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Deus fez a natureza sábia
L. A. GENGHINI

Estamos em fevereiro 
de 2021. Carnaval silencia-
do por causa da COVID19, 
mantendo todo mundo em 
resguardo. Mas, nem tudo 
está perdido.

A natureza, pela sua mag-
nitude, ignora a Covid e vai 
se curando das feridas que 
inadvertidamente abrimos 
em seus seios.

Rodando pelas estradas 
de Monte Sião e Ouro Fino é 
impossível não notar as pai-
neiras floridas que enfeitam 
os galhos e forram o chão 
com suas flores rosadas em 
degradê. Há uma exceção 
na região dos Farias, onde 
as flores de uma paineira na 

casa do Beraldo são brancas. 
Branquíssimas como a neve 
que cobre o norte da Itália 
nessa época do ano. Certa 
vez o Beraldo me confiden-
ciou que trouxe as semen-
tes de São Lourenço, outra 
cidade linda no circuito das 
águas mineiro.

No terreiro de nosso pe-
queno sítio, nosso refúgio há 
mais de quarenta anos, os es-
quilos rápidos e esguios con-
tinuam seus périplos pelos 
galhos das araucárias e dos 
coqueiros jerivás e guariro-
bas em busca de deliciosas 
castanhas.

No beiral da casa, em ca-
bacinhas estrategicamente 
alocadas, os canários da terra 
estão aninhando, do mesmo 

modo que as rolinhas e as 
fogo-apagou estão deposi-
tando raminhos sobre os pi-
lares para mais uma revoada 
de filhotes que irão garantir 
a existência das famílias de 
penosos.

A estas alturas os sabiás, 
os juritis e os pica-paus, es-
tes aninharam num oco que 
cavaram no tronco de um ja-
carandá roxo, já dispensaram 
seus filhotes que no próximo 
ano já estarão reproduzindo.

Andando pelo pomar no-
tamos que as bananeiras na-
nica e São Tomé ou roxa exi-
bem cachos que darão frutos 
saborosos. A lichia que deu 
frutos para o Natal está em 
descanso. Mais à frente, as 
romãzeiras exibem seus fru-

MAIS UM QUE SE VAI
JOSÉ AYRTON 
LABEGALINI

Pres. FCPA

Desde a fundação do Jornal Monte Sião (JMS) 
em 1958, desde a instituição da Fundação Cultural 
Pascoal Andreta (FCPA) em 1982 e da constitui-
ção do Museu Histórico e Geográfico (MHGMS) 
em 1983, muitas pessoas importantes nos proces-
sos já se foram desta vida. Dos colaboradores do 
JMS já se foram o Pascoal Andreta, o Ugo Labe-
galini o Ivan Mariano Silva; dos instituidores da 
FCPA já não estão mais por aqui o Ivan Mariano 
Silva (idealizador do Museu) o Lourenço Guire-
li Júnior (o Lola, prefeito em 1982 e mentor da 
Fundação), o Segismundo Gotardelo (o Cid) e o 
Carlos Faraco (o construtor da caverna do mu-
seu), o Antonio Daldosso (o Toninho da Fábri-
ca), o João Fernando Zucato, o José Bassi, o Luiz 
Vivaldo Faraco, o Rubens Zucato, o Walter Shi-
moda. No dia 26 de janeiro passado foi a vez do 

Waldemar Gotardelo responder à chamada feita 
lá nas alturas.

Lá se foi mais um Membro Nato do Conselho 
da “nossa” Fundação, agora foi a vez do Walde-
mar. Até prece que foi correndo atrás do Ivan, seu 
vizinho do outro lado da rua e que também se foi 
a tão pouco tempo; esta é a primeira vez que o 
Conselho da Fundação perde dois dos seus mem-
bros natos em um mesmo mandato de diretoria. 
Na nossa assembleia geral do dia 1º de fevereiro 
mais uma cadeira dos Conselheiros Natos foi des-
montada.

Momento de tristeza para nós aqui na terra dos 
viventes, principalmente para a família, mas cer-
tamente momento de festas múltiplas no Céu, fes-
tas de boas vindas dentre os instituidores da Fun-
dação lá em 1982 (Antonio Daldosso (Toninho da 
Fábrica), o João Fernando Zucato (Fernandinho 
Zucato), o José Bassi, o Luiz Vivaldo Faraco (Co-
rão), o Rubens Zucato, o Walter Shimoda, o Lou-
renço Guireli Júnior (Lola), o Segismundo Gotar-

delo (Cid), o Carlos Faraco e, por último, o Ivan 
Mariano Silva); entre os tomadores de vinho aos 
domingos no Clube do Vinho (novamente o Cid, 
o Lola, o Carlos Faraco, mais o Wilson Pereira 
de Jesus e por último o Carlos Caroli (Cuia); na 
turma de Pescaria não deve faltar nenhuma das 
figurinhas carimbadas (Toninho da Fábrica, Ivan, 
Caetano, Zequinha, Lola, Carlos Faraco, Ticão 
e outros); certamente o pessoal do Jornal Monte 
Sião lá de braços abertos para mais um encontro 
(ao menos o Pascoal Andreta, o Ugo Labegalini e 
o Ivan) outra festa com certeza será dos do seus 
companheiros políticos e de Câmara Municipal 
(lista muito grande para ser discriminada aqui) ou 
de amigos que já se foram (lista impossível de ser 
sequer tentada). 

Waldemar, já sentimos a sua falta, mas fica aqui 
registada uma nota de gratidão e de respeito por 
esses mais de trinta e oito anos de convivência na 
condução consciente e respeitável da Fundação 
Cultural Pascoal Andreta.

tos a balançar pendidos dos 
galhos como tardios enfeites 
das festas de fim-de-ano.

Abaixo o abacateiro, lá 
nas alturas, anuncia que logo 
teremos suculentos e aman-
teigados abacates. As jabu-
ticabeiras preparam-se para 
a próxima florada e o caqui-
zeiro, carregado de dobrar 
os galhos, dão esperanças de 
saborosas mordidas em fru-
tos doces e suculentos. 

As frutas-do-conde de 
casca lisa já estão pedin-
do colheita e a aceroleira, 
incansável, acabou de dar 
uma carga invejável que nos 
proporcionou sucos delicio-
sos e saudáveis, enquanto o 
mamoeiro, que também não 
deixou por menos, promete 

frutos saudavelmente sabo-
rosos. Restam preguiçosas 
as pitayas que deram apenas 
um fruto, mas que fruto, qua-
se meio quilo, porém com-
preendendo o nosso ar de 
decepção estão anunciando 
uma nova florada... que ve-
nha acompanhada de lindos 
frutos. Garanto que se conti-
nuar fuçando ainda vou en-
contrar limões, framboesas, 
amoras, mangas, nêsperas, 
mandiocas e seriguelas.

Este ano a pimenteira 
cumari/cambari promete fru-
tos para um grande pote de 
curtida que vai dar para o 
gasto e para os amigos que 
gostarem de uma queimada 
nas papilas para abrir o ape-
tite. Aliás, dizem por aí que 

“com pimenta não tem comi-
da ruim”.

Deus fez a natureza sábia. 
Qualquer um com um peda-
ço de terra e disposição para 
cuidar terá sempre a contra-
partida para aliviar a fome. 
Na Itália, até hoje, apesar 
da pouca disponibilidade de 
terras, todas as casas têm em 
seus pequenos quintais, can-
teiros de temperos, tomates, 
uva, azeitona e cerejas. Por 
que nós não? Por que esta-
mos condicionados a depen-
der do comércio?

Até qualquer hora pes-
soal! Que Deus continue 
abençoando a todos.

Quase um pentacampeão
ZUCA

Essa história não tem antes 
ou depois, ela se limita ao espa-
ço de tempo em que será con-
tada e não me pergunte como 
pode ter acontecido, para eu 
não precisar emprestar uma das 
melhores justificativas da Lite-
ratura: “Não sei. Só sei que foi 
assim.” (Chicó, em O Auto da 
Compadecida, de Ariano Suas-
suna).

Pois bem. Em um sábado de 
manhã, somos acordados por 
um Dog Alemão branco e pre-
to gigante, trazido sem coleira 
por seu dono, Flávio. Eu e Mu-
rilo (meu primo) dividíamos o 
quarto da república em Itajubá 
em 1993. Eu estudando Enge-
nharia e ele Medicina. O Flávio 
era colega de sala do Murilo e 
estava vindo chamá-lo para o 
jogo contra o time do 4º ano da 
Medicina (eles estavam no 5º 
ano. Grande rivalidade!). 

Enquanto eles iam para o 
jogo, eu iria buscar carne para 
o churrasco que teria mais tarde 
na nossa casa, mas o Flávio, o 
Marquinhos Leitão, o Mons-
trão e o Charlie Brown (todos 
futuros doutores), insistiram 

para que eu fosse com eles e 
depois iriamos juntos buscar 
carne e cerveja.

