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Apresentação

Levei um susto quando recebi o convite para fazer esta 
apresentação. “Nossa. Já se passaram 40 anos!” Aceitei 
na hora, depois de me restabelecer da constatação. Afinal, 

quem pedia era um amigo de 40 anos, não daqueles que nos curtem 
no facebook (e olha que eu não tenho facebook...), mas daqueles 
amigos que estão no lado esquerdo do peito.
Conheci o Tacho quando ele começou a fazer a charge no Jornal 
Vale do Sinos, em São Leopoldo. Eu trabalhava no NH, em Novo 
Hamburgo, e ele era office-boy do jornal. Nesta época ele fazia 
o transporte dos materiais entre as duas cidades e passava o dia 
indo e voltando de Centralão trazendo laudas com os textos (nossa 
como eu sou antigo), fotos e anúncios para serem montadas na 
gráfica. Levava tudo em baixo do braço numa daquelas pastinhas 
de papelão cinza com elástico. Uma vez ele até deixou cair a pasta 
sobre a ponte do rio dos Sinos quando saiu correndo para não 
perder um ônibus que estava chegando. Depois de tempos lembrava 
a história e ria ao contar que viu as laudas e fotos boiando no rio. 
É claro que estava fazendo graça e ampliando o episódio.
A partir de 1977  trabalhei com ele no VS e pudemos nos aproximar. 
Conheci o cara especial que ele sempre foi. Um coração e tanto. 
Seu talento aflorou logo nas primeiras charges. O traço ainda não 
definido de uma jovem promessa se desenvolvia a cada edição do 
jornal, que na época ainda era semanal. A qualidade do humor 
retratado já demonstrava a maturidade que ele logo teria.
Em pouco tempo ele definiu um traço nas suas charges pouco 
comum para a imprensa gaúcha, fugindo dos modelos mais 
formais de outros chargistas consagrados. Autodidata em sua 

arte, ele desenvolveu uma forma revolucionária, um padrão fora do 
padrão, consagrando com traços singelos e ideias fortes um estilo 
incomparável para a época. É mais ou menos como a bossa nova 
fez com aqueles cantores de vozeirão que faziam sucesso nos anos 
50. O Tacho revolucionou a charge gaúcha com um traço simples. 
Depois veio a coluna de humor e ele aí se consagrou ainda mais 
por enxergar humor nas coisas mais absurdas. Dono de uma 
enorme capacidade de absorção de cultura, Tacho tem alma de 
poeta e desenha para nos facilitar a forma de apreciar seu material. 
O humor dele é ao mesmo tempo simples e sofisticado. A sutileza 
de seus textos as vezes nos obriga a reler para perceber a sacada 
que está ali. 
Falar de forma simples é a mais difícil das comunicações. Tacho, 
meu amigo de 40 anos, escreve simples as coisas mais incríveis 
que podemos imaginar. A gente lê e depois se pergunta. Como é 
que ninguém pensou nisto antes?
Você, prezado leitor, tem em mãos uma obra de alta qualidade. A 
sua leitura será deliciosa. Ela retrata uma pequena parcela entre as 
milhares de charges e textos que o Tacho escreveu ao longo de sua 
trajetória. Este Almanaque é uma prova do talento deste grande 
artista das artes plásticas e da literatura.
Boa leitura

Alexandre Gusmão*

*Editor chefe do jornal VS na década de 80 e atual diretor da revista Proteção
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As charges    deste 
almanaque foram 
publicados nos jornais 
NH, VS, JG, Diário 
de Canoas, Diário de 
Cachoeirinha e Correio 
de Gravatai do Grupo 
Sinos e no Correio do 
Povo da Rede Record. 
Os textos são da 
coluna Planetacho no 
jornal ABC Domingo

Do Bar Ideal

Nos  anos 70, meu pai tinha um pequeno bar, chamado Bar Ideal. Eu 
era um piá de dez anos de idade e passava os dias por lá desenhando. 
À noite, jogava damas com o “velho” e seus  amigos, ficava ouvindo 

piadas, anedotas, histórias de assombração. Sempre ouvindo e desenhando.
   Não se falava de política. Vivíamos em plena ditadura militar e o Bar Ideal 
ficava a uma quadra de um quartel. O pai aconselhava que eu nunca me 
envolvesse com a política. Para ele, se envolver com “este tipo de coisa” era 
cutucar onça com vara curta.  E eu ali seguia ouvindo e desenhando. 
    Em meio ao ambiente daquele pequeno bar meus rabiscos foram seguindo os 
caminhos do humor. Ouvir,  escrever e desenhar era minha rotina.  Mais tarde, 
já adolescente, comecei a jornada como chargista no Jornal Vale do Sinos  (na 
época, um semanário) isto em 1976, ainda em plena ditadura.  
De lá para cá se vão quatro décadas. Os trágicos acontecimentos de Paris em 
2015 com os cartunistas do Charlie Hebdo me levaram a refletir sobre tudo o que 
vivi nos últimos 40 anos neste ofício. E só agora me dei conta que ser chargista 
neste planeta vai muito além de cutucar onças com vara curta. É cutucar radicais 
de todas as tendências com um toco de lápis da Faber Castell... 
   Nestes anos todos critiquei e ironizei  ditadores, presidentes, papas, aiatolás, 
políticos, clubes e torcedores... Critiquei o mundo... 
Sempre ouvindo, escrevendo e desenhando como nos tempos do Bar Ideal. 
   Por que, cargas d’água, só agora, que este traço limitado e trêmulo surgido 
no balcão do bar tem espaço em sete jornais  do nosso Rio Grande, é que fui 
lembrar do conselho de meu pai? Em certos momentos chego a imaginá-lo 
ao meu lado dizendo:

 – Guri, depois não diz que eu não te avisei...
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TEMPOS MODERNOS
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NA AREIA
Beira do mar,
palito de picolé,
pata de siri,
garrafa pet,
bagana de cigarro,
sabugo de milho
e um continente perdido
dentro de uma pequena concha.

(Des)CLASSIFICADOS
Trabalhamos com delação
premiada e alcaguetagem.
Temos pronta-entrega.

Mais tenso do que 
peixe em aquário 
de sushi man.

PESQUISAS
Cem por cento dos rios estão morrendo. A 
pesquisa tem a margem de erro de 3% para 
mais ou para menos. Já os rios não têm 
nenhuma margem.

Cantou a namorada do gigante 
e não mediu as consequências.

CENA DE 2036
Então  foram colocadas
flores no túmulo do 
político honesto... 
desconhecido
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CRISE GAÚCHA


