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17 
Anexos – dados analisados 
 

A rubéola causa poucos transtornos à pessoa que a adquire; entretanto, no período 

de gravidez, embora pouco afete o organismo materno, provoca no feto 

retardamento do crescimento, retardamento mental, surdez e outros problemas. 

 

O coração por exemplo, é um órgão formado principalmente por tecido epitelial e 

muscular, embora também possua tecido nervoso e conjuntivo. 

 

Esse fato indica que, embora o organismo humano não seja capaz de produzir 

vitaminas e precise obtê-las através da alimentação, uma dieta alimentar adequada 

garante a quantidade necessária à conservação da saúde. 

 

Ligado ao amor, constitui-se numa das mais gratificantes formas de inter-

relacionamento pessoal, embora o amor se baseie mais em fatores mentais e 

emocionais do que em pura sexualidade. 

 

A maior parte dessa lubrificação é produzida pela mulher, embora o homem 

elimine pela uretra secreções produzidas por glândulas acessórias de seu sistema 

reprodutor. 

 

A quantidade de sangue perdido é de cerca de 70 ml, embora muitas mulheres 

normais percam maiores quantidades em cada mês. 

 

É importante salientar que, embora cheguem à trompa milhares de 

espermatozóides, apenas um fecundará o óvulo. 

 

 A abstinência sexual completa, embora eficaz é impraticável e inaceitável para a 

maioria dos casais . 

 

A Mata das Araucárias, no Brasil, é uma floresta temperada, embora seja 

indecídua, uma vez que suas folhas não caem durante o inverno. 

 

Segundo, é o número bem maior de espécies terrestres — embora se conheça 

muito pouco sobre as espécies que vivem nas profundezas abissais dos oceanos. 

 

É uma proteção que astartarugas-gigantes -- que ivem em mangues e ilhas ao 

redor do mundo e são abatidas criminosamente pelos caçadores -- ainda não têm, 

muito embora já sejam alvo da atenção de organizações preservacionistas . 

 

Aqui, ao contrário do que se verifica na caatinga, os rios não secam, embora 

tenham o seu volume de água diminuído . 

 

Por isso têm sido replantadas outras árvores, como os eucaliptos e o pinus que, 

embora forneçam rnadeira de pior qualidade, podem ser derrubadas em menos 

tempo. 
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Sua fauna é bastante diversificada, embora muitas espécies sejam vítimas de caça 

indiscriminada, o que contribui para a assolação desse ecossistema, juntamente 

com a exploração deseus recursos minerais, a agricultura implantada na região e o 

garimpo. 

 

Mas, embora resistente, ele é flexível (o osso não tem flexibilidade). 

 

Observe que os leucócitos são bem maiores que as hemácias, embora o seu 

número seja bem menor. 

 

Existem, também, seres inferiores que, embora não tenham olhos, possuem por 

todo o corpo células fotorreceptoras, que lhes permitem sentir a luz. 

 

Se o pavilhão for amputado (antigamente isso era feito como castigo para os 

inimigos ou para as mulheres infiéis aos maridos) o indivíduo continuará ouvindo 

perfeitamente, embora sem noção do sentido da procedência do som. 

 

Assim, durante o feudalismo, embora fosse quase impossível a um servo tornar-

se nobre, um cavaleiro poderia conseguir um título de nobreza e elevar-se na 

escala social. 

 

Podemos, então, considerar como propriedade das ondas o fato de que, embora 

transportem energia enquanto se propagam, elas não transportam matéria. 

SBT considera índices de suas estréias animadores, embora Globo mantenha 

larga vantagem. 

 

Situação semelhante, embora seja em menor número,tem ocorrido nos Estados 

Unidos, «onde 300 mil crianças se prostituem nas ruas, sobretudo nos bairros 

onde existe tráfico de drogas». 

 

O Brasil, embora continuasse formalmente como colônia portuguesa, ficou sob a 

dominação dos interesses econômicos da Inglaterra. 

 

As fêmeas, embora apresentassem ovulação (liberação do óvulo, gameta 

feminino), não completavam a gestação: ocorriam abortos ou os filhotes nasciam 

mortos. 

 

Surpresa com a informação, Xuxa garantiu que «ficaria muito feliz» em desfilar, 

embora ainda não tivesse recebido convite, e elogiou o tema escolhido, 

«principalmente para as crianças». 

 

Quando tudo já estava resolvido, o adiantamento pela primeira edição acertado e 

um compromisso selado, embora nenhum contrato tivesse sido assinado, Gabeira 

surpreendeu a editora fechando negócio, na última hora, com a Companhia das 

Letras. 

 

Mas, embora várias escolas primárias tenham sido instaladas em 1860 na África 

Ocidental britânica, não foi antes de 1876 que as primeiras escolas secundárias 

foram criadas na Costa do Ouro e na Nigéria. 
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Aqui, ao contrário do que se verifica na caatinga, os rios não secam, embora 

tenham o seu volume de água diminuído. 

 

Nenhum deles acha que o Plano Real fará o trânsito dos brasileiros para o paraíso, 

embora ambos tenham apontado o controle da inflação como um fato 

indiscutivelmente positivo. 

 

O número de cromossomos é constante para cada espécie, embora possam existir 

duas espécies com o mesmo número de cromossomos (o melão e o eucalipto, por 

exemplo, têm, ambos, 22 cromossomos). 

 

A lei no mercado financeiro é bastante clara: a palavra dos operadores vale tudo 

se uma operação foi fechada, mesmo que verbalmente, não há mais como querer 

voltar atrás. 

 

Apesar de o presidente Carlos Augusto Montenegro ter garantido na véspera que o 

técnico Marinho Perez seria mantido mesmo que o Corinthians vencesse «de 

sete», o próprio treinador dá mostras de que pode acabar facilitando as coisas para  

Montenegro e pedir demissão em caso de novos insucessos. 

 

«Agora sei que a Organização para Libertação da Palestina vai lutar para libertar a 

terra palestina... Estou agora seguro de que a Carta palestina não foi abandonada 

mesmo que pública ou formalmente tenha sido modificada», disse, referindo-se à 

retirada, da carta da OLP, do partido que prega a destruição de Israel. 

 

Tanigushi ordenara que ele devia colher informações estratégicas e seguir em 

frente mesmo que sua unidade fosse destruída. 