Chegamos ao campo da Fa-
culdade de Economia e fui ficar 
atrás de um dos gols para assis-
tir ao clássico. Logo o Ricardo 
Boca (outro dos futuros douto-
res) veio me pedir as meias que 
eu estava calçando, pois tinha 
esquecido suas meias. Empres-
tei. Logo em seguida veio gente 
dos dois times. Estava faltan-
do um jogador para o 4º ano e 
então eles queriam saber se eu 
poderia “abrilhantar” o jogo, 
compondo o time. E lá vou eu, 
de tênis e sem meias para o jogo 
contra os meus amigos do 5º 
ano. Mas a recomendação era 
pra ficar parado no ataque só 
pra compor os 11.

Começa o jogo. Cinco 
minutos, escanteio para o 4º 
ano. Bola levantada na área, 
eu tentando fugir dela (mas 
a bola sempre procura o cra-
que), bate na minha cabeça e ... 
UHHHH!!!! Na trave. Murilo 
de passagem me fala “não vai 
fazer gol na gente, né?”. Dez 
minutos, pressão do 5º ano, 
bola espirrada na saga, chutão 
pra frente na minha direção e 

saio correndo. Ganho na corri-
da do Monstrão e deixo a bola 
pingar na entrada da área. Vejo 
o goleiro Carlos saindo do gol, 
penso rápido em dar um toqui-
nho de cabeça para encobri-lo 
e ... trombada no ar e o Carlos 
com uns 100Kg caindo sentado 
no meu ombro. Bola pela linha 
de fundo.

De repente vão circulando 
vários urubus (todos os estu-
dantes de medicina do 4º e 5º 
anos), com expressões que co-
meçavam em “Nossa” e chega-
vam a “PQP”. Chega então o 
Murilo (hoje o melhor Ortope-
dista de Campinas) e pergunta 
se está doendo. Quando eu olho 
para o meu ombro, percebo que 
ele subiu, está levantado e meu 
braço está caído, solto. 

Fim de jogo. O 4º ano co-
memora, pois nunca sequer ti-
nham empatado um jogo com 
o 5º. Galera do 5º P... da vida, 
mas fazem caravana pra me 
levar ao Hospital Escola. O 
Leitão chegou na frente e foi 
chamar o Professor Doutor Íta-
lo Mandolesi Filho, que burlou 
a burocracia do hospital e me 
colocou rapidamente para den-
tro como aluno. Tentativa de re-

dução (voltar o braço ao lugar), 
churrasco, cerveja, 5 dias a base 
de morfina e inevitável cirurgia 
com a colocação de dois pinos 
pra segurar o braço até cicatri-
zação. Dois meses enfaixado 
como uma múmia e então a re-
tirada dos pinos.

Vida que segue. Começo 
do ano seguinte, lá vou eu de 
novo jogar futebol com meus 
amigos carniceiros. Por que 
não? Pensei que se preciso, jo-
garia com o braço amarrado, 
como Sir Winston Churchill 
fez na sua mocidade para jogar 
Polo. Desta vez era um mistão 
no campinho do glorioso Alba-
troz, o Diretório Acadêmico da 
Medicina. Começa o jogo e eu 
colado na lateral do campo pra 
facilitar de pegar um copo de ... 
água na mureta do bar. 

Bola saindo da nossa defesa, 
o Boca olha de lado e toca para 
mim. Vendo o Xuxu (cara gran-
dão, tipo Anderson Silva, que 
quando abre a boca fala fininho) 
chegando, dou um toque rápido 
para um drible da vaca e saio na 
frente. Não deu em nada, mas 
vi que por ali seria um caminho 
para o gol. Logo em seguida, re-
peteco do lance, mas dessa vez 

sem maldade mas com força 
desproporcional, Xuxu acertou 
meu tornozelo e fui rolando pro 
chão. “Aí não” ele disse com 
aquela voz de gás hélio. Não 
dava mais para pisar. O Quase 
Doutor Murilo dá uma olhada e 
me manda ir pra casa por gelo e 
água quente. 

À noite, ele deu outra olhada 
e falou que devia ter rompido 
ligamentos. Determinou que se 
eu não conseguisse pisar na ma-
nhã seguinte, iria direto com ele 
para o hospital e o Doutor Ítalo 
com certeza levaria para cirur-
gia de novo. Eu precisava me 
recuperar a tempo. Afinal, em 
mais uns três meses começaria 
a Copa nos Estados Unidos, eu 
teria que estar em forma pois o 
Brasil poderia precisar de mim.

No dia seguinte, segurei a 
dor, calcei meu tênis, pisei firme 
(ou quase) e fui a pé para a fa-
culdade. Graças ao Marcelino, 
que apesar de resmungar muito, 
me deu uma p... ajuda naqueles 
dias, eu escapei do Murilo e do 
Dr. Ítalo. Não queria entrar na 
faca de novo. Preferi abrir mão 
da minha carreira futebolística 
profissional. Eu sonharia só em 
fazer dupla com o Rogério do 

Porfírio na AAM, mas o Carlão 
não quis. Nem pelo poderoso 
Cornetas eu joguei novamente, 
encerrando também a poderosa 
dupla de ataque com o Mingau. 
E foi Graças à Deus! O mundo 
foi privado do meu brilhante 
futebol arte e assim o novato 
Ronaldo (então Ronaldinho, 
depois Fenômeno) foi convo-
cado para o lugar que seria com 
certeza meu e o Brasil foi Pen-
ta Campeão naquela Copa dos 
Estados Unidos.

*NOTA: As histórias são 
sempre sujeitas a interpretações, 
existindo sempre a verdade pelo 
ponto de vista de quem conta, a 
verdade pelo ponto de vista de 
quem escuta, e a verdade. 

A narrativa entremeada de 
fantasias e realidades nem sem-
pre é fruto de alucinações, mas 
dependendo de como é recebi-
da por quem as ouve, causam 
tempestades neurais capazes de 
atingir em cheio o mundo dos so-
nhos e alterar o continuum.

“O seu futuro ainda não está 
traçado, é você que o define!” 
Dr. Emmett Lathrop Brown  

Assim, outro dia encontrei o 
Fenômeno em um evento aqui 
em São Paulo e quando nos 
cumprimentamos, ele agradeceu 
pela oportunidade que teve.



Monte Sião FEVEREIRO   2021PÁGINA 2

EXPEDIENTE
ENTIDADE MANTENEDORA: Fundação Cultural Pascoal Andreta

Fundador – Antonio Marcello da Silva

Diretores – Antônio Marcello da Silva (1958-1962); Pascoal Andreta (1962-
1972); Ugo Labegalini (1972-2012); Ivan Mariano Silva (2012 - 2020) e 
Alessandra Mariano (2020 - )

Conselho Administrativo – Bernardo de Oliveira Bernardi, Diogo Labegalini 
de Castro, José Cláudio Faraco e Alessandra Mariano Silva Martins.

Diagramação – Luis Tucci - MTb 18938/MG
Fotografia – José Cláudio Faraco
Direção financeira – Charles Cétolo
Secretário de Redação – Carlos Alberto Martins
Jornalista responsável – Simone Travagin Labegalini (MTb 3304 – PR)

Colaboradores – Alessandra Mariano, Arlindo Bellini, Aroldo Comune, An-
tonio Edmar Guireli, Antonio Marcello da Silva, Bernardo de Oliveira 
Bernardi, Bruno Labegalini, Eraldo Monteiro, Ismael Rielli, Ivan Mari-
ano Silva, Jaime Gotardelo, José Alaércio Zamuner, José Antonio  
Andreta, José Antonio Zechin, José Ayrton Labegalini, José Carlos Gros-
si, José Cláudio Faraco, Luis Augusto Tucci, Luiz Antonio Genghini, Luis  
Fraccaroli, Matheus Zucato Robert, Rodrigo Zucato, Tais Godoi Faraco, Zeza 
Amaral.

Colaborações ocasionais serão apreciadas pelo Conselho Administrativo do jornal 
que julgará a conveniência da sua publicação. O texto deverá vir assinado e acom-
panhado do RG, endereço e telefone do autor, para eventual contato. Cartas envia-
das à redação, para que sejam publicadas, deverão seguir as mesmas normas. Toda 
matéria deverá ser enviada até o dia 20 do mês (se possível através de e-mail) data 
em que o jornal é fechado.

Redação: Rua Maurício Zucato, 115 – Fone (35) 3465-2467

Monte Sião fica no sul de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. Pelo 
censode 2010, conta com 20 870 habitantes. Sua área é de 292 km² e a altitude é de 
850m. Monte-sionense é o gentílico para quem nasce em Monte Sião.

jornal.montesiao@fundacaopascoalandreta.com.br

Fábula do Morro Pelado: constante busca
JOSÉ ALAÉRCIO 
ZAMUNER

Era uma caminhada de 
sempre alegrar os moradores 
de Cantare.

