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Quando soube que o Campeonato Brasileiro seria em Curitiba, Paraná, eu me
animei em participar, pois há muito tempo não ia a essa linda cidade a passeio.
Tinha ido recentemente à trabalho quando fui e voltei no mesmo dia e apenas
tive a chance de tirar uma foto na porta do Tribunal de Justiça, onde trabalha o
Sergio Moro. Fui olhar os meus controles e descobri que a última ida a passeio
à Curitiba tinha sido em 2007 para participar do Campeonato Másters ++,
realizado no belo complexo aquático do amigo Celio Amaral. Como Sandrinha
também gosta muito de Curitiba não foi difícil convence-la a irmos para a
competição.
Quando você compra uma passagem pela sua milhagem está sujeito a alguns
trajetos estranhos, e por isso tivemos que ir do Rio a São Paulo, onde
trocaríamos de avião, para pegarmos outro voo para Curitiba. Em São Paulo
tivemos que pegar o ônibus pois o avião não parou em nenhum finger e nesse
momento ficamos ao lado do Frejat, cantor e ex-líder da banda Barão Vermelho.
Como antigos fãs da banda, que diversas vezes tivemos a oportunidade de
assistir seus shows ao vivo. Recentemente tínhamos visto o estranho
documentário sobre a vida do cantor Serguei, onde o Frejat dava um
depoimento, e aproveitamos o momento para conversamos com ele sobre o
filme. Frejat não tinha visto filme e ficou horrorizado quando contamos que tem
algumas cenas pesadas onde aparece o Serguei nu se masturbando dentre
outras coisas mais escabrosas.

Sandrinha ao lado do Frejat no ônibus a caminho do aeroporto para fazermos a
conexão.

No aeroporto de Curitiba tem uma indicação no chão mostrando um caminho
para quem quiser tomar o Ubber e foi isso que fizemos reduzindo muito o nosso
custo de transporte até o Hotel Deville Business onde ficaríamos hospedados.
Aliás durante os quatro dias da competição usamos bastante esse meio de
transporte, pois gastávamos dez reais por trajeto dividido por quatro pessoas. O
nosso quarto era ao lado do ocupado pelos nossos amigos Alexandre e Renata
e a noite saímos juntos para jantar no excelente restaurante italiano Scavollo. O
pessoal no restaurante é tão simpático que ao reclamarmos que na entrada só
tinha três focaccias quando deveria ter quatro eles trouxeram mais quatro, e
quando Sandrinha pediu para passar mais o seu filet eles trouxeram mais dois
de volta.
Na 5ª feira, eu nadei os 400 medley e o Alexandre nadou 800 livres. Na
arquibancada estava sentada ao nosso lado uma nadadora de Goiânia que
pouco falava. O seu nome era Maria e ela iria nadar os 800 livres. Na faixa etária
dela, que era 55+, só tinham 8 nadadores e a competição premiava até o oitavo
lugar, e, embora ela nadasse muito mal, como chamamos de estilo afogada, ela
acabou ganhando uma medalha. Quando voltou com a premiação a muda
parecia que tinha fumado maconha pois falava e gritava sem parar agarrando as
pessoas e se tornando muito inconveniente. Ou seja, uma medalha por mais
simples que seja acaba transformando a pessoa. Após a competição fomos para
o Bairro de Santa Felicidade onde almoçamos no restaurante Portal, cuja
quantidade de comida servida era muito grande, principalmente para os nossos
hábitos um pouco frugais de alimentação. Os restaurantes desse belo bairro tem
um sistema de servir comida até você pedir para não trazer mais. Acho que os
curitibanos gostam de comer fartamente, razão do sucesso desses restaurantes.
Depois fomos andar pelo bairro e visitamos a loja da vinícola Durrigan.
Naquela noite fomos jantar na pizzaria Avenida Paulista, perto do hotel, que por
sinal era excelente, talvez uma das melhores que conheço. Quando retornamos
ao hotel e entramos no nosso quarto, não tinha água. Ligamos para a recepção
e o rapaz foi lá dar uma olhada e então milagrosamente a água voltou. Quando
Sandrinha estava escovando os dentes e ia lavar a boca não tinha água. Eu tive
que pegar uma garrafa de água no frigobar para ela limpar a boca. O pessoal da
recepção nos indicou um outro quarto para nos mudarmos, mas eu fui lá e
descobri também que só tinha água fria. Tomar banho frio com a temperatura
externa de 12 graus estava realmente fora de cogitação. Decidimos ficar no
mesmo quarto já que eram onze horas da noite e eu tinha que competir no dia
seguinte. Acordar sem água não é agradável, principalmente quando você tem
que usar o vaso sanitário e tem que deixa-lo depois muito sujo.

Jantando com Alexandre e Renata no Madero Comendador
Na 6ª feira quando levantamos depois de passarmos a noite quase em claro o
problema permanecia. O pessoal da recepção nos sugeriu a transferência para
o outro bloco do hotel, onde os quartos eram muito melhores, mas devido a
competição decidimos deixar a mudança para a parte da tarde. Nesse dia eu iria
nadar os 200 costas.
Em condições normais estaríamos reclamando sem parar, pois inclusive o quarto
do Alexandre e da Renata só tinha água fria, no entanto a educação e gentileza
do pessoal do hotel realmente quebrava o nosso mal humor e na parte da tarde
acabamos fazendo a nosso mudança para o outro bloco e para um quarto muito
melhor. Jantamos na hamburgueria Madero Comendador que por sinal era muito
boa e eu para variar comi um hambúrguer vegetariano. Pode até ser engraçado
ir numa hamburgueria e não comer carne, mas foi exatamente isso que eu fiz.
No sábado Alexandre não iria nadar então ele e Renata decidiram fazer uma
excursão pela cidade num daqueles ônibus onde você pode descer e subir em
outro ônibus em algumas paradas. Eu fui nadar 100 borboleta e depois voltamos
a pé para o hotel numa distância de 4 quilômetros e passamos no caminho pelo
Shopping Curitiba onde almoçamos. A chuva acabou atrapalhando o passeio
dos nossos amigos.

Com Alexandre e Renata no Clube Curitibano onde disputamos o Campeonato
Brasileiro Masters de Natação

No domingo teríamos um dia corrido e um pouco pesado. Eu iria nadar os 200
borboleta e também dois revezamentos mistos (homens e mulheres) junto com
o Alexandre e outras colegas da nossa equipe, a Vera Simões, Ana Soldan
(revezamento medley) e Vera Figueiredo (revezamento livre). O Alexandre e a
Renata tiveram que sair correndo ao término da competição para ir para o
aeroporto. A doida de Goiânia nesse dia resolveu nadar os 50 peito e nadou tão
mal, inclusive dando pernadas com os pés fora da água, que acabou sendo
desclassificada e chorou muito. Não quis falar conosco e nem explicar nada
demonstrando o seu destempero.
Mais uma vez eu e Sandrinha retornamos para o hotel a pé, passando pelo
Shopping Curitiba para almoçar e também fomos ao cinema ver o filme A Menina
Índigo.
Se não fosse a doida de Goiânia nós não teríamos muita história para contar
embora Curitiba seja uma cidade excelente, bem planejada, com um sistema de
transporte público eficiente, e, claro, ótimos restaurantes. Pena que não
podemos nos mudar para lá, apesar do frio de 12 graus que nos acompanhou
durante todo os dias que por lá ficamos. O lado negativo da cidade não é a
violência e nem são as balas perdidas que nos atormentam no Rio de Janeiro,
mas sim a quantidade de mendigos nas ruas, apesar do frio. Nem tudo é perfeito.