 

«Mais pretos» -- «Nós ensinamos o preto a ser assim durante 400 anos, agora não 

podemos nos queixar de que o preto seja assim, mesmo que ande por aí de carros 

com CD, não é? ", disse Letria durante o programa, há uma semana, referindo-se 

aos angolanos . Use sempre o cinto de segurança, mesmo que seja para uma volta 

rápida. 

 

Searle diz que mesmo que se tenha chegado tão perto do funcionamento do 

cérebro, isto ainda não é suficiente para produzir compreensão. 

 

Que tipo de idiota eu sou? " ' Seus temores eram infundados, mesmo que o preço 

da bolsa de couro de porco seja de US$ 3.000. 

 

De muitas maneiras, o programa de Winograd relacionava-se com estes debates, 

mesmo que ele sozinho não os tenha resolvido. 

 

Essa integração e interligação diferem de indivíduo para indivíduo, mesmo que 

pertençam a uma mesma família. 

 

Repetindo esse procedimento diversas vezes, constatou que, mesmo que não 

fornecesse alimentos, o simples toque da campainha provocava a salivação dos 

animais. 
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Diante disso, Portugal sentiu a necessidade de se aliar a uma potência, mesmo 

que isso representasse a perda de parte de sua soberania. 

 

O secretário, no entanto, já adiantou que mesmo que o tiro tenha sido disparado 

por um policial militar, ele não será punido porque, segundo Cerqueira, o dispara 

não foi intencional. 

 

Se não houver providências do Loyd, eles podem se chocar na ponte antes mesmo 

que a Capitania dos Portos divulgue o resultado do laudo técnico sobre a 

trombada ocorrida no domingo passado. 

 

E, mesmo que o que ela fale seja encoberto pelo barulho dos carros lá fora, Maria 

Padilha sozinha já dá um banho em Malhação. 

 

Dizia-se mesmo que, com suas colunas e lustres (sua sala de espera era maior que 

o auditório da Ópera) o Roxy tinha sido o último prédio do século 18 construído 

no mundo. 

 

O problema é que, no Brasil, ninguém lê livros, bulas, manuais de instruções e 

regras de futebol, mesmo que disso dependa seu ganha-pão. 

 

Mas, mesmo que assim não seja, a consistência eleitoral a ser demonstrada pelo 

partido durante a campanha dará ao presidente vitória política, tornará o futuro 

possível e o levará a saltar bem o primeiro obstáculo à reeleição. 

 

E como conhece, como nenhum outro partido, os jogos do poder, pode até ajudar 

na arrumação das relações pelo menos formais do presidente da República com o 

presidente do Senado, mesmo que um continue não acreditando no outro. 

 

Ou cedo, ou breve, mesmo que ganhe essa, perderá outras mais à frente. 

 

FH perde, mesmo que mate a CPI. 

 

De cada contrato que fecho, de cada vírgula no roteiro, mesmo que seja contrário 

a sua opinião. 

 

A sentença desses técnicos é que mesmo que se façam ajustes não há como 

garantir que a ingerência política provoque o ressurgimento dos antigos 

problemas. 

 

Tendência de alta -- O núcleo da inflação, ou seja a alta de preços que se mantém 

mês a mês mesmo que não haja nenhuma pressão extra, está em torno de 0,5 %, 

segundo Mello Cota. 

 

Brasília -- O governo federal pretende cobrar a dívida de R$ 18 bilhões do estado 

de São Paulo com o Banespa, mesmo que o banco seja federalizado. 

 

Por isso, a equipe econômica diz que, mesmo que o Tesouro Nacional capitalize 

o banco, os débitos do estado deverão ser pagos. 
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Para o economista, a polêmica lançada por Dornbush, argumentando que o Brasil 

tem condições de crescer 7 % ao ano (e não os 3,5 % previstos para 1996) , 

mesmo que seja necessário afrouxar o controle monetário e permitir uma inflação 

anual de 20 %, não faz sentido agora. 

 

Assim, mesmo que o lucro do banco seja pequeno, a instituição estará liberada 

para pagar dividendos a seus acionistas. 

 

O técnico Jair Pereira admite que mesmo que Rocha estivesse regularizado ele 

não estaria escalado por falta de ritmo de jogo. 

 

No Brasil, mesmo que o patrimônio e a movimentação bancária de algum 

parlamentar tivessem superado muitas vezes o que sua renda permitiria (caso de 

vários acusados na CPI), caberia a quem investiga provar a origem ilícita desses 

bens. 

 

O enfisema pulmonar não tem cura, ainda que o doente possa viver muitos anos. 

 

Assim, as regiões desérticas e montanhosas não se incluem como parte do Mundo  

Tropical, ainda que estejam geograficamente, nele localizadas. 

 

Tenho certeza de que o projeto terá uma boa resposta do público, ainda que a 

minha peça não seja tão popular. 

 

O Rio é uma cidade bonita, ainda que tenha as favelas e vocês são os melhores 

do mundo no futebol. 

 

A primeira conclusão dos técnicos da secretaria é de que cada região da cidade 

tem problemas ambientais específicos, ainda que entre elas exista algo em 

comum: a poluição sonora. 

 

Muitos servidores, mesmo aqueles sem tempo de serviço, já pediram para fazer 

suas contas, ainda que passem a receber menos, por causa do sistema 

proporcional. 

 

Escrito e dirigido por Joel e Ethan Coen, ainda que inegável produto da 

cinematografia americana, é estranho ao mundo dos grandes estúdios ou 

produtores. 

 

Porque, ainda que pobre, miserável, mesquinha, eles tinham vida. 

 

Surpresa: sua reestréia na gravadora é mais radical ainda que suas duas 

experiências independentes. 

 

Sem mais nem menos, Túlio saiu acusando Romário de ser ajudado pelas 

arbitragens em alguns dos gols que faz, como se ele mesmo, Túlio, também não 

fosse ajudado, ainda que involuntariamente. 
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Acrescento: na produção de uma obra dramática qualquer, ainda que o resultado 

final se apresente para o público como um sabá de bruxas enlouquecidas, me 

parece impossível realizar tal projeto quando se está tomado. 

 

O presidente se desvia do principal quando recorre ao exemplo soturno de 

Pinochet -- ainda que o faça pela negativa -- ou acena com sua popularidade nas 

pesquisas de opinião. 

 

Quando as pessoas levam isso para casa, saem pensando, é um espetáculo que, 

ainda que não seja feito com essa pretensão, transforma as pessoas. 