Todo ano, bem num cer-
to dia; já esperado, povo de 
homens, mulheres e jovens: 
Gambaro, Geciani, Ricieri, 
Carinta, Rossini, Bressan, 
Borba, Garcia e Silva e Sil-
va..., reúnem-se frente igre-
jinha e saem rumo Morro 
Pelado pelo lado mais ín-
greme; lado em que o Mor-
ro volta seu rosto e perfil 
de linha horizontal para o 
centro Francos Cantare, ex-
tremamente escalando suas 
grandes pernas ancestrais, e 
entre elas, grotas que resva-
lam em grutas. Em comum, 
povo urdia esse enredo de 
fazeres e votos ao longo do 
ano; cada mês, cada próxi-
mo passo ousado, meios de 
vencer a força Mágica do 
Morro... Bem cedo, desciam 
a estradinha de terra, entre 
narrativas sobre subidas an-

teriores, pegava a subidinha 
do Grotão, passando por 
pousadas, chácaras e sítios 
do Tio Lando, do Zé Servi-
no, do Mingo Deseró..., To-
nho Puttão, e logo após ter-
ras do Zé Meie, pouco antes 
do que é hoje o cascaieiro, 
pulava-se uma cerquinha... 
e o Morro já vem de chofre 
subindo vertical, vertical 
ao céu brutal, suas enormes 
pernas quase em movimen-
to (aqui, povo, muitos falam 
que o Morro é mesmo um 
grande animal ancestral que 
viveu nos tempos dos dinos-
sauros), bem num certo pon-
to, vêm constantes causos; 
certa vez, ao subirem, esca-
pa de uma gruta, a que fica 
mais pra lá, quase na divisa 
com o Sítio Monte Alegre, 
a poderosa Cobra Grande, 
acordou com o barulho e 
passou ameaçadora: xxxiii-
iu... cuidado, fique quieto!, 
que um dia ela engoliu um 
camarada do Nego Barbosa; 
e o Zé D’Nhé? Quando vim 
buscar arnica e sete sangria 

pra umas feridas e dores, 
ali no Toninho Messiano, 
era boca da noite e vi fileira 
de luz no céu (eram ET, al-
mas do céu?), veio e desceu 
numa outra grota, bem frente 
ao Satirada; tem um mora-
dor lá no Bairro Pelado que 
gosta de contar; e conta: toda 
noite de lua cheia saem da 
última grota, bem na divisa 
com Monte Sião, muitas Bo-
las de Fogo da Mãe d’Ouro, 
e outros já ouvem relinchos, 
noite toda, de um animal que 
sai cumprir, entre relinchos 
e gritos, triste sina por este 
mundão afora: dizem que é 
o que restou de um romance 
entre um padre e uma mu-
lher cristã, pode ser sim a 
Mula Sem Cabeça, é, gente, 
ronda do Pelado ao Brejal, 
maior tropel de relinchos e 

gritos, passa pelo sítio do 
Cabrita, até as Sete Curvas, 
ou sei lá onde mais. Sim, as 
almas de Mineirinho e Gus-
tão estão nestas grutas que 
há entre estas enormes per-
nas ancestrais; vai o Ricer e 
conta e confirma que já viu 
saírem da base desse Mor-
ro almas em luzes das pri-
meiras famílias antigas que 
aqui chegaram e cultivaram 
todas estas terras... Minha 
gente, isso não é causo não... 
Subindo íngremes, entre 
samambaiaçus, fábulas, pe-
reiras e carobinhas, aparece 
o topo de tudo que é altura: 
de lá de cima o mundo abre 
seu toldo ao redor inteiro, ao 
redor inteiro: até o fim dos 
olhos, cai sobre cada um de 
si profundo olhar daqui seu 
centro; seu centro: estamos 

no Centro do Mundo!..., gri-
tam: gritem!..., mais e mais, 
voltem olhares estonteantes 
ladeira abaixo precipício das 
grutas de onde saem: vejam, 
vejam!..., todos nossos se-
res ancestrais dos causos. 
Anestesiados nos olhares... 
alguém chama para a cele-
bração do grande vertigino-
so encontro: agora, vamos 
comer, beber, povo de Can-
tare!...

E, insistentes, voltam à 
narrativa de cada local que 
os olhos podem avistar: olha 
lá, acolá, e bem mais do aco-
lááá!!...: redor completo do 
Centro do Mundo por sol-
tos momentos na alegria de 
celebrar o encontro no tão 
desejado instante...  Depois, 
cheios de próximos planos, 
descem fartos: colheita feita, 

paiol esperança repleto, para 
consumirem até o próximo 
ano, que começa logo ali, 
na volta, pelo lado manso 
do Morro, plenos de narra-
tivas: arrepios e choros de 
tanta felicidade brotam entre 
o povo. Sabe que também se 
chora na plena felicidade! 

Até o próximo ano, com-
panheirada!

IVAN

Inconscientemente, a juven-
tude tem como principal e im-
prescindível anseio atingir a ve-
lhice. Ponto para mim. Para que 
um jovem viva muito tempo, 
é necessário ficar velho. Outro 
ponto. A velhice não tem fu-
turo; mas a mocidade não tem 
passado. Uma vida, ainda sem 
passado é, no mínimo, insossa. 
Três a zero. Além desse aco-
metimento filosófico, digo que 
a velhice tem seus momentos 
felizes e que nos aliciam a nos 
tornarmos fósseis vivos; des-
contando-se, é claro, as dores 
generalizadas, a intolerância, a 
teimosia, as doenças, a bisbi-
lhotice, o abuso da pretensa sa-
bedoria e outros destroços que 
a longevidade nos impinge; o 
fraldão, por exemplo. 

Embora cumprindo dever 
social, de amizade e respeito, a 
frequência de um velho a veló-
rios ainda é fonte de distração, 
principalmente quando um 
companheiro de 1935 chega bu-
fando, amparando a hérnia, dá 
uma espiada no caixão e repara 
que todos olham para ele com 
um sorriso cruel, como que di-
zendo, “É o próximo; veio para 
fazer estágio”. Mas o idoso não 
se altera: conhece, como nin-
guém, a língua do povo e, se-
gundo, está felicíssimo por ter 
ido ao banheiro depois de sete 
dias de prisão de ventre, quatro 

litros de chá de sene, dois qui-
los de castanha, um jacá de ma-
mão, bagaço de um pomar de 
laranjas, duas latas de ameixas, 
além do clister que sua velha, e 
apenas ela, aplicou-lhe com ter-
nura e vaselina. Nada mais feliz 
que o dia pós-banheiro.

Outro local apropriado para 
encontro dessa galera com ran-
ço de osso faraônico é o saguão 
do Hospital Vera Cruz. 

- Cadeira de rodas nova, 
hein, safadão? Você deve estar 
feliz com o reumatismo locali-
zado. O meu está até na perna 
dos óculos. E, aí, arrancaram a 
próstata? Não. Só a dignidade 
na hora do exame - são as frases 
mais recorrentes, cheias de hu-
mor, evidências de cura. E saí-
mos todos rumo à ambulância, 
solidários, o rosário entre os de-
dos, o padre de carona, uma ale-
gria só. Numa dessas viagens 
de entretenimento, segurei, em 

todo o trajeto de Campinas a 
Monte Sião, o soro espetado na 
barriga do Véio do Atílio (ape-
sar do nome, ele perdeu todas 
as veias), numa demonstração 
de como a velhice reforça as 
amizades. O Véio estava feliz: 
“O soro acelera minha diabetes, 
mas já estou enxergando de um 
olho”. É ou não um bom mo-
mento? 

No mesmo saguão do Vera 
Cruz, a atendente pediu meu 
nome. É claro que eu não po-
deria lembrar assim, de repen-
te. Pedi um prazo, ela suspirou. 
Entreguei-lhe minha identida-
de, “Veja”, eu disse, jogando o 
documento no balcão. “Ivan?”, 
perguntou. “Suponho que sim”, 
respondi contrariado, pois, 
apesar de estar com os óculos, 
havia me esquecido da lupa. 
Mas, saí contente da vida com 
minha memória prodigiosa que 
não troco com moço algum. Na 

porta, deparei-me com um co-
lega de turma da universidade. 
Nós nos abraçamos, molhamos 
reciprocamente os ombros (não 
mais temos lágrimas; era ape-
nas coriza), meu ombro doeu 
ao erguer o braço, ele reclamou 
do aperto na costela fraturada, 
brindamos as respectivas do-
res sentados no sofá ao lado 
de uma velhinha que agradecia 
“Ó, Deus, acho que o Senhor 
se lembrou de mim”, aquilo é 
que é devoção, e ele me contou 
tossindo, sem conseguir puxar 
o lenço com a mão trêmula: “O 
médico me garantiu que meu 
coração é de vinte anos”. Quan-
do eu ia chorando de emoção, 
a esposa dele colocou a mão 
cheia de pintas e hematomas 
(rosas de defunto ou flor de ce-
mitério) no meu ouvido (com 
aparelho auditivo) e segredou: 
“Faz quatro meses que ele re-
cebeu o coração de um moci-

nho que morreu num acidente; 
transplante perfeito”.

