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FANTAsTICO:
o FIM DE DOMINGO
. Em Outubro tive afelicidade de assistir apalestra
de Mauricio Kubrusly, consagrado apresentador do
"Me Leva Brasil", veiculado no Fantastico, da Rede
Globo. Para mais de 1.000 pessoas, segundo esti
mativas, Mauricio discorreu sobre 0 programa, su
cesso de audiencia que ja rendeu dais livros.
Me Leva Brasil foi concebido em momenta de
crise do proprio Fantastico. Segundo Kubrusly, as
pesquisas da Globo identificavam faceta negativa das
famosas vinhetas de domingo. 0 jingle lie fan-tas-ti
co" lembrava aaudiencia sobre 0 fim de semana que
terminava, trazendo os calafrios da segunda-feira.
Sentado na poltrona, 0 telespectador assistia ao
"show da vida" enquanto pensava na semana encer
rada e mal-vivida, e na iminencia de mais uma, sem
sentido, afrente. 0 desafio para Mauricio: dar ao pu
blico um outro Domingo. Surgiu a ideia de viajar 0
Brasil aprocura de pessoas criativas, que tiram me
oveito da vida.
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Qual nao foi asurpresa quando Kubrusly trouxe,
como amostra de criatividade eempreendedorismo,
a reportagem feita em uma funeraria. Aproprietaria
ra exemolo de vida pela maneira como lidava com a
morte. La, os vel6rios nao eram deprimentes. Para a
empresaria, 0funeral triste encomendado pelas pes
soas nem sempre reflete 0desejo do finado. Se este
fosse consultado, talvez nao qUisesse ver sofrimento
entre aqueles que ficam. Mauricio reinventou 0 do
mingo, eafuneraria reinventou amorte.
o domingo ea morte sao balanyos, urn menor, 0
outro maior. Pensar no domingo epensar na semana.
Pensar na morte epensar na vida. Uma vida comple
ta echeia de realizayoes tira a melancolia e 0 medo
envolvidos sobre 0assunto da morte. Observe: quem
tern avida gratificante nao perde asatisfayao interior
aos domingos, nem se entristece quando vislumbra 0
"Iado de la". Nossa 16gica humana restrita pensaria 0
contrario.
Agratificayao do artista, ap6s um espetaculo bem
sucedido, nao raro aparece apenas no final da peya.
Sejamos atores do fantastico show da vida! Flores de
plastico nao morrem, porque nao vivem. Portanto, com
licenya, 0ana ja esta quase findo eainda tenho varios
sonhos para realizar.

Flavio Amaral(famaral@inbox.xom)e
pesquisador e voluntario da Conscienciologia.

PALESTRAS GRATUITAS
SEMANAIS
Sabados, das 15h as 17h, na Rua Rui
Barbosa, 820, sala 804
Quartas-feiras, das 19h as 21 horas, no
Shopping JL Cataratas, 2° piso, sala de
reunioes.
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