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TodoscontraGalvão

VanderLeeno
CitibankHall

Comtodorespeito,Kakasaiusemsequerterpartici-
padodojogo.Galvãonosinformaqueelecorreu8,4
Km!#CALABOCAGALVAO

FaleoqquisermasGalvãoéonarradorqmaistrans-
miteemoção!Assistipor5mineelemetransmitiu
muitaraiva.#CALABOCAGALVÃO

Meuprimeiro#TwitDoBem:CALAABOCAGAL-
VÃO!!!!

‘Calaboca,Galvão’bombanoTwitter,
viracampanhaambientaleaté
músicadeLadyGaga

CALABOCAGALVAO(SILENTIUMGALVANUS);
homeopathicdrugforapoplexyduringsoccerma-
tches.Noprescriptionrequired

AcantoracariocaElzaSoarescolocaovozeirãoa
serviçode‘CryMeaRiver’e‘Drão’.Elaseráacompa-
nhadapelogrupoSandáliadePrata,queaposta
nosamba-rockenagafieira.Abandaapresentará
cançõesprópriaseversõesdeJoãoBoscoeJorge
BenJor.Hoje,às22h,noComitê.RuaAugusta,609.
Consolação.☎ 3237-3068.R$30.

MAIARACAMARGO
maiara.camargo@grupoestado.com.br

Paracomeçar,“bem,amigosdaRe-
de Globo”. Quando a coisa esquen-
ta, “haja coração”. No lance de ata-
que,“quem é que sooobe?”. Ao api-
to final, “errrrgue o braço”. Quem
acompanha os jogos de futebol na
Globo conhece de cor as frases pre-
feridas (e muitas vezes desnecessá-
rias) do locutor esportivo carioca
GalvãoBueno,59anos.Nãoédeho-
jequealgunstelespectadoresseirri-
tamcomele.Masfoiduranteoeven-
to de abertura da Copa do Mundo,
naúltimaquinta-feira, queo narra-
dor virou o alvo principal da aten-
ção dos usuários do Twitter.

Abrincadeira seespalhou rapida-
mentepelawebeafrase“Calaboca,
Galvão”ficouemprimeirolugarnos
Trending Topics (tópicos mais re-
produzidos no site). A corrente ga-
nhou tanta força que sites e jornais
estrangeiros publicaram matérias
sobre a piada nacional (veja abai-
xo).AtéopróprioGalvãofalousobre
o assunto durante o programa Cen-

tral da Copa, anteontem. “A gente entra
na casa das pessoas e elas têm todo o di-
reito de brincar com a gente”, disse ele,
mostrando inteligência e bom humor.

Osucessodotemafezcomquealguns
usuários se dispusessem
a explicar aos amigos
estrangeiros do que se
tratava o tal “Cala bo-
ca”. Dando continui-
dade à piada, fo-
ram criadas as
mais absurdas ex-
plicações. Entre
elas, se destacaram
a versão de que se tra-
tavadeum novosin-
gle da cantora Lady
Gaga, que ganhou
até uma letra, e
deumacampa-
nha para sal-
var uma ave
rara. O escri-
tor Paulo
Coelho en-
trounaon-
da e afir-
mou que,

naverdade,adiscussãoerasobreoSilen-
tiumgalvanus,“umremédiohomeopáti-
coparaapoplexia(acidentevascularce-
rebral) durante partidas de futebol”.

O nome do medicamento inventado
por Coelho foi transformado, também,
nonomecientíficodatalaverara.Pipoca-
ram,então,imagensdacampanhadeum
institutofictíciodedefesados“galvaobir-
ds”. Para deixar os internautas ainda
mais confusos, foi divulgada a informa-
ção de que a cada twitter de “Cala boca,
Galvao” seria gerada uma doação de U$
0.10 para o fictício instituto ambiental.

A criatividade dos tuiteiros não parou
por aí. Inspirado na ideia do instituto, o
designer Luís Henrique Pereira, 21
anos, criou o @galvaoinstitute. “Criei o
perfil no sábado e já estou com mais de
7.300seguidores.Nãoseiseessabrinca-
deira vai ter uma vida longa, mas sem-
pre coloco algo novo”, diz Luís.