Apesar de todas essas ale-
grias, é meu dever confessar 
que a velhice também tem seus 
reveses. No dia de Finados, 
estava eu saindo do cemitério, 
quando topo com o Lind – di-
leto e coevo amigo (eta, nóis!) 
que entrava. Olhou-me com 
espanto, como se visse um de-
funto caminhando, esbugalhou 
os olhos e ordenou:

Aonde você pensa que vai? 
Já pra dentro. – Voltei, assus-
tado, olhei para trás, o Lind 
estava na posição do mocinho 
de faroeste, os braços em arco, 
as mãos no coldre, pronto para 
sacar. Para disfarçar, cantarolei 
baixinho, para não incomodar 
os mortos – “Eu voltei, voltei 
para ficar, porque aqui, aqui é o 
meu lugar”.

Mas, também, há as com-
pensações. Deitado em meu 

sofá, a netinha mais nova estava 
me descrevendo à companhei-
rinha, como seu eu fosse um 
bicho na jaula do zoológico: 
“Este aí é o meu vô. Ele não tem 
cabelo (a menina, “Nossa !”), 
o nariz é grandão (“Nossa!”), 
olha o orelhão dele (“Nossa!”), 
a canela branca, seca e sem pelo 
(“Meu Deus!”), cada ruga é um 
ano, acho que 100 (“Nossa Se-
nhora!”), o ronco ele comprou 
não sei onde (“Puxa vida!”). 
Depois, tomou minha cabeça 
entre suas mãozinhas macias 
e quentes, deu-me um beijo 
na testa e complementou: “Vô 
fofo: te amo”. 

É justamente por esses acon-
tecimentos de exultação que a 
velhice me confere que ouso 
descrever os bons momentos 
da decrepitude (eta!), ainda 
mais sabendo que o tataraneto 
de um dos meus três leitores lê 
para o tataravô o “Monte Sião”, 
enquanto este aguarda a opera-
ção de catarata, desliga o ele-
trocardiograma, troca a bateria 
do marca-passo, retira a sonda 
uretral, substitui o balão de oxi-
gênio, esvazia a comadre, põe o 
lençol no lixo. Assim, animado, 
ousado e destemido, tomo um 
fôlego e consigo gritar: “Ivone, 
me traz o andador: quero fazer 
uma longa caminhada até à por-
ta da rua”. Gente, confesso: não 
tenho mais onde colocar felici-
dade.

os bons momentos da velhice

I
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Mais respeito com o português no. 28
ISMAEL RIELLI

Duas pessoas olham pela 
mesma janela; uma vê o 
pântano, outra, o céu estre-
lado.

Aqui por este lugar
Há moça que nem areia:
Se querer-bem fôsse cri-

me
Eu morava na cadeia...

A mulher chega ao mé-
dico com a linda filha de 17 
anos.

- Doutor, minha filha per-
deu o apetite, não para de 
vomitar, vive sentindo ton-
turas...por favor, veja o que 
minha criança tem!

Depois de examiná-la 
com muita atenção, o médi-
co conclui:

- Minha senhora, sua 
“criança” está esperando ou-
tra criança. Está grávida de 
dois meses!

- O quê? – grita a mãe, 
indignada.

- Mas minha menina 
nunca esteve a sós com um 
homem! Não é, filhota?

- Claro, mamãe! Eu sou 
virgem!

O médico vai até a janela 
e fica calado, olhando para o 
céu.

- O que o senhor está fa-
zendo? – pergunta a garota, 
visivelmente nervosa.

- Da última vez que isso 
aconteceu, nasceu uma es-
trela no Oriente e chegaram 
três reis magos. Desta vez eu 
não quero perder o espetácu-
lo.

A crase – eclipse total de 
um a preposição com um a 
artigo que antecede substan-
tivos femininos.

Fui a (prep) a (art) praia 
– fui à praia o artigo que 
antecede substantivos mas-
culinos é o, portanto não há 
a craseada antes de palavras 
masculinas, mas nem sem-
pre, como veremos.

Para que haja crase é ne-
cessário que o verbo peça a 
preposição a (verbo ir, por 
exemplo) e o substantivo 

admita o artigo a.

Não dizemos: a Roma é 
capital da Itália, mas Roma 
é capital da Itália. Portanto, 
fui a Roma, sem crase, pela 
falta do artigo para o eclipse 
total.

Mas, porém fui à Roma 
antiga, pois posso dizer a 
Roma antiga, a cidade eter-
na, é uma aula de história a 
céu aberto.

Sem crase: frango a pas-
sarinho, bife a cavalo.

A crase é um assunto ma-
nhoso, encardido, traiçoeiro, 
embasbacante.

Bife à Camões com cra-
se porque se subentende – à 
moda de. Não se põe em dú-
vida a virilidade do grande 
vate épico de Os Lusíadas, 
do inigualável sonetista de 
“alma minha gentil que te 
partiste” de “sete anos de 
pastor Jacó servia”.

Na batalha de Ceuta, o 

poeta de vida atribulada, 
perdeu um olho daí o bife à 
Camões, bife encimado por 
um só ovo.

Já o bife a cavalo – bif-
teck ou oeuf (ovo em fran-
cês) a cheval – bife de carne 
grelhada, com 2 ovos fritos 
por cima. Pela aparência 
lembravam as celas de mon-
taria.

Bife à Chateaubriand: 
à moda de Chateaubriand 
como o apreciava o diplo-
mata e escritor francês Fran-
cois René Auguste de Cha-
teaubriand.

Você vai ao Oliveira pede 
pra qualquer um dos aten-
ciosos e gentis açougueiros 
um naco de filé mignon de 
400g, com 5 cm de altura, 
encharca de vinho, ele fica 
bem passado por fora, mal 
passado por dentro. Acom-
panhamentos: champignon 
fresco, azeite, manteiga, 
alho, vinho branco, caldo de 
carne.

Bife à espanhola: bife 
de porco ou alcatra, batata, 
cebola em rodela, tomate, 
azeite e vinho.

Bife à Califórnia: à mila-
nesa, abacaxi, banana, maçã, 
mozzarella e orégano.

Filé à cubana: empanado, 
enfeitado com frutas em-
panadas: abacaxi, pêssego, 
figo, banana, maçã.

Medalhão à Luís XV: 
400g de filé, rodeado de ba-
con.

Filé à Cordon Bleu – da 
famosa escola de culinária 
francesa: filé fino, mozzarel-
la, presunto gordo, empana-
do, frito em óleo bem quen-
te; acompanhamento: arroz 
à grega e batata frita.

Churrasco à Oswaldo 
Aranha:

O gaúcho, ministro de 
Vargas, costumava almoçar 
no restaurante Senadinho 
perto dos Arcos da Lapa. 
Como bom gaúcho saborea-
va carne suculenta, muito 
alho, farofa e batata crocan-
te.

Bife á parmegiana: en-
cimado por muito molho e 
queijo derretido.

Vem de Parma, na Itália, 
terra de famosos presuntos 
e queijos, diz o Google que 
é um prato tipicamente pau-
listano, é grande a influência 
da culinária Italiana em São 
Paulo, especialmente no Be-
xiga. Então em Parma não 
se come filé à parmegiana.

Pena que o prosciut-
to crudo de Parma seja tão 
caro, mas que é gostoso, isso 
é.

Bife à Portuguesa ( à ma-
neira de Portugal):

Queijo, presunto, azeite, 
vinho branco, batata, man-
teiga e mostarda.

Bife à milanesa (à manei-
ra de Milão):

Passe-o na farinha de tri-
go. Após passe no ovo bati-
do, por último na farinha de 
rosca, frite em óleo quente.

Já que estamos falando 
de filés, quando for a São 
Paulo, com a carteira re-
cheada, na praça Júlio Mes-
quita centro velho de São 
Paulo experimente o famoso 
Filé do Moraes. Um tolete 
de filé com agrião.

Senão, no largo Paissan-
du, centro velho, no Pon-
to Chic, conheça o famoso 

BAURU, sanduiche assim 
batizado porque o estudante 
da São Francisco – Casimiro 
Pinto Neto, de Bauru, orien-
tava os chapeiros como que-
ria o sanduiche.

As estrelas no céu correm
Eu também quero correr;
Elas correm atrás da lua,
Eu atrás do bem-querer.

Afinal, os verbos com o 
sufixo izar grafam-se sem-
pre com z?

Sempre, se o sufixo for 
izar, mas o s também tem 
som de z e, se na raiz, tem s 
o sufixo é ar e não izar.

