginou na pele de um super-herói? 

Cada vez mais pessoas se interessam por quadrinhos; afinal, existem HQs para todos os gostos. 
No Japão, consumidores de todas as idades lêem revistas que parecem listas telefônicas, de tão gros
sas. Além disso. os gibis são feitos com papel de cores diferentes (azul, verde, vermelho, amarelo). Vo
cê começa lenclo (da direita para a esquerda, hábito contrário ao nosso) uma história em azul. passa 
para o verde e pode acabar lendo em vermelho! 

É na Europa que são feitas as mais belas histórias em quadrinhos. Usando técnicas variadas de pintura 
e escrevendo histórias fantásticas. os autores (quadrinistas) europeus toram os primeiros a terem seus traba
lhos reconhecidos como obra de arte. Quem não se diverte e emociona lendo uma aventura do Asterlx? 

Mas os super-heróis são. sem dúvida, os personagens mais conhecidos dos quadrinhos: Homem
Aranha, Batman. Flash Gordon. X-Men. Capitão Marvel. Kripta ... a lista não acaba nunca! Vindos dos 
Estados Unidos e auxiliados pela turma do Mickey e Pato Donald, eles invadiram o mundo inteiro. com 
suas histórias de ação e aventura. 

Também no Brasil. temos personagens maravilhosos como a Turma do Pererê, de Ziraldo; Negrim, 
de Nilson e a Turma da Mônico. de Maurício de Souza. Isso sem talar nos desenhos de Luiz Gê, Mozart 
Couto ou Laerte. capazes de nos transportar para outra(s) realidade(s) . 

Se você já leu história em quadrinhos sabe o que eu estou talando. Se não leu ainda .. . não per
ca mais tempo! Garanto que ninguém vai se arrepender. 

Fã incondicional de quadrinhos, não perde tempo! Aos 20 
anos. edita os fanzines Replicantes e Ideário, além de nos manter informados sobre o 
universo das HQ em sua coluna Quadrinhos e Afins do jornal Hoje em Dia. Assim. con
tribui para o revigoramento desta arte no Brasil, apesar de considerar o quadrinho na
cional sem o espaço que merece. Organizou a 1º BHQ - 1 Convenção de Quadrinhos 
de Belo Horizonte, sediada na Livraria Leitura, agitando o primeiro semestre deste ano. 
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BELKISS REGI A DEL RIO 
TEREZINHA NEIVA ABRANTES 

YELLOW KID é também o nome de um prêmio distribuído aos melhores quadrinistas 
internacionais, na Bienal de Lucca (Itália). Maurício de Souza foi o contemplado em 
1979. 

A Patrulha do Universo, saga de ficção científica e humor, onde Donald exercita sua 
porção musical para desespero de seres espaciais, foi criada em 1991 por Gerson 
Teixeira (roteiro), Eli Leon e Watson Portela (desenhos). 

MICKEY MOUSE foi a senha utilizada pelos aliados na invasão da Normandia - marco 
decisivo para o fim da 2° Grande Guerra Mundial . 

Em HISTÓRIAS QUE O POVO CONTA (Editora Prelúdio, 1970), Sl7vio Santos, em traço e 
cor, era o apresentador das histórias de terror, publicadas na revista . 

ANDRÉ LE BLANC, notável desenhista haitiano, naturalizado brasileiro, tem como suas 
obras mais expressivas, as quadrinhações de O Guarani e /rocemo - romances clás
sicos de José de Alencar. 

A primeira GRAFHIC DISNEY do mundo é brasileira! 

é chefe de Apoio Técnico da BPIJBH . nla Terezlnha Neiva Abra é 
bibliotecária da BPIJBH. 

FONTE: Material de referência da Gibiteca da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte. 
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"ffiao DE CARA NOVA 

ELISA HEILBUTH VERÇOZA 

Editar uma revista parece um pouco com namorar: a gente paquera, faz a corte, tem 
paixão, se desdobra para corresponder e ser correspondido. 

Se alguma coisa no namoro não combina ou se descobrimos aquela que pensamos 
ser nossa alma gêmea, a gente acaba virando a página e partindo para uma investida ain
da melhor. 

Assim aconteceu com a LER-0-LERO .. . A partir do próximo número, terá uma cara dife
rente, um formato novo em folha, tipo roupa de domingo, tipo primeiro beijo. 

Arrebatada por esse amor atual (e, ao que nos parece, caprichoso), a LER-0-LERO faz 
juras para outubro, quando, então, essa paixão promete muitas conquistas .. . 

Enquanto você aguarda o des( enlace), vale conferir as caras e bocas da revista, des
de sua primeira edição. 

número 1 número 2 número 3 

número 4 número 5 número 6 
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LER-0-LERO 7 • Apoio cultural : 
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