 

Imediato -- Na França, que já havia se envolvido diplomaticamente antes dos 

EUA (ainda que o Hisbolá e o governo do Líbano tenham rejeitado na quarta-

feira uma proposta de paz franco-americana) , o presidente Jacques Chirac 

também apelou pelo cessar-fogo imediato, pedindo a todos os grupos envolvidos 

na violência, que chegou ontem a seu oitavo e mais sangrento dia, que aceitem um 

acordo que deveria ser baseado nas várias propostas feitas ou que devem ser feitas 

agora para terminar a crise. 

 

E ainda que, a um simples exame, todas as provas indiquem o contrário, há 

pontos obscuros no expediente judicial. 

 

Segundo Marilena, Heloísa está passando bem, ainda que não possa trabalhar por 

causa do gesso no joelho. 

 

Segundo o ministro, o governo aceitará as recomendações dos cientistas, ainda 

que isso possa representar a falência dos pecuaristas. 

 

Entretanto, ainda que assim fique aberto o caminho para uma história das formas 

de percepção, é importante lembrar que o objetivo deste trabalho é muito mais 

modesto. 

 

Em sua análise dessa Carta, Marx concluiu que, longe de ser uma cópia da 

Constituição francesa de 1791, a reformas reclamadas pelos escritores e estadistas 

mais eminentes do século XVIII, ainda que fizesse inevitáveis concessões que 

prejudicavam o povo (40). 

 

Em muitos de seus trabalhos há citações de quadros e gravuras de Goya (193) , 

ainda que seu tratamento plástico seja sempre Os Fuzilamentos do 3 de maio 

(266X345 cm) , quadro pintado por Goya em 1814 acabavam de vir a público na 

Espanha, quanto ao quadro Los Fusilamientos del 3 de mayo. 

 

A imagem fotográfica é construída de forma análoga à image m pictórica, ainda 

que por suas características técnicas a primeira mantenha sempre uma relação 

físico-química com o objeto da representação. 

 

Ao contrário do que tentaram provar muitos estudiosos de sua obra, Goya não 

renega o cristianismo, ainda que se mostre bastante crítico com a instituição da 

Igreja e a crendice popular (242). 
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De forma análoga, ainda que utilize ícones da cultura profana medieval, alegorias 

barrocas e símbolos da ideologia iluminista, as imagens goyescas tampouco se 

limitam a reciclar significados. 

 

O ano anterior, com todas as tempestades que provocou, tinha acabado, ainda que 

poucos acreditassem ou, mesmo, notassem. 

 

Como a expulsão esquentou os ânimos, ele deveria esperar que o jogador saísse, 

ainda que (saísse) vagarosamente, para só então reiniciar o jogo. 

 

Paralelamente, o advogado argumentará que, ainda que Carmem fosse a 

devedora, nada justificaria a ação do BB. 

 

Segundo o ministro, o governo aceitará as recomendações dos cientistas, ainda 

que isso possa representar a falência dos pecuaristas. 

 

Yeltsin conseguiu outro apoio ontem, ainda que (estivesse) hesitante. 

 

Onde a «justiça poética» recompensa a virtuosa sem falhas e castiga sua 

escorregadela, ainda que esta tenha sido por efeito de drogas (Clarissa). 

 

«Marvels» seria uma obra prima ainda que a história não fosse boa. 

 

Não levá-la em consideração significaria dispor apenas de elementos de 

informação e de reflexão, que – esperamos - serão certamente úteis, ainda que 

(tenham sido) colhidos de modo díspar, mas sem alcançar à perspectiva profunda 

de um ensaio que se pretenda razoavelmente sistemático. 

 

Porque, na verdade, desde os tempos da Lopes Chaves, mudaram-se os tempos, 

mudaram-se os mundos, ainda que, para o oprimido, nada tenha mudado. 

 

Eles jamais sequer cogitaram adiar a corrida, ainda que fosse por respeito e luto 

pelo automobilista morto no sábado, ou para reavaliar as condições da pista. 

 

Dessa forma, conquanto Les Mots et les choses verse sobre as mudanças que 

ocorreram nas ciências humanas entre os séculos XVI e XX, pouco há no livro 

que se possa pensar como uma estória, e virtualmente nada que se possa 

identificar como uma linha narrativa. 

Isto é, conquanto apresentassem diferentes teorias sobre o artefato literário, a fim 

de interpretá-lo, revelar seus significados, situá-lo nos seus diversos conteúdos 

históricos e assim por diante, não consideravam a crítica em si como um 

problema. 

 

Em tais condições, a diferenciação entre as pessoas jurídicas, conquanto inegável 

do ponto de vista técnico-jurídico, tem de ser desconsiderada nas relações com 

pessoas às quais tal diversidade não se dá a conhecer. 

 

O STJ deu provimento ao recurso (embora a competência do Te+a, na hipótese, 

fosse fixada por lei de organização judiciária estadual) , sob fundamento de que 

conquanto a divisão de competência tenha sido conferida por lei local, o que se 
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acha em debate, no caso, é uma questão federal, atinente à incompetência absoluta 

de um órgão judiciário. 

 

Daí resulta que, conquanto permitida, é provisória a execução (art . 

 

As edificações, conquanto acessões industriais, equiparam-se às benfeitorias 

úteis, admitida a pretensão à retenção (RSTJ 17/293). 

 

Mas não sua ala mais radical, que levantou suspeitas acerca da lisura da apuração 

do pleito, conquanto Getúlio Vargas tivesse obtido 298.000 votos em seu Estado, 

contra apenas 982 atribuídos a Júlio Prestes, numa evidente demonstração de que 

a fraude não era monopólio das forças governistas. 

 

Para formar gabinete, Jango nomeou Tancredo Neves, conquanto este não 

detivesse mandato parlamentar. 

 

O coronel, contando os tentos, disse- nos que a baronesa estava com idéias de 

casar com a neta, conquanto ainda não tivesse noivo; era uma idéia. 

 

Era grave a notícia; o efeito devia ser violento, porque, conquanto ela cuidasse 

estar abandonada por outra, a esperança lá se aninharia nalgum recanto do 

coração, e nada está perdido enquanto o coração espera alguma cousa. 

 

A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de 

ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo; 

mas era um antigo, e basta. 

 

Escobar era muito polido e, conquanto falasse mais do que veio a falar depois 

ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade; naquele dia achei-o um 

pouco mais expansivo que de costume. 

 

Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Mata-cavalos, apenas me 

lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. 

 

Batista contou que a recepção foi melhor do que esperava, conquanto o marechal 

não lhe dissesse nada, mas escutou-o com interesse. 