Analise – analisar, liso - 
alisar, pesquisa – pesquisar, 
paralisia – paralisar.

Predomina, porém o izar 
com z.

Padronizar, humanizar, 
civilizar, amenizar, cristia-
nizar, harmonizar, protago-
nizar, politizar, hostilizar, 
hospitalizar, americanizar, 
agilizar, suavizar, organizar, 
ridicularizar, impermeabili-
zar, escravizar, colonizar.

Meu benzinho, se eu pu-
desse,

Fazia a noite maior...
Dava um nó na lua cheia, 
Outro nos raios do sol.

Galicismos com M e N
Madame – senhora: trata-

mento que se dá a toda mu-
lher casada dona de casa.

Mademoiselle – senho-
rita: tratamento que se dá à 
mulher solteira.

Maitre d’hotel: Garção 
que supervisiona o serviço 
dos outros.

Maquis: movimento 
clandestino de resistência na 
França, durante a ocupação 
alemã de 1940 a 1944.

Ménage: o conjunto dos 
trabalhos domésticos.

Ménage à trois – casal a 
três: o marido, a mulher e o 
amante (ou a amante).

Mise-en-scene: encena-
ção.

Monsieur – senhor.
Morgue – necrotério.
Necessaire: bolsa ou es-

tojo que contém utensílios 
necessários à toilette.

Negligé: roupão fino de 
senhora.

Noblesse oblige: a nobre-
za obriga quem nasceu no-
bre deve comportar-se como 
tal.

Nouveau-riche: novo 
rico.

Eu queria, ela queria;
Eu pedia, ela negava;
Eu chegava, ela fugia;
Eu fugia, ela chorava... 

I.GERAL
1.Categorias
a. Infantil – Até 13 anos incompletos na data de encerramento das in-
scrições.
b. Juvenil – De 13 anos completos até 18 anos incompletos na data de 
encerramento das inscrições.
c. Adulto – Acima de 18 anos completos.
d. A participação no concurso é livre para autores de todas as idades, sem 
qualquer restrição, obedecendo unicamente a divisão por categorias nas 
respectivas faixas etárias.
2. As inscrições estarão abertas de 01 de março de 2021 até 23 de abril de 
2021.
3. Cada autor poderá concorrer com até 02 (dois) poemas, inéditos, e em 
língua portuguesa.
a. A publicação em blogs pessoais não invalida o ineditismo, porém a pub-
licação em livros, jornais e ou antologias quaisquer, bem como a inscrição 
simultânea em outro concurso similar, invalidam a inscrição. 
b. São aceitas inscrições de autores residentes e ou originários de quaisquer 
cidades ou países. 
c. A inscrição é gratuita. 
d. O tema das poesias é livre. 
e. É obrigatório o título da obra.
4. Uma Comissão Julgadora, escolhida pela Fundação Cultural Pascoal 
Andreta, selecionará os melhores trabalhos.
5. Os direitos autorais dos textos são de propriedade de seus autores.
a. Ao enviar sua inscrição para este concurso, os autores concordam 
expressamente com a publicação das poesias inscritas no site da Fundação 
Cultural Pascoal Andreta (www.fundacaopascoalandreta.com.br), bem 
como no livro (edição comemorativa) a ser publicado, sem que qualquer 
ônus seja imputado à Fundação. 
b. Não é necessário que o autor faça o registro, para fins de direito autoral. 
c. A Fundação Cultural Pascoal Andreta declara que o livro a ser editado 
(edição comemorativa), não será comercializado em nenhuma hipótese, 
tratando-se ainda de tiragem limitada.
6. O envio da(s) poesia(s) ao concurso significa inteira e completa 
concordância, por parte dos concorrentes, com este Regulamento. Casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. As decisões são 
irrecorríveis.
 
II. INSCRIÇÕES 
1. Para confirmar sua inscrição, o autor deverá preencher o formulário 
disponível no link de acordo com a categoria:
a. Ficha de Inscrição – Infantil
b. Ficha de Inscrição – Juvenil
c. Ficha de Inscrição - Adulto
2. A(s) poesia(s) deverão ser anexadas na mesma Ficha de Inscrição, em 
campos específicos.
3. Não é permitido a inscrição da segunda poesia em ficha de inscrição sep-
arada. Se o autor desejar inscrever dois textos, ambos deverão ser anexados 
na mesma Ficha de Inscrição.
4. Ao final do preenchimento do formulário e tendo anexado sua(s) poe-
sia(s), clicar no botão ENVIAR. Aguardar mensagem de confirmação de 
recebimento. 
5. Não serão aceitos textos e inscrições por email. 
6. As poesias deverão ser enviadas conforme abaixo:
a. Digitação, preferencialmente, em fonte Times New Roman, tamanho12, 
ou fonte Arial, também tamanho 12, com espaço livre.
b. Cada poesia deverá constituir um arquivo único, sem a indicação do 
nome do autor ou pseudônimo (os textos serão catalogados e indexados 
por numeração sequencial para encaminhamento à Comissão Julgadora).
A correlação entre as poesias e seus autores é determinada pelo arquivo 
anexado na Ficha de Inscrição e o índice numérico atribuído – portan-
to, vinculado unicamente a quem preencheu o formulário – sem que a 
Comissão Julgadora tenha acesso a qualquer informação antecipada dos 
poetas e seus textos.
Desta forma, a Comissão Julgadora conhece apenas as poesias e seu núme-
ro, até que o julgamento seja concluído e o resultado publicado.
c. Preferencialmente, salvar os arquivos em formato PDF. Arquivos no for-
mato Microsoft Word (.doc ou .docx), OpenOffice, BROffice, LibreOffice 
ou Google Docs também serão aceitos. 
d. Não são aceitos arquivos no formato figura (JPG, PNG, etc).
e. Não são aceitos arquivos com o texto “colado” como figura.
f. Não são aceitos links de compartilhamento em serviços como Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, Skydrive ou similares. 
7. Em até 15 (quinze) dias contados a partir do envio das poesias, os partic-
ipantes receberão comunicado, por email, da confirmação de sua inscrição 
ou serão solicitados a corrigir eventuais irregularidades.
a. Para os casos em que correções forem solicitadas, os participantes terão 
até 03 (três) dias para apresentá-las. 

b. Caso as correções não sejam recebidas, a inscrição será invalidada.
8. Caso o autor identifique que houve erro em sua inscrição (arquivo incor-
reto, informações incompletas, etc), enviar email para concurso.fritz.2021@
fundacaopascoalandreta.com.br, indicando no campo “Assunto”: Solici-
tação de Correção de Inscrição
a. A solicitação será avaliada pela Comissão Organizadora e o autor será 
notificado da decisão.
b. Em nenhuma hipótese preencher uma nova Ficha de Inscrição.
9. Eventuais solicitações de substituição da(s) poesia(s) inscritas devem ser 
encaminhadas para o endereço de email concurso.fritz.2021@fundacao-
pascoalandreta.com.br, indicando no campo “Assunto”: Concurso Fritz 
2021: Solicitação de substituição de poesia
a. A solicitação será avaliada pela Comissão Organizadora e o autor será 
notificado da decisão 
b.Não enviar as poesias até a decisão da Comissão Organizadora 
c. Em nenhuma hipótese preencher uma nova Ficha de Inscrição
10. Havendo o envio de uma segunda Ficha de Inscrição, a mesma será 
invalidada.
11. A relação completa de participantes, cujas inscrições foram aceitas pela 
Comissão Organizadora, será publicada no site da Fundação Cultural 
Pascoal Andreta – www.fundacaopascoalandreta.com.br – no dia 09 de 
maio de 2021. 
12. Solicitações de esclarecimentos poderão ser encaminhadas para o 
endereço eletrônico concurso.fritz.2021@fundacaopascoalandreta.com.br, 
indicando no campo “Assunto”: Esclarecimentos 

