
O Donna da Capa vai escolher a

garota que ilustrará a capa da

revista Donna ZH em setembro. Na

sétima edição do concurso, a

vencedora ainda será presenteada

com um carro zero quilômetro.

Saiba como participar
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ue seja infinito enquanto
dure”, dizia Vinicius
acerca do amor. Além de
ironia há sabedoria neste
verso. Porque, apesar das
juras dos namorados, o
amor termina, sim. O
amor termina, o namoro
termina, mesmo aquele
namoro que
não consiste

simplesmente em “ficar”. O na-
moro termina por causa de
uma briga. O namoro termi-
na porque um dos dois se
apaixona por outro. Ou
termina por qualquer outro
motivo.

Mas há outro desfecho
possível. Este namoro vai
terminar em casamento, di-
zemos de um casalzinho
muito apaixonado, e não
raro acertamos: daí a pouco
são os dois marido e mulher.
O casamento é um grande mo-
mento na vida das pessoas, mas co-
mo mostra a própria frase, o casa-
mento também é o término do namo-
ro. O casamento pode ser muito feliz,
mas, diz-se, ele não o será do mesmo
modo que o namoro é feliz. São coisas
diferentes.

✦ ✦ ✦

E por que são diferentes? Porque as
expectativas são diferentes. O namoro
traz a excitação da incerteza, da des-
coberta. No namoro, tudo se renova a
cada dia. Casamento, ao menos para
muitas pessoas, é hábito, é rotina –
simbolizada nos chinelos velhos que
cada um dos cônjuges usa em casa à
noite. 

Mas não é só a rotina. É a intimi-
dade. Não a intimidade dos corpos;
isso o namoro também tem. É a in-
timidade da convivência. No namo-
ro, ambos podem partilhar uma ca-
ma; no casamento, têm de partilhar
também o closet, o banheiro, a co-
zinha, o carro. Partilhar não é fácil,

PAOLA DEODORO

busca por no-
vos rostos para
o mercado de
moda no Rio
Grande do Sul
recomeçou. A
sétima edição
do Donna da
Capa, concur-
so promovido

por Zero Hora e patrocinado pela C&A,
vai escolher a menina que será a capa da
revista Donna ZH, em setembro. Mas,
além do glamour da profissão, o concur-
so traz uma novidade para a versão 2004:
a vencedora da grande final ganhará um
carro zero quilômetro.
Meninas de 13 a 18 anos que quiserem
participar já podem pegar as fichas de
inscrição nas lojas C&A e nas Casas Zero
Hora de todo o Estado. Na atual edição,
o concurso terá o processo de seleção
diferenciado, em relação aos anos ante-
riores. Serão dez etapas seletivas consecu-
tivas, durante duas semanas, escolhendo
as meninas para as etapas classificatórias. 
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Q A
“

sobretudo numa era individualista como
é a nossa, uma era em que a expressão
“meu espaço” tem uma importância in-
discutível. Conviver é difícil, e não só pa-
ra homem e mulher. Uma vez fiz um
curso de saúde pública, no Exterior. Os
bolsistas, vindos de vários países, foram
distribuídos dois a dois pelos quartos de
um hotel. Ao fim de poucos dias o am-
biente já era insuportável. Um dos médi-
cos queixou-se de que seu companheiro
de quarto fazia barulho excessivo
quando, à noite, virava as páginas do
livro que estava lendo. Quase se pe-
garam a tapas por causa disso.

✦ ✦ ✦

Convivência implica em descober-
tas, mesmo para cônjuges. E estas
descobertas nem sempre são agradá-
veis ou líricas, porque as coisas que os
seres humanos fazem nem sempre são
agradáveis ou líricas. Seres humanos
tossem, roncam, assoam o nariz, arro-
tam, urinam. Ah, sim, seres humanos
evacuam. Num dos poemas mais cé-
lebres da língua inglesa, Jonathan
Swift (isto mesmo, aquele do Gulli-
ver) descreve a desilusão do obsessi-
vo voyeur Strephon com a mulher
amada numa frase: “Oh! Celia, Celia,
Celia shits!” Sim, Strephon, Celia shits,
porque, como todos os humanos, a
bela Celia tem intestino e este intesti-
no precisa ser evacuado, uma cena que
não é exatamente inspiradora.