 

Esperemos que o futuro chegue, conquanto me pareça muito demorado. 

 

A carreira diferente ia separá-los depressa, conquanto a residência comum os 

trouxesse unidos. 

 

O agente do correio que a lera nas folhas, trouxe em mão própria ao Rubião uma 

carta que viera na mala para ele; podia ser do finado, conquanto a letra do 

sobrescrito fosse outra. 

 

Não teria jeito para lavrador, conquanto ache que é uma posição boa e honrada. 
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Como Sofia não confessasse nada, Rubião chamou-lhe de bonita, e ofereceu-lhe o 

solitário que tinha no dedo; ela, porém, conquanto amasse as jóias e tivesse a 

intuição dos solitários, recusou medrosamente a oferta. 

 

O próprio Fernando Henrique, conquanto dissesse que nada há de concreto contra 

o senador Guilherme Palmeira, deixou bem frisado o caráter unilateral da nota: 

 

No seu vocabulário mórbido e científico, que contamina poesia, prosa e 

correspondência (Eu, Ester e Glorinha, conquanto esta esteja experimentando 

pequeno acidente mórbido, devido à fase crítica da dentição, vamos passando na 

forma regular do costume, escreve à mãe, do Rio de Janeiro) , o poeta parece 

exprimir um desesperado desejo de unir corpo e alma numa subjetividade 

matérica, localizando a subjetividade no corpo, em sua plásmica substância, em 

moléculas e fluidos orgânicos. 

 

Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Mata-cavalos, apenas me 

lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. 

 

O classicismo de Odorico, conquanto (seja) inspirado pedagogicamente em 

Coimbra, logo se alinhou na militância rebelde do exilado Filinto, esse autor de 

odes «enigmáticas» e crítico acerbo de todo tipo de congelamento estilístico na 

língua portuguesa. 

 

Não teria jeito para lavrador, conquanto ache que é uma posição boa e honrada. 

 

Eu estarei nessa homenagem nem que seja para atrapalhar um pouco como ator. 

 

Nem acho que as comparações são erradas, nem que seja só isso. 

 

Mas como cargo também é produto finito, nem que queira viverá só deles. 

 

Ele reluta em largá-lo -- nem que seja para deixar na mão de alguém de absoluta 

confiança para retomar depois em caso de derrota, pois argumenta nas conversas 

que tem com amigos que pela primeira vez em muitos anos esse setor tão delicado 

está nas mãos do presidente da República. 

 

A gente já sabe que a Globo não tira a novela das oito do ar nem que César Maia 

ponha fogo na cidade. 

 

Acordo -- Três representantes de fundações estatais que participarão do consórcio 

GTD e executivos que estão operando para os investidores estrangeiros 

interessados acreditam que, apesar de difícil, o acordo em torno da privatização 

deverá ser selado, nem que seja alguns minutos antes do pregão abrir, às 10h. 

 

É estranho, porque parece que a polícia sempre está tentando achar algo de errado 

com você, nem que seja na sua infância. 

 

Alfabetizam as pessoas, nem que seja para ler a Bíblia. 
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E essa estrutura recorrente de luta que, nem que seja em filigrama, permeia 

qualquer folguedo brasileiro tradicional (inspira até a fanfarronice costumeira dos 

cantadores) , poderia ser lida como a comemoração ritual do acontecimento 

primeiro que marcou os primeiros tempos da colônia: aquele que se pode chamar 

a Guerra Santa da Conversão. 

 

O que pretendi dizer não é que não havia uma historicidade implícita na análise de  

Sylvia, nem que a leitura ou que a condição de leitura fosse propriamente 

anacrônica. 

 

Os nativos do Caribe, por exemplo, foram levados a uma ilha afortunada da 

cultura para descobrir que estavam sendo levados para a escravidão; nesse 

momento, ao invés de lutarem, nem que fosse pelos seus próprios dentes, 

preferiram se matar, preferiram morrer. 

 

Já não era tão claro que o determinismo fosse a expressão direta da necessidade 

das coisas ou que resultasse da coerência de um ponto de vista sobre elas42, nem 

que pudéssemos invocá-lo sem uma análise precisa e crrítica dos objetos e 

conceitos envolvidos43. 

 

Podemos, ao menos, pensar que, se conhecêssemos todas as propriedades dos 

elementos, todas as suas potencialidades no conjunto completo das situações onde 

ele poderia se encontrar, estaríamos em condições de estimar a redução legítima, 

nem que fosse no plano dos princípios: disporíamos, com efeito, de um 

pensamento do elemento em sua totalidade. 

 

Mas, antes de tratar do atomismo demonstrado, é necessário deter-nos um pouco 

em seu significado como simples hipótese, nem que seja apenas para marcar o 

caráter, bastante extraordinário à primeira vista, da convergência de uma intuição 

mais que bimilenar e da natureza real de fenômenos que era impossível estudar 

então. 

 

E não, como se diz com tanta freqüência, que ela lhe ofereça unicamente uma 

retribuição, nem que fosse em pagamento por seu sofrimento e pelo sem-sentido 

de sua situação subjetiva. 

 

É impossível que tal exemplo não tenha igualmente, afinal de contas, efeitos 

inovadores sobre a prática, nem que seja pela via de uma reflexão aprofundada, 

mais do que pela importação direta de certas práticas. 

 

Dessa forma, não importa quantas sejam, vivem como bestas selvagens numa 

funda solidão de espírito e vontade, nem que nem mesmo dois possam estar de 

acordo, de vez que cada qual segue o próprio prazer ou capricho (& 1106). 

 

Que a sombra do escritor me perdoe, se eu duvido que o rei dissesse tal palavra 

nem que ela seja verdadeira. 

 

Assim como uma legião de estudantes, Renata e Roberta acreditam que vale a 

pena entrar numa agência nem que no início seja para servir cafezinho. 
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O fomento a uma suposta candidatura Sarney, nem que apenas para enfraquecer a 

posição de Quércia no PMDB, encontra respaldo em certas salas do Planalto. 

 

Estou decidido a cumprir os prazos nem que para isso se faça um mutirão, 

convocando mais gente (de outros órgãos) e trabalhando 24 horas por dia, disse 

ele em entrevista à Folha. 

 

A vitória virá nem que seja na decisão por pênaltis depois de um jogo difícil e 

com empate na prorrogação, disse. 