Sotaquebritânico
Ainiciativadeuumaideiaaoempresá-

rio Fernando Motolese, 27 anos. Dono
deumprodutoradevídeo,Motolesefez,

a toque de caixa, um clipe
que estimula os usuários

do Twitter a continuar
postando. Criado nos

moldes de uma cam-
panha institucional,
o vídeo fala sobre a
criação de uma cáp-
sulaparaapreserva-
ção dos pássaros
Galvão e pede que
os usuários da re-

de continuem a postar “Cala Boca,
Galvao”. Em inglês, o narrador diz:
“One second to tweet, one second
tosave alife”(umsegundopara tui-
tar,umsegundoparasalvarumavi-
da), tema da campanha.

A narração, em tom sério e com
sotaque britânico, dá a nítida im-
pressão de se tratar de algo real.
Motolese explica que o vídeo mar-
ca o lançamento do seu grupo de
humor os Nerd Kamikaze (@Ner-
dsKamikaze). “A proposta é fazer
piada, mas por trás temos também
umamensagemséria,queéapreo-
cupação com o meio ambiente”,
explicaele.Paragarantiracredibili-
dadedomaterial,Motolesecontra-
tou um locutor britânico, que tra-
balha com a sua empresa. “Se eu
fosse cobrar, um vídeo como esse
sairia por R$ 20.000”, diz.

Noar desdedomingo, a produção
já alcançou 600 mil exibições. Ape-
sar de participar da piada, Motolese
defendeGalvão – olocutor. “Eu gos-
to dele. Mas, de acordo com a opi-
nião pública, ele tem de melhorar”.
Sociólogo e professor da USP, Lau-
rindoLeãoFilhoexplicaqueasredes
sociais ampliam visões que estão na
sociedade. “Hoje, o poder do Twit-
ter é proporcional ao poder que a
Globo tem. Esse ‘cala boca’ quer di-
zer que o narrador tem de melhorar
otrabalhoquetemfeito”,opinaoso-
ciólogo. Com ou sem campanha,
uma coisa é certa: Galvão vai conti-
nuar falando. Feito papagaio. ::

NoTwitter

AcantoraAnastasia
fazshowhoje,às20h30,

noMemorialdaAméricaLatina,
cantandomúsicasnordestinas.
Norepertório,‘SóQueroum
Xodó’e‘ZéLagoa’.Av.Auro
SoaresdeMouraAndrade,664.
☎ 3823-4600.R$15.

@marcelotas

@DaniloGentili

GalvãoBuenonarraatevelórioseprecisar!Galvãoo
Brasilteama!

Escritor

@monicaiozzi

A@centraldacopa,emnomedapreservaçãoda
faunadestepaís,encheopeitoedizaomundo:cala
bocagalvao

CAMPANHAMUNDOAFORAO que a imprensa internacional falou

MiraHaareCarlos
Moreno,doprojeto

Florilégio,cantamhoje,
às21h,músicasdeLupicínio
Rodrigues,HeriveltoMartins
eEdithPiaf,entreoutros.Sesc
Pompeia.Choperia.R.Clélia,
93.☎ 3871-7700.R$16.

@paulocoelho

GALVÃOMANIAVeja o que já foi inventado na esteira da campanha

Showcommúsicas
dePiafeLupicínio

Humorista do ‘CQC’

Humorista do ‘Pânico na TV’ (Rede TV!)

Integrante do ‘CQC’

Apresentador da Globo

Apresentador do ‘CQC’

Ocantorecompositor
VanderLeeseapresenta

hoje,às21h30,noCitibankHall,
cantandofaixasdeseunovo
álbum:‘Faro’.‘DesejodeFlor’
e‘EueEla’sãoalgumasdas
cançõesqueelecantará.
AlamedadosJamaris,213.
Moema.☎ 4003-5588.
DeR$40aR$110.

Músicasnordestinas
noMemorial

O que os famosos falaram sobre a campanha ‘Cala boca, Galvao’

@rodrigovesgo

@TiagoLeifert

Umadasver-
sõesdiziaque
setratavado
novosinglede
LadyGaga

Omovimento
ganhouatéuma
camisetacom
osdizeresda
campanha
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Abrincadeira
virouumjogo
online.Amis-
sãoécalara
bocadoGalvão

Naterça-feira,
ojornalElPaís
publicoumaté-
riaexplicandoa
piadabrasileira

OjornalistaRo-
bertMackey,do
NYtimes,publi-
couatéovídeo
dacampanha

BlogNãoSalvo
lançouacartela
debingodoGal-
vão,comosjar-
gõesdolocutor
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Galvão
Bueno:
‘Estou com
o papagaio
e não abro’

Cena do filme exibido na web

Jornal da Tarde
www.jt.com.br

Variedades

Campanha até no jogo de estreia do Brasil
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