✦ ✦ ✦

Ora, é como seres humanos que pre-
cisamos conviver: na cama, no banhei-
ro, onde mais for. Mas, como seres hu-
manos, podemos falar sobre isso. Pode-
mos expressar nossas dúvidas e nossos
desgostos. Podemos brigar e nos quei-
xar, o que, ao contrário do que se pensa,
reforça o casamento, não o enfraquece.

Conselhos a respeito? Eu tenho um,
que aqui vai como homenagem ao Dia
dos Namorados: nunca use a palavra
“nunca”, sempre desconfie da palavra
“sempre”. São os projéteis mais usados
no fogo amigo entre marido e mulher.
Você está sempre me ofendendo. Você
nunca faz o que eu quero. Etc., etc. 

Dá, sim, para fazer com que o casa-
mento seja a continuação do namoro.
Dá para fazer com que o amor sem-
pre dure e nunca acabe. É só apren-
der. Se Strephon, em vez de se lamen-
tar, providenciasse papel higiênico,
Swift não precisaria ter escrito o seu
lamentável verso.
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donna da capa

Não perca a
chance

Dulce Helfer, Banco de Dados/Agência RBS – 21/09/03

As finalistas do concurso de 2003 se divertiram com as performances de Sebastian, garoto-propaganda da C&A

✦ De 1º a 15 de julho, as fichas de
inscrição estarão disponíveis nas lojas
C&A do Iguatemi, Praia de Belas e
Rua dos Andradas, em Porto Alegre,
do Novo Shopping, em Novo Ham-
burgo e na Rua Andrada Neves,
1812, em Pelotas. Também estarão
nas Casas Zero Hora de Santa Maria,
Passo Fundo, Bagé, Santa Cruz, San-
to Ângelo, Caxias do Sul, Canos,
Gravataí e Capão da Canoa.

✦ De 5 a 9 e de 12 a 16 de julho,
sempre às 9h, as candidatas se apre-
sentarão para o júri no prédio da
RBS (Av. Erico Verissimo, 400). Elas
deverão trazer a ficha de inscrição

preenchida e autorizada pelos pais,
carteira de identidade, atestado de
freqüência escolar (que pode ser um
comprovante de matrícula ou o bole-
tim), e um biquíni ou maiô e sapato
de salto.

✦ Nos dias 18 e 21 de julho, às
18h, serão realizadas as classificató-
rias das seletivas. Nessas datas, todas
as candidatas escolhidas durante as
duas semanas de seletivas serão rea-
valiadas por um júri preestabelecido.
A escolha será aberta ao público, no
shopping Iguatemi, de Porto Alegre,
e elegerá as meninas que participa-
rão da última classificatória.

✦ 25 de julho,  às 18h, no shop-
ping Iguatemi, de Porto Alegre, é o
dia da classificatória final. Essa etapa
seleciona as 24 meninas que partici-
parão de uma produção fotográfica
ao vivo. 

Elas serão maquiadas, produzidas e
fotografadas, duas por dia, no perío-
do de 26 a 31 de julho e de 2 a 7 de
agosto, das 17h às 21h, na praça Eri-
co Verissimo, do Iguatemi, sob a su-
pervisão do público.

✦ De 12 a 28 de agosto, as fotos –
resultado das produções ao vivo – fi-
carão expostas e serão submetidas a
votação popular. Os painéis fotográfi-

cos estarão nas lojas C&A de todo o
Rio Grande do Sul e na praça Erico
Verissimo, do Iguatemi. As três candi-
datas mais votadas estarão automati-
camente classificadas entre as 12 fi-
nalistas. As outras nove meninas serão
determinadas pelo júri oficial, no dia
5 de setembro.

Grande Final
As 12 classificadas participarão de um
programa de tevê, ao vivo, transmiti-
do pela TVCom. A festa que escolherá
a Donna da Capa 2004 será no dia
18 de setembro, às 21h, no estaciona-
mento do 5º andar do Iguatemi.

PROGRAME-SE

Apesar das juras eternas, o namoro

termina, assim como o casamento
Nunca,   

sempre