 

Um brinquedo, como o joão-teimoso, sempre volta à posição inicial, por mais 

que a modifiquemos. 

 

Já chegou a pelo menos uma conclusão: em todos os países a abrangência desses 

problemas é tão grande, que por mais que os governos apresentem soluções os 

resultados concretos e o reconhecimento público deles é muito pequeno. 

 

A falta de documentos emperra qualquer tentativa de abrir um processo de 

canonização, por mais que se atribuam milagres à escrava. 

 

Não imaginava, por exemplo, que o detalhista das melodias fosse capaz de mudar 

uma notinha sequer de suas composições, por mais que a letra pedisse. 

 

A Universidade tem que buscar novos caminhos, avançar, por mais que possam 

parecer difíceis as conquistas. 

 

O herói quer largar para a esperança do mar num tempo futuro, mas, por mais 

que passe de um sítio a outro, é como se estivesse caminhando no mesmo lugar, 

num tempo que seria um imutável presente. 

 

Numa perspectiva mais politizada, essa mesma maneira de pensar reaparece com 

todo o seu furor nas idéias de um David James (1986:84-93) sobre a produção de 

arte numa sociedade mediada pelas máquinas enunciadoras e regida pela ideologia 

da indústria capitalista: por mais que se combatam, nas próprias obras, os valores 

da produção, são eles, em última instância, que determinam os resultados, e o 

produto, por orgânico que seja, resulta do mesmo processo industrial com que se 

arquiteta, na indústria da cultura, a colonização do lazer e do imaginário. 

 

Ademais, por mais que tentássemos, nós nunca poderíamos experimentar, por 

exemplo, a arte grega tal como a experimentaram os gregos antigos, até porque 

estes últimos, ao seu tempo, não eram antigos, nem a sua arte era passada. 

 

A ciência sem epistemologia é -- por mais que seja, então, apenas pensável -- 

primitiva e confusa. 

 

Ordenando-o, terá talvez a tendência, é verdade, de apagar aquilo que para ele 

permanece obscuro, já que o considerou segundo categorias de pensamento cuja 

contingência nem sempre lhe aparecia, e das quais, de todo modo, não pode se 

libertar, por mais que os conceitos com os quais elabora sua análise sejam livres. 
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À questão de saber por que esse produto do pensamento humano12 se adapta de 

maneira tão admirável aos objetos da realidade respondia assim: por mais que as 

proposições da matemática se refiram à realidade, não são certas, e por mais que 

sejam certas, não se referem à realidade 13. 

 

Às portas do Inferno, Riobaldo encontrou uma mensageira de alhures: Ana 

Duzuza não é uma cigana qualquer, por mais que os boatos digam -- falada de 

ser. 

 

Foucault trabalha na grande tradição da filosofia européia continental, a tradição 

de Leibniz, Hegel, Comte, Bergson e Heidegger, vale dizer, ele é um metafísico, 

por mais que enfatize sua filiação à convenção positivista. 

 

Nem o clã Senna da Silva e nem a imprensa, por mais que queiram, vão me tirar 

da vida de Ayrton, não vão conseguir. 

 

No entanto, por mais que deseje esconder a fama, foi mesmo ela a responsável 

pela proposta da Federação de Basquete dos EUA. 

 

E, por mais que fizesse, os meus olhos não se podiam destacar daquele rosto 

cheio de rugas. 

 

Isa, visivelmente aflita, olhou em sua volta na esperança de encontrar um meio 

para socorrer à amiga árvore e diante do Menino que por mais que tentasse, não 

conseguia entender a razão de tanta preocupação, muito menos ver naquele 

esboço de fumaça um incêndio tão ameaçador como apresentado por sua amiga, 

limitou-se a observar. 

 

Elas é que não voltaram a mim, por mais que tentasse buscá-las e transcrevê-las. 

 

E chorava outra vez, por mais que eu defronte dela, em pé, lhe dissesse que não 

fizesse barulho, que podiam ouvir; ela, porém, durante alguns minutos não atendia 

a nada. 

 

Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por 

mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. 

 

O susto é naturalmente sério -- eu estava ainda sob a ação do que trouxe, entrada 

de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo, para legitimar a 

resposta de Capitu. 

 

Uma das suas ambições era tornar à Europa, falava dela muitas vezes, sem acabar 

de tentar minha mãe nem tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas... 

 

Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. 

 

Enfim, a morte chega, por muito que se demore, e arranca a pessoa ao pranto ou 

ao silêncio. 
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Paradoxalmente, por muito que tenha lutado contra o sistema, Cárdenas 

justificou para muitos um voto a favor do candidato do governo, afirmou 

Fernández. 

 

E por menos que ele critique o tipo de psicologia com o qual Dodwell ou Fodor 

estão envolvidos, ele parece pensar que a psicologia até agora não realizou muita 

coisa, e acredita que por fim só as abordagens neurológica e humanista dos 

fenômenos mentais permanecerão (Rorty 1982 a). 

 

E todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: Eis aqui um que não 

fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem... " 

 

Ser prefeito de São Paulo é uma vaidade, por menos que você seja vaidoso. 

 

Pior que isso: por menos que o pequeno Edinho queira, sua vida gira em torno 

desse mundo infernal chamado futebol; por mais que faça para impor sua 

personalidade, todos o conhecem como o filho de Pelé. 

 

Vai para outros pontos de São Paulo, com uma apresentação que merece ser vista, 

por menos que seja, pelo simplismo, pelo didatismo ecochato que denuncia a si 

mesmo, no que tem de pior. 

 

E se prestam mais ainda, por menos que seja intenção do juiz concedente, a 

montar a tapeação habitual. 

 

Demais, era me grata, posto que o destino me tivesse feito portador de más novas, 

e destruidor de suas mais íntimas esperanças. 

 

Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, 

ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos pólos e de 

Robespierre. 

 

Demais, a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era 

propriedade dele. 

 

Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou à 

minha amiga a intervenção. 

 

Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não o fossem todos 

nem totalmente, e o rosto estivesse comparativamente fresco-era uma espécie de 

mocidade qüinquagenária ou de ancianidade viçosa, à escolha... 

 

Também ele estava velho, posto que rijo. 

 

Contudo, sentia escrúpulos; a carta, posto que achada no jardim, não lhe 

pertencia, mas ao outro. 