III. PRÊMIOS
Haverá premiação para os três melhores trabalhos, por categoria, conforme 
abaixo:
1. Para os três melhores trabalhos na Categoria INFANTIL
a. 1º lugar: R$ 350,00 em vale-compras nas lojas Livraria Cultura, Livraria 
Saraiva ou Amazon, exclusivamente para aquisição de livros e/ou material 
escolar.
b. 2º lugar: R$ 250,00 em vale-compras nas lojas Livraria Cultura, Livraria 
Saraiva ou Amazon, exclusivamente para aquisição de livros e/ou material 
escolar.
c. 3º lugar: R$ 150,00 em vale-compras nas lojas Livraria Cultura, Livraria 
Saraiva ou Amazon, exclusivamente para aquisição de livros e/ou material 
escolar.
OBSERVAÇÃO: 
Até a data de publicação deste edital, a Amazon não está aceitando a 
emissão de vale-compras no site www.amazon.com.br. Assim, quando 
da premiação a Comissão Organizadora decidirá, em conjunto com os 
classificados, qual a melhor opção de utilização desse valor.
Em nenhuma hipótese será entregue o valor em dinheiro para a Categoria 
Infantil.
2. Para os três melhores trabalhos na Categoria JUVENIL
a. 1º lugar: 01 Kindle Paperwhite 8 GB e vale-compras no valor de R$ 
350,00 para aquisição de e-books e/ou acessórios para o Kindle
b. 2º lugar: 01 Kindle Paperwhite 8 GB e vale-compras no valor de R$ 
250,00 para aquisição de e-books e/ou acessórios para o Kindle
c. 3º lugar: 01 Kindle Paperwhite 8 GB e vale-compras no valor de R$ 
150,00 para aquisição de e-books e/ou acessórios para o Kindle
OBSERVAÇÃO: 
Até a data de publicação deste edital, a Amazon não está aceitando a 
emissão de vale-compras no site www.amazon.com.br. Assim, quando 
da premiação a Comissão Organizadora decidirá, em conjunto com os 
classificados, qual a melhor opção de utilização desse valor.
Em nenhuma hipótese será entregue o valor em dinheiro para a Categoria 
Juvenil.
3. Para os três melhores trabalhos na Categoria ADULTO
a. 1º lugar: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 
b. 2º lugar: R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) 
c. 3º lugar: R$ 1.000,00 (Mil reais) 
4. Menção Honrosa para o concorrente mais jovem.
5. Todos os classificados receberão 02 (dois) exemplares do livro contendo 
as poesias premiadas (edição comemorativa) e Diploma personalizado. 
6. Os resultados do concurso serão publicados no site da Fundação Cultur-
al Pascoal Andreta – www.fundacaopascoalandreta.com.br – no dia 20 de 
junho de 2021. 
7. Foram planejadas duas datas para a entrega dos prêmios, e sua con-
firmação dependerá das condições presentes na ocasião por conta da 
pandemia de COVID-19. Se mesmo na segunda data não for possível 
encontro presencial, teremos evento on-line.
Todas as situações serão comunicadas em tempo hábil para o planejamento 
de todos.
a. 10 de julho de 2021, sábado, às 19h30 ou
b. 11 de dezembro de 2021, sábado, às 19h30
8. Para os classificados que não sejam de Monte Sião, haverá hospedagem 
com café da manhã. 
9. No caso do não comparecimento de qualquer dos autores classificados 
no evento de premiação, o respectivo prêmio poderá ser enviado por 
correios e depósito em conta corrente bancária (se aplicável), desde que 
expressamente solicitado pelo autor em até 30 dias contados a partir de 10 
de julho de 2021. Findo este prazo o valor será devolvido ao patrocinador e 
o ganhador perderá o direito ao prêmio. 
10. Os poetas classificados poderão declamar sua poesia ou, se desejarem, 
indicar outra pessoa para fazê-lo. 

XIX Concurso “Fritz Teixeira de Salles de Poesia”
Promoção “Fundação Cultural Pascoal Andreta”

Monte Sião - MG

REGULAMENTO
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Como sombras na lua
JAIME 
GOTTARDELLO

Queria escrever uma 
canção em forma de sere-
nata para amigos queridos 
que nos deixaram recente-
mente. Homens dignos, ge-
nerosos e zelosos em suas 
atividades profissionais. 
Amigos que contribuíram 
para a cultura e elevação 
moral de nossa cidade. Meu 
eterno respeito e admiração 

pelo senhor Waldemar Go-
tardelo. Que esteja bem! O 
mundo não pode ser tão er-
rado se alguma vez existiu 
pessoas assim.    

A vida é a coisa impro-
vável onde o imponderável 
nos ronda a toda hora. É tão 
frágil que pode ser retira-
da a qualquer momento, às 
vezes sem razão, lógica ou 
aviso. Nos deixa com as de-
fesas baixas e o coração na 
boca. Mas alguém já disse 

que a dor pode fazer algo 
por nós: nos liberta e nos 
devolve o controle, mesmo 
que demore.

Queria escrever uma 
serenata para os meus ami-
gos. Mas o papel não emite 
nenhum som ou acorde.

E nessas horas sentimos 
que desaparecemos na es-
curidão, rápidos e silencio-
sos como sombras na lua. 

O que virá depois da Pandemia
JOSÉ ANTONIO 
ZECHIN

A pandemia do coronaví-
rus é a maior crise sanitária, 
econômica e social do mundo 
moderno, trazendo incertezas 
e medo sobre o futuro. Vive-

mos um tempo em que tudo 
parece antinatural. E não vai 
ser fácil superar isso. Nin-
guém sabe quando vai termi-
nar, ninguém se sente seguro. 
Empresas fecham e milhões 
ficam desempregados. Famí-
lias se desestruturam. A Co-

vid-19 já causou a morte de 
mais de dois milhões de pes-
soas no mundo e penso que 
ceifará a vida de outros mi-
lhões até que tudo se resolva, 
independentemente da vacina 
e outras providências que se-
jam tomadas. A “imunidade 

de rebanho” não será alcan-
çada a curto prazo. Culpar “os 
outros” é outra insensatez. Ao 
invés de se trabalhar em con-
junto – e combater “o inimi-
go comum” – tudo está sendo 
piorado por questões políticas 
e ideológicas.

O sociólogo e epidemio-
logista Nicholas Christakis 
(uma das 100 pessoas mais in-
fluentes do mundo) considera 
que somente em 2024 a socie-
dade voltará a ter interações 
sociais mais normais. Teletra-
balho (o tal de home office) e 
estresse pós-traumático (con-
sequências psicológicas como 
a depressão) fazem parte de 
suas abordagens. Está tudo 
registrado no seu recente livro 
Apollo’s Arrow: The Profou-
nd and Enduring Impact of 
Coronavirus on the Way We 
Live (em livre tradução, A 
Flecha de Apolo: o Impacto 
Profundo e Duradouro do Co-
ronavírus na Maneira como 

AONDE ÍAMOS COM TANTA PRESSA?
ARIOVALDO GUIRELLI

- Mas é possante no arran-
que? Não se prende no barro? 
E faz bonito pras minas?  Então 
fico com ele. De que forma posso 
pagá-lo?!

Assim os dias refletiam a so-
ciedade de consumo diariamente 
na compra e na oferta e na troca 
de favores mais explícitos.

O conjunto de normas estava 
bem exposto em cada cidadão. E 
o trabalho uma única meta. Não 
tenho tempo. Não tenho tempo. 
Apenas cumpro o que deve ser 
feito. Se não fizer alguém fará. E 
dia e noite trabalhando.

Não tive tempo, doutor, não 
vi o meu menino crescer. Mas o 
que ele fez?

Está faltando alguma coisa? 

Manda comprar.
Joga fora o que sobrou.
Tarja preta, meu caro. Rivo-

tril.
Engraçado mano, proliferam 

farmácias na nossa cidade. Por 
quê? Tanta gente doente?

Tarja preta!

As nossas frágeis convivên-
cias. Um delírio de tempo e espa-
ço. É pra ontem. Eu falei que era 
pra ontem!

Tá despedido.
Contrata outro.

Mano, o churrasco é pra ama-
nhã sábado e termina no domin-
go. Ninguém é de ferro, hein!

Cervejas. Cervejas. Cervejas. 
Um pouco de costela bovina. 
Nada mais que as mesmas falas. 

E os mesmos anseios.
Se deus quiser vamos pra 

praia no final do ano!
A violência que assola as re-

lações humanas, diariamente, nos 
mostra genocídio.

Sua vagabunda. Não ajuda 
em nada. Tem só o trabalho do 
lar.

E fechamos em nossas bolhas 
virtuais. Somos impregnados por 
sentimentos? A desigualdade so-
cial não me interessa- o meu pirão 
primeiro se a farinha for pouca.

A pluralidade de ideias, o 
contraditório, a diversidade de 
opiniões não me interessa são fa-
lácias que retardam o progresso. 
Eu quero mais é ganhar. Vim aqui 
só pra levar vantagem.

Por que eu preocupar com o 
outro? O outro, oras bolas.

Já chegou o pedido? Vamos 
logo. Não pago não a hora-ex-
tra quer quer, se não quiser tem 
quem trabalhe assim.

O cansaço não me representa 
fui feito para trabalhar, meu nome 
é trabalho. Não é assim?!

Bum!
O estrondo foi maior que a 

grafia colocada.
A exigência de ficar em casa 

desmoronou. O “fica em casa” 
passa a ser rotina. Uma mobilida-
de controlada tal qual um toque 
de recolher. 

Não tenho tempo pra isso.
E as contas bancárias? E as 

metas a serem atingidas? Tudo 
cessa.

E o pensamento em cada 
manhã despertada, movidos na 
ânsia de se impor, foi despejada 

junto ao fel do poder no ralo dos 
banheiros. 

