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FARÓIS ACESOS | Uma rodada de noção para a galera!
Meu sonho é que as plantas e árvores da Amazônia, em vez de oxigênio, comecem a transformar
gás carbônico em noção. Porque não tá dando para respirar, gente. Por Neusa Sueli

Depois da Copa, você deve estar pensando que finalmente a noção voltou, né? Ledo engano. O
time da falta de bom senso não dorme nunca, é incrível. Vejam só.
Manuel Neuer: me add no Orkut
Segundo alguns sites brasileiros e internacionais (que me recuso a divulgar, sorry, mas basta
fazer uma busca que vocês encontram rapidinho), o goleiro da seleção alemã, Manuel Neuer teria
se declarado homossexual e dito que outros jogadores deveriam fazer o mesmo. Quando li isso,
bati palmas (risos serelepes) e cogitei chamar ele para bater umas embaixadinhas lá em casa,
conhecer meus apetrechos... (sou pau para toda obra, #Es tut mir leid), chamar ele para uma
breja. Mas como sei que o povo da internet não tem bom senso nenhum, desconfiei e dei uma
procurada e, pasmem (jura?), a notícia não era bem essa...
Em 2010, depois de uma série de declarações homofóbicas do presidente da Fifa, Joseph Blatter,
Neuer deu uma entrevista para a revista alemã Bunte na qual encorajava os jogadores gays a
“saírem do armário e não temerem a reação dos fãs”. Ele aparentemente não é gay. Tem milhões
de fotos dele se atracando com uma amapô que é sua namorada (#chatiada #mágoa), mas até
aí... eu também tô sempre com um olho no peixe e outro no gato... Mas o Neuer apoia os
jogadores gays a se assumirem, afirmando que o que importa é o desempenho do jogador, não
sua orientação sexual” .
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