 

Contudo, posto que a comadre soubesse já desta circunstância com antecipação, 

ou a pressentisse pelas aparências, a gravidade do negócio de que se tratava era 

tal, que nem isso bastou para tranqüilizá-la. 
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Quanto ao nouveau roman, para finalizar com o que suscitou estas reflexões, 

posto que muitos epígonos nacionais persistem em sua idolatria, quando já na 

Europa ficou reduzido a seus justos e modestos limites pois aqui as modas 

chegam tarde e se retiram muito tempo após terem morrido em Paris vejo-me 

obrigado a dizer que as críticas filosóficas e estéticas que fiz em 1963, em pleno 

apogeu da moda, foram logo confirmadas pelos fatos e pelas refutações de outros 

ensaístas europeus. 

 

Hoje, felizmente, a moda, mesmo em Paris, altera-se de dia para dia; 

constantemente aparecem novas criações, variegadas combinações as quais, pelo 

seu grande número e variedade, posto que sempre imaginadas em estações 

contrárias, fornecem elementos para que, aplicados com inteligência, possamos, 

aqui, trajar na última moda, fugindo do contrasenso. 

 

Mas, posto que a prática é o exercício de um saber, imagina-se, muitas vezes, que 

a aprendizagem desse saber é condição prévia da prática. 

 

A soma dos argumentos consubstanciados nessa construção revela um endereço: a 

supervalorização da forma como elemento que reveste as necessidades 

expressivas de toda e qualquer sociedade, posto que, segundo diz, as 

comunidades humanas necessitam conservar e transmitir o passado e projetar sua 

energia criadora de distintas maneiras e também o fazem através da linguagem 

oral e dos diversos sistemas de escritura. 

 

Tal necessidade tem vinculação direta com a flexibilidade de contratação 

conforme definida por Boyer, posto que contaría-se com o recurso às horas-extra 

, a contratos que assegurem uma distribuição não homogênea das horas 

trabalhadas ao longo do ano (o que no Brasil é substituído pela facilidade de 

demissão, dispensando a necessidade de prever tal esquema nos contratos 

coletivos de trabalho) , além da possibilidade de deslocamento da mão-de-obra 

entre setores produtivos de uma mesma empresa / fábrica. 

 

Uma empresa de computadores ao lançar sua linha de PC compatíveis, tentou 

viabilizar um fornecimento diário dos componentes básicos, posto que faria 

apenas a montagem final (integração). 

 

Especificamente durante o plano cruzado, muitos setores tiveram problemas não 

apenas na freqüência, pontualidade e qualidade do recebimento, mas no próprio 

recebimento em si, posto que muitos fornecedores cancelaram entregas, seja 

devido a vendas mais vantajosas, seja pela falta de insumos. 

 

Posto que o propósito definitivo da pesquisa histórica é obviamente o processo 

histórico como um todo, nenhum conhecimento desse processo global é possivel 

sem uma prévia investigação de suas partes (33 ) 

 

Adiantando o termo de localidade -- posto que os sistemas inseparáveis são não-

locais, no problema que nos preocupa, não estaremos ocultando o que é 

primordial para o entendimento, insinuando que não seria a noção de sistema ou 
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de estado, e considerando implicitamente que as partículas em jogo são por 

natureza individualizadas, separadas ? 

 

Como a escrita em geral, a crítica era vista, e não como contemplação, como 

sendo violenta, e não pacífica, como agressão, e não como generosidade -- posto 

que Sartre, como Camus, desejasse que ela não fosse nada disso. 

 

Não se declara nulidade, por falta de audiência do MP, se o interesse dos menores 

se acha preservado, posto que vitoriosos na demanda (STJ 3ª Turma, REsp 

26.898-2-SP-EDcl, rel. 

 

Proposta execução contra o emitente de título promissório, não se apresenta 

necessária a desistência do processo executório, como condição para que o credor 

promova a execução contra o avalista do mesmo título, posto que, no caso, não 

ocorre litispendência, ante a diversidade de partes passivas, recomendando-se, por 

economia, a reunião dos processos (RSTJ 31/460). 

 

Há um acórdão entendendo o seguinte: Se concedido a cada uma das partes o 

prazo de 15 dias para exame dos autos e elaboração de memorial, este pode ser 

apresentado enquanto não vencido o prazo total de 30 dias, posto que, se fosse 

entregue desde logo, estar-se-ia dando oportunidade à parte contrária para apreciar 

seu conteúdo (RT 688/81). 

 

Resta sem eficácia a sentença extintiva de processo de produção antecipada de 

prova pericial, tendo em vista o provimento de agravo de instrumento 

determinando o reentranhamento de laudos periciais, posto que a extinção se deu 

por perda de objeto da ação, em face do desentranhamento dos ditos laudos (STJ 

3ª Turma, REsp 15.081-SP, rel. 

 

Provido o recurso especial interposto contra acórdão de segunda instância, o 

recurso extraordinário simultaneamente interposto, versando a mesma matéria, 

perdeu objeto, posto que a decisão contra a qual fora ajuizado resultou reformada 

pelo aresto do Superior Tribunal de Justiça, tendo havido substituição do 

provimento judicial a que se refere o art. 512 do CPC " (STF 1ª Turma, Ag 

141.429-5-SP-AgRg, rel. 

 

Todavia, há de ser o título traduzido para a língua nacional, convertendo-se o 

valor da moeda estrangeira em cruzeiro no ato da propositura da ação, posto que 

é nulo de pleno direito o título que estipule o pagamento em moeda que não a 

nacional (RSTJ 27/313 e STJ -- RT 668 / 181). 

 

Referindo-se a cambial e o contrato ao mesmo débito, ambos devem ser exibidos 

quando se pretenda cobrá-lo: a promissória, necessariamente, posto que, sendo 

endossável, poderia circular, expondo o devedor a que outro pagamento lhe fosse 

exigido (STJ -- RF 315 / 130, maioria). 

 

Irrelevância do fato de a apelação, relativa à sentença que julgou a ação 

improcedente, haver sido recebida no duplo efeito, posto que não se trata de 

executá-la provisoriamente (STJ 3ª Turma, RMS 1. 284-RS, rel. 
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Para alguns políticos e economistas, as idéias de Keynes são tão perigosas e 

subversivas como as de Marx, uma curiosa ironia, posto que Keynes se opunha 

por completo ao pensamento Marxista e era um defensor do sistema capitalista. 

 

Percebe-se essa evaporação pela umidade das paredes da moringa e pela 

diminuição do volume da água, mesmo se conservarmos o recipiente tampado. 