 O coração com ódio do vizi-
nho que ganhara mais, recorta a 
língua como tesouras afiadas para 
descobrir-se enojado no direito de 
não ter o direito. Sem nenhuma 
habilidade por tolerâncias.

A pátria amada? Não! Eu a 
quero armada. Com mais segu-
rança. E atropelar o próximo que 
é concorrente. Todas as razões 
ensandecidas com arrogâncias e 
mentiras.

Preces? Por que? Ele me pro-
tege e pronto. Não mandei fazer 
e colocar-me aqui! Cuide agora! 
As ressacas e as mãos beijadas 
em todas as bocas. Confessar o 
quê? Se para de pensar e deixa os 
demônios exorcizarem as cons-

ciências. É melhor. Daí não pre-
ciso pensar na mulher em casa. E 
tenho as outras.

Promessas? Muitas. Cumprir, 
não sei não. Olho somente o que 
enxergo e debocho da felicidade 
pois sei que sem dinheiro não vou 
a lugar algum.

- Mas é possante no arranque? 
Não se prende no barro? E faz bo-
nito pras minas?

Não posso comprar.
Não consigo ler as palmas das 

mãos.
Bum!
Aonde íamos com tanta pres-

sa?
O essencial é saber ver!

Nota: Escrito em final de 
março/2020

Vivemos). Em tempo: o livro 
ainda não foi lançado no Bra-
sil e eu li apenas as resenhas 
do mesmo e sua entrevista.

O autor prevê que – depois 
da pandemia – haverá um pe-
ríodo de libertinagem sexual e 
gastos desenfreados. Segundo 
ele, “se você olhar para o que 
aconteceu nos últimos dois 
mil anos, quando as pande-
mias acabam, há uma festa. 
É provável que vejamos algo 
parecido no século 21. A so-
ciedade terá anos de desregra-
mento social e sexual, de em-
briaguez, de uma certa alegria 
de viver”. O que você acha?

 Hedonismo é uma 
doutrina antiga (ou filoso-
fia de vida) em que o que 
interessa na vida humana é 
simplesmente a busca pelo 
prazer. A Bíblia está repleta 
destes momentos. Pouco an-
tes do Dilúvio, a sociedade 
da época vivia momentos de 
completo esquecimento de 

Deus, totalmente voltados ao 
prazer, com intensas festas e 
orgias. Sodoma e Gomorra é 
outro exemplo clássico: duas 
cidades destruídas devido ao 
comportamento pecaminoso 
de seus habitantes. Por favor, 
não entendam que estou fa-
zendo algum tipo de afirma-
ção de que Deus está pensan-
do em destruir a humanidade. 
Nestes tempos de dor, de luto, 
espero apenas que as pessoas 
aprendam a viver melhor so-
cialmente e espiritualmente. 
Que deem mais valor à vida 
e à família. Enfim, que te-
nham mais fé e se aproximem 
cada vez mais do Criador. O 
que virá é um mistério. Como 
sempre.

Por que a Terra é redonda?
BRUNO 
LABEGALINI 
ZUCATO

Quem fala que a Terra não 
é redonda pode até ter alguma 
razão: seu formato está mais 
para um geóide, em razão do 
achatamento de seus polos - e 
isso quem tá falando nem sou 
eu, mas o Google. Mas tirando 
esse detalhe, podemos afirmar 
que o formato de nosso planeta 
é, digamos, arredondado, o que 
significa que ele não é, de for-
ma alguma, plano - afirmação 
que hoje em dia pode soar até 
ofensiva pra alguns, mas que já 
é verdade faz bastante tempo. 

 Desde os primórdios 
das Grandes Navegações temos 
evidências cabais desse fato. A 
mais relevante, sem dúvida, foi 
quando a expedição iniciada por 
Fernão de Magalhães (1480-
1521) completou a viagem de 
circunavegação, retornando à 
Espanha em 1522, três anos 
depois de dali sair, ao custo de 
centenas de vidas, inclusive a 
do seu comandante. Já antes, 
quando Cristóvão Colombo 
(1451-1506) convenceu os reis 
espanhóis a buscar um caminho 
alternativo às Índias dando a 
volta no planeta - el levante por 
el poniente - uma revolução co-
meçou a acontecer: no meio de 
seu caminho estava o Continen-
te Americano, que ele julgou ser 
as Índias ou algum ponto próxi-
mo ao Japão, do qual só tinha 
notícia pelos relatos de Marco 
Polo (1254-1324) mas que já 
constava no mapa que lhe servia 
de orientação. Um mapa, ressal-
temos, instrumento técnico e do-
cumento histórico da admissão 

que a Terra seria, sim, redonda, 
e se começássemos a navegá-la 
por um lado viríamos a contorná
-la, chegando ao exato mesmo 
ponto de partida.

Mas o conceito que se tornou 
ali fato data de muitos séculos 
antes. Desde a Grécia Antiga, 
na realidade, a noção da Terra 
Redonda já é presente. Pitágo-
ras (570-495 a.C) já o admitia, e 
Aristóteles (384-322 a.C.) já tra-
balhava sua comprovação ma-
temática. Eratóstenes (276-194 
a.C.) chegou mesmo a calcular o 
diâmetro da Terra utilizando de 
trigonometria e da observação 
da sombra projetada pela luz so-
lar em dois pontos geográficos 
distintos, chegando a valores 
muito próximos dos atualmente 
aceitos. Isso não significa que se 
alguém nas ruas de Atenas fosse 
perguntado sobre o formato da 
Terra responderia prontamente 
que ela era redonda. Tampouco 
na Europa do século XV isso 
aconteceria. O conhecimento a 
esse respeito não estava ampla-
mente disseminado e disponí-
vel num clique nas palmas das 
mãos de cada indivíduo, mas, 
sim,  já existia, e influenciou 
reflexões e impulsionou ações 
tanto dos pensadores renascen-
tistas quanto seus conterrâneos 
navegadores.

Para os navegantes, talvez a 
suposição do formato esférico 
da Terra fosse menos desafiado-
ra, porque a observação das pró-
prias estrelas, seu maior senso 
de orientação nas viagens notur-
nas, o sugeria - as constelações 
enxergadas ao norte do Equador 
são distintas das visíveis ao sul, 
devido à curvatura da superfície 
terrestre. Mas o que poderia en-
sejar no homem comum a mes-

ma percepção, independente de 
sua atividade profissional ou 
época que habite? Um observa-
dor no cais, seja vendo uma nau 
ganhar léguas no século XVI 
ou um transatlântico quilhando 
as ondas dos dias atuais, vê as 
embarcações sumindo no hori-
zonte, e não ficando cada vez e 
infinitamente menores, como se 
suporia acontecer se a Terra fos-
se plana. O que se vê, de fato, é 
primeiro sumir a carcaça, e de-
pois, gradativamente, o restante 
de sua composição, até o limite 
superior de seu mastro. Outra 
observação que transcende os 
séculos é a do eclipse lunar, em 
que se observa a sombra redon-
da da Terra projetada na Lua.

Um eclipse, aliás, não é ob-
servável da mesma forma em 
pontos diferentes do planeta, 
exatamente em função de sua 
curvatura. Isso não era do co-
nhecimento do homem medie-
val médio, cuja percepção de 
mundo era muito restrita à sua 
vila. Mas hoje, tendo-se pratica-
mente completado o processo de 
Globalização em muito iniciado 
com as Grandes Navegações, 
temos contato direto e síncrono 
com qualquer lugar do mundo, 
e sabemos que um evento astro-
nômico que é observável num 
ponto não o é, da mesma forma, 
em outro. Na verdade, sabemos 
de algo muito mais evidente: 
enquanto aqui seja dia, naquele 
mesmo Japão que Marco Polo 
descreveu já é noite. E daqui até 
lá cada pedaço de chão conhece 
um fuso horário específico, exa-
tamente porque a Terra é redon-
da e sua rotação nos faz deparar 
com a luz solar em inclinações 
diferentes no mesmo exato mo-
mento. 

Mas se sabemos que a Ter-
ra é redonda, o que explica tal 
fato? Afinal, essa foi a pergun-
ta feita originalmente. E o mo-
tivo é simples, embora talvez 
não muito intuitivo: a massa da 
Terra é de tal forma grande que 
atrai cada átomo que a constitui 
em direção a seu centro de mas-
sa, fazendo com que cada ponto 
de sua superfície esteja equi-
distante do seu ponto central, 
constituindo uma esfera. Uma 
explicação bem grosseira, de-
vemos admitir, porque o planeta 
não é uma esfera perfeita, como 
já falamos, é há variações na su-
perfície terrestres - grandes cor-
dilheiras e abissais oceânicas, 
além das flutuações de marés 
- embora pouco significativas 
perante o diâmetro terrestre, de 
mais de 12 mil km. Mas o fato é 
que a massa da Terra imprime à 
sua volta uma gravidade tal que 
gera esse formato, observável 
também em todos os astros Uni-
verso afora. Todos os planetas, 
luas e sóis tem essa forma. Já 
asteróides, cuja massa pequena 
não gera uma força da gravidade 
relevante, apresentam formatos 
irregulares. A explicação desse 
texto capenga pode não ser mui-
to persuasiva, pelo que pedimos 
escusas novamente, mas é inte-
ressante saber que ela não está 
reclusa a cientistas - ou filósofos 
gregos, ou navegadores ibéricos 
- mas acessível a quem quiser 
contestá-la ou entendê-la me-
lhor. Há oceanos de informação 
na Internet a esse respeito. 