 

Outra que, mesmo se a reforma fosse votada ali na próxima semana, a comissão 

teria de examinar 302 destaques que depois seriam examinados outra vez pelo 

plenário. 

 

Mas mesmo assim Peres garante que, mesmo se fosse possível, não retiraria seu 

nome da lista de aprovação da CPI. 

Eles acabam morrendo naturalmente, mesmo se eu os colocar dentro de uma outra 

mulher. 

 

É o caso dos bens de consumo duráveis (automóveis, eletroeletrônicos) , cuja 

produção cresceu 1,1 % no trimestre, mesmo se comparado ao aquecido primeiro 

trimestre do ano passado. 

 

Tendência de alta -- O fato é que o ingresso de dólares em maio tem sido um 

pouco mais elevado que o dos outros meses, mesmo se forem desconsideradas as 

operações atípicas. 

Nós não sonhamos -- mesmo se o censor freudiano tiver feito seu trabalho e 

formos bem sucedidos em nossos sonhos -- para preservar nosso sono; dormimos 

para sonhar, porque sonhar é uma função física natural e necessária. 

 

Esta estrutura total seria difícil de deduzir a partir de (a), mesmo se os mesmos 

dados estivessem disponíveis em esboços na caderneta. 

 

Por exemplo, mesmo se uma camada indidual deslocada e a zona de cisalhamento 

estiverem completamente expostas tridimensionalmente, e se o desvio da camada 

for visível, a direção de movimento poderá ser determinada apenas dentro de um 

arco de 180o. 

 

Acreditavam que, assim como suposições verdadeiras resultam em conclusões 

verdadeiras, suposições supersimplificadas como o homem econômico, 

rendimentos decrescentes em um dado nível de tecnologia, oferta infinitamente 

elástica de mão-de-obra etc., levam necessariamente a previsões 

supersimplificadas, as quais, de qualquer forma, nunca são originadas pelo curso 

de eventos, mesmo se esforços sérios são efetuados para se levar em conta as 

causas perturbadoras relevantes. 

 

Quanto ao efeito prejudicial desses surtos de corrente, mesmo se não resultarem 

em curto-circuito interno, basta citar que um fabricante europeu de válvulas 

recomenda não desligar as válvulas se a interrupção na operação não for superior 

a duas horas. 
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Ele indica zero absoluto nas freqüências de ressonância das antenas e, mesmo se 

os demais valores indicados não forem absolutos, permite tirar conclusões 

utilíssimas sobre o comportamento das antenas e sobre as perdas nos cabos. 

 

Assim, os operadores tiveram que adquirir equipamento nacional, mesmo se ele 

custasse o dobro do equipamento importado e mesmo se ele já fosse ultrapassado 

e / ou de qualidade inferior. 

 

Por mais que o fabricante do aparelho afirme que se pode transmitir com eles por 

período ilimitado sem necessidade de resfriamento externo, e mesmo se ele 

contiver uma ventoinha interna que envia o ar aquecido do interior do gabinete até 

as aletas de dissipação, não deixem de utilizar uma ventoinha, um ventilador ou 

um soprador externo, dirigido sobre os dissipadores externos. 

 

Produzir altas potências em UHF é caríssimo, e mesmo se fosse mais barato, em 

nada contribuiria com relação à sensibilidade de recepção. 

 

Os modelos mais aperfeiçoados têm consumo tão reduzido que, deixando carregar 

as baterias uma noite, eles operam sem recarga praticamente o dia inteiro, e 

mesmo se esquecermos de carregá-las na noite seguinte, podemos usá-los ainda 

mais um dia. 

 

Por mais que o fabricante do aparelho afirme que se pode transmitir com eles por 

período ilimitado sem necessidade de resfriamento externo, e mesmo se ele 

contiver uma ventoinha interna que envia o ar aquecido do interior do gabinete até 

as aletas de dissipação, não deixem de utilizar uma ventoinha, um ventilador ou 

um soprador externo, dirigido sobre os dissipadores externos. 

 

Produzir altas potências em UHF é caríssimo, e mesmo se fosse mais barato, em 

nada contribuiria com relação à sensibilidade de recepção. 

 

Os modelos mais aperfeiçoados têm consumo tão reduzido que, deixando carregar 

as baterias uma noite, eles operam sem recarga praticamente o dia inteiro, e 

mesmo se esquecermos de carregá-las na noite seguinte, podemos usá-los ainda 

mais um dia. 

 

Quanto ao efeito prejudicial desses surtos de corrente, mesmo se não resultarem 

em curto-circuito interno, basta citar que um fabricante europeu de válvulas 

recomenda não desligar as válvulas se a interrupção na operação não for superior 

a duas horas. 

 

Ele indica zero absoluto nas freqüências de ressonância das antenas e, mesmo se 

os demais valores indicados não forem absolutos, permite tirar conclusões 

utilíssimas sobre o comportamento das antenas e sobre as perdas nos cabos. 

 

Ele acrescenta que a construção de um gatil foi uma solução tirada em reunião 

com o Sintusp e a Comissão dos Gatos, onde se tentou atender ao interesse de 

todas as partes envolvidas, apesar de que se a população continuar deixando seus 

gatos no campus, o problema não estará totalmente sanado. 
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Mas, diz Bateson, apesar de que nós somos capazes, diferentemente dos 

macacos, de uma metacomunicação escrita ou falada, nós somos como êles no 

seguinte sentido crucial: agrande maioria das metamensagens permanecem 

implícitas. 

 

Não existe nada que é inicialmente cognitivo ou analítico sobre o processo de 

aprendizagem, apesar de que nós gostamos de pensar. 

 

Recapturar esta sabedoria não é a mesma coisa do que abolir a modernidade -- 

apesar de que ela pode nos ajudar a transcendê-la. 

 

Quando penso em história e literatura, fico no regionalizado, porque sei que essa 

outra relação com o que Mignolo chama de relações humanas, objetos ou fatos, é 

bastante mais complicada -- apesar de que, claro, no horizonte deste meu 

trabalho estavam as relações humanas, os objetos etc. 

 

Muenchen, Rowohlt, l963, p. l53; 213. destra: mão direita; ignotos serros: 

elevações desconhecidas; 223. toro: cama elevada, tálamo; invitar-te: convidar-te; 

235. entrançada Eéia: apesar de algumas notações de substância erótica, Circe é 

realmente a simbolização da mulher que não se entrega a nenhuma inclinaão 

afetiva, apesar de que sua frivolidade tem em grande conta a própria beleza. 

 

O terrorista, Mehmet Ali Agca, é condenado ao confinamento perpétuo em uma 

prisão de segurança máxima. Após o fim do comunismo, as relações com as 

nações do leste europeu sofreram grandes melhorias (apesar de que, com a 

Rússia, as coisas ainda estejam caminhando para um entendimento). 

 

Era um bom filho da Igreja, que me faz o que sou, menos a tendência política, 

apesar de que no tempo em que ele floresceu muitos servidores da Igreja também 

o eram do Estado. 

 

Entretanto digamos sempre o que eram as Folias desse tempo, apesar de que os 

leitores o saberão pouco mais ou menos. 

 

- Não; apesar de que devia estar; porque Peri ontem fez sua senhora afligir-se 

cuidando que ele ia morrer. 

 

Na realidade, apesar de que a imunização nos animais se realizou perfeitamente, 

em seu organismo não se encontrou prova desses anticorpos diretos contra o vírus. 

 

O vice da chapa de FHC, senador Guilherme Palmeira (PFL-AL) , também é 

'perado apesar de que sua indicação só será homologada na próxima quarta-feira, 

quando acontece a convenção do PFL, em Brasília. 

 

Há quem acredite que a Bolsa chegou ao fundo do poço, apesar de que o dinheiro 

estrangeiro está caindo em gotas, aguardando a definição do próximo governo. 

 

Escolhi e fui escolhida e, apesar de que muitos dos que votaram em mim não 

simpatizam com o meu partido, a única garantia real que eles têm de que não 

trairei a representação que me deram é justamente por estar no PT. 
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Para o La Stampa, nenhuma das duas equipes da final deu a impressão de poder 

superar a outra, apesar de que os brasileiros jogaram bem mais, especialmente 

durante a prorrogação. 

 

É muito divertido fazer os dois, apesar de que as roupas masculinas são mais 

difíceis. 

 

A Liga nunca esteve à venda e nem nunca estará, apesar de que, como em todos 

os partidos, alguns piolhos e porcos oportunistas se tenham infiltrado, disse o líder 

do Partido Umberto Bossi. 

 

A romantização do morro continua, um pouco, nas apreciações pseudo-

acadêmicas do Carnaval, se bem que a maior conquista do Carnaval -- a 

preservação da idéia da nobreza popular apesar de tudo -- é do próprio povo, não é 

literatura, mas 40 anos serviram para convencer de que nenhuma poesia redime a 

miséria. 

 

Como sempre faz em suas obras, Anne Rice povoa as páginas de narrativas 

paralelas que às vezes deixam de lado por muito tempo o relato principal, 

inquietando o leitor (se bem que, em pelo menos um caso, The queen of the 

damned (A rainha dos malditos) , o 3° volume a saga dos vampiros, a narrativa 

paralela histórica dos vampiros é mais interessante do que a principal). 

 

Portanto, o que entendemos por meio não implica nenhuma característica 

geográfica ou topográfica; não é preciso representar os indivíduos submetidos à 

ação de um meio, como que formando uma sociedade, uma espécie de 

corporação; se bem que seja freqüentemente o caso, esta condição não é 

absolutamente necessária; longe de se justapor sob a forma de agrupamentos de 

pessoas, os meios sobrepõem-se uns aos outros e se penetram reciprocamente. 

 

Para o propósito deste estudo, a formulação que Rawls fez da distinção entre 

regras regulativas e constitutivas, se bem que menos precisa do que a de Searle, é 

mais interessante porque evoca o conceito de prática social. 

 

Quanto aos casos de Roa Bastos e García Márquez, não me parece que haja muita 

diferença entre eles, se bem que se possa reconceitualizá-los num contexto 

distinto de descrição. 

 

Os seus ensinamentos. se bem que simplificados e vulgarizados. foram o ponto 

constante de referência para os políticos, intelectuais e religiosos que com maior 

ou menor força dominaram os acontecimentos da vida pública inglesa até o 

momento da Restauração e além dela, mas já aí numa outra interpretação. 

 

Vidinha, se bem que não pedisse explicação daquele dito, não deixou contudo de 

dar-lhe atenção e de cismar nele por algum tempo. 

 

Temos também a declarar, se bem que já em tempo competente o houvéssemos 

feito, que envidamos então os melhores esforços para conseguir do nosso 

recomendado ficasse empregado em nossa casa comercial! 
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Mas, se bem que o partido tenha crescido muito, falta-lhe penetração em regiões 

de grande importância eleitoral, das quais Minas e Pernambuco já dizem tudo. 

 

Não é exigível abnegação salarial como condição para ser funcionário público, se 

bem que a política de vencimentos sugere fortemente que ou é isso ou existem 

fontes alternativas de renda no contexto. 

 

E a habilidade pessoal do Marcelinho se bem que sempre sujeita a chuvas e 

trovoadas pode acrescentar alguma periculosidade ao front avançado do 

Corinthians. 

 

Substituíram à altura os dois Ricardos, se bem que o ataque de Camarões não 

tenha exigido muito. 

 

É um tanto tímido e em 95 deverá ter cuidado para não se fechar demais (se bem 

que um pouco de isolamento vá lhe fazer bem). 

 

A proliferação de lugares homossexuais em Brasília promove uma nova marcha 

ao oeste, se bem que não é atrás de ouro que esses desbravadores estão. 

Resposta -- Tenho um bom relacionamento com David Geffen (o produtor) , se 

bem que no momento não esteja tão legal. 

 

Seu Wind in the Wire é o mais sentimentalóide do pacote, se bem que adota 

rockabillys da década de 50 para se legitimar. 

 

Não tiro um talão de cheques por não tê-los, como Rockfeller; nem tiro o revólver 

(como Goebbels) , se bem que muita vez seria apropriado. 

 

Talvez a qualidade de sua prosa ensaística supere, contudo, a da poesia que, se 

bem que sempre exiba a elegância de um fazer consciencioso, está mais à vontade 

nas formas e, não raro, nos temas tradicionais, como se patenteia em O Escudo de 

Aquiles, poema que traça um panorama negro do mundo contemporâneo. 

 

Segundo Kovadloff, nascido em Buenos Aires, se bem que seja difícil investigar 

a penetração de um grupo que, sem dúvida veio do Oriente Médio, nada se faz 

para encontrar o apoio logístico local. 

 

Tem modernos centros de compras se bem que a graça esteja no comércio do 

Grande Bazar, um imenso mercado-labirinto de corredores abobadados. 
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