Há, inclusive, vídeos mara-
vilhosos no Youtube. Um, cria-
do por alunos da Universidade 
de Leicester, mostra imagens 
de uma câmera acoplada a um 
balão a gás que, conforme ga-

nha altitude, mostra a paisagem 
belíssima da curvatura de nosso 
planeta banhado à luz solar. Um 
canal que também vale mui-
to o acesso é o do físico brasi-
leiro Marcelo Gleiser, muito 
eloquente em sua linguagem e 
afável em sua didática apaixo-
nante sobre o funcionamento do 
Universo. Por vezes ele se sub-
mete a perguntas de sua própria 
audiência, e o terraplanismo, 
como não poderia ser diferente, 
com muita frequência é tema de 
sua fala. Uma das coisas que de-
fende é que é inadmissível, nos 
dias atuais, alguém contestar o 
formato da Terra enquanto utili-
za diuturnamente de tecnologias 
criadas a partir dessa premissa 
básica, e que não funcionariam 
de outra forma - de maneira 
principal, todas as facilidades 
advindas dos satélites, desde o 
sinal da TV por assinatura até o 
localização por GPS dos celula-
res. Similar ao que já ocorria nas 
Grandes Navegações, o domínio 
do conhecimento do formato do 
planeta possibilita conquistas e 
facilidades à humanidade como 
um todo.

Talvez pela hiperinforma-
ção em que vivemos, e pelo 
conhecimento relativamente su-
perficial que, no senso comum, 
temos da História e da Ciência 
como campos complexos e me-
tódicos do saber humano, por 
vezes nos deparamos com dú-
vidas existenciais e desconfian-
ças generalizadas sobre “quem 
está dizendo a verdade”. E esse 
é o grande trunfo de todo nega-
cionismo - do terraplanismo e 
do movimento antivacina, por 
exemplo: ele se abstém de jus-
tificar as alternativas, limitando-
se a desconstruir a verdade es-

tabelecida, utilizando-se muitas 
vezes de teorias conspiratórias 
e de manipulação da informa-
ção. Não devemos ser contra a 
contestação, ela nos impulsiona 
a repensar o mundo e evoluí-lo, 
mas ela não deve se limitar a 
uma mera opinião, e sim se sub-
meter ao método científico que 
em grande parte desenvolveu o 
conhecimento e nos possibilitou 
termos acesso a ele. Se parar-
mos pra pensar, aliás, justificar 
que a Terra é plana com argu-
mentos sólidos (e minimamente 
verificáveis) seria extremamente 
difícil. Vivemos, de qualquer 
forma, um momento confuso, 
em que todos nos sentimos no 
direito de ter opinião, mas es-
quecemos com frequência que 
opinião não é argumento. Nos 
sentimos, talvez, tão engana-
dos por promessas políticas e 
mercadológicas que preferimos 
nos fechar em nossa própria 
opinião, e dar mérito pra quem 
como nós pensa, ou consegue 
nos convencer de quem está nos 
enganando, criando um senso de 
comunidade a quem se sente à 
deriva no caos contemporâneo. 
Não nos esqueçamos que, antes 
de nós, séculos de pensadores 
se debruçaram nos problemas e 
criaram soluções que, sempre se 
aperfeiçoando, nos possibilita-
ram uma visão de mundo mais 
ampla. Tentemos, de qualquer 
forma, não nos desanimar, por-
que a fonte de informação que 
promove a negação em uns é a 
mesma que possibilita a expan-
são em muitos outros. E uma 
das grandes belezas advindas 
do fato do mundo ser redondo é 
que, sim, ele dá voltas.
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Pouco caso
Quando me lê
sou o  livro
que já leu

Se me ouve
ouve a voz 
e não escuta

Então só vê
que já não sou
o que já fui

Daí porque
sou o fantasma
que conclui:

para você
sou o defunto
que morreu

Eraldo Monteiro

Prazeroso
Prazeroso na varanda
assistia as andorinhas
maritacas vira-latas
gatos e insetos

e colhia samambaias
e dedos-de-moça 
pra fazer um picante
mingau de versos

saboreando letrinhas 
por letrinhas
pontos vírgulas 
e reticências...

E preferia 
sonata de Mozart
e amor perfeito
de sobremesa...

J. Carlos Grossi

Fatos históricos que comoveram e mudaram o mundo
J. CLAUDIO FARACO

Dia 22 de Novembro de 
1963: por volta das 17h30, 
retornávamos do então fre-
quentado tanque do Afonso, 
(vejam texto sobre o referido 
tanque, escrito pelo amigo L. A. 
Genghini, na edição de Janeiro 
passado), depois de mais um 
dia de natação às escondidas 
de nossos pais. Ao passarmos 
em frente ao Posto do Ismael 
Bernardi, o único existente até 
hoje na Avenida Getúlio Vargas, 
Ismael e um grupo de amigos, 
ouviam pelo rádio uma grave 
notícia proveniente dos EUA. 
O Presidente Democrata John 
Fitzgerald Kennedy, 46 anos, 
acabara de ser assassinado em 
Dallas, no Texas. Ao contrário 
de outros dois ou três tiros dis-
parados pelas costas, o disparo 
mortal veio de frente e penetrou 
seu crânio abrindo uma cratera 
de 13 centímetros de diâmetro. 

O projétil Winchester Mann-
licher calibre 6,5 dilacera a re-
gião parietal do cérebro e um 
pedaço de crânio com maté-
ria cerebral voa para trás e cai 
sobre a tampa do porta-malas 
do automóvel. O sangue brota 
como uma fonte, atingindo a 
todos que se encontram na li-
musine presidencial. Jackeline, 
a esposa, toda ensanguentada, 
mas não ferida, grita:

— Ah, não! Não, não, não! 
Atiraram em meu marido!

Fim de uma Era.

Quatro de Abril de 1968:
Estudava eu em Amparo/

SP, no 1º ano do Curso Clássico 
(referente ao Curso Médio de 
hoje).

Durante a aula de Língua 
Portuguesa, no período mati-
nal, um funcionário da escola 
bateu à porta e pediu licença 
para entrar. Foi direto à mesa 
do professor e cochichou algo 
a ele. Depois de se retirar, a 

sala permanecia em completo 
silêncio. Todos nós olhávamos 
para o professor, curiosos para 
sabermos do assunto. Depois de 
alguns segundos, ele levantou 
vagarosamente a cabeça e dis-
se em tom apreensivo: Martin 
Luther King Jr., o maior líder 
negro do movimento pelos di-
reitos civis nos EUA, Prêmio 
Nobel da Paz em 1964, e com 
apenas 39 anos, foi assassinado 
em Memphis, no Tennesee, por 
um homem  branco. Em segui-
da, arrematou: A nação ameri-
cana está muito doente...  

Mais uma Era perdida...
 
Ano: 1973
 Donos de dois terços das 

reservas de petróleo no mundo, 
os estados membros da Organi-
zação dos Países Exportadores 
de Petróleo (Opep), embargam 
o fornecimento aos EUA e às 
potências europeias, o que pro-
voca a Grande Crise do Petró-
leo que se alastra pelo mundo 

Uma distorção da justiça gera 
truculência

    Em seu caráter vingativo/ 
reparador.

Sujeito valente, não tinha papas na língua.
Morreu pela boca de um cano fumegante
Donde partiu o projétil que o emudeceu.
Por ironia desta estória,
Cabra franzino não leva desaforo.
Leva no cinturão o grito do fraco
Não, o berro de sua fragilidade.

B. O. B.

O VEREDITO
MATHEUS ZUCATO 
ROBERT

É certo que há dentro de 
cada um de nós algo que quei-
ma, algo que incomoda a luz 
que faz brilhar a vida, que a 
obriga a oscilar sem sentido 
algum, como estivesse perdida 
de si em si. Há certa incerteza 
que nos rodeia e nos cobre de 
paixões pelas quais lutamos por 
séculos dentro de minutos de 
furor. É quando a vida decide 
aparecer para nós que passamos 
a tratá-la como um outro, e en-
tão, como em qualquer relação 
interpessoal, analisamos aquilo 
que se encontra estático porém 
oscilante em nossa frente, nos 
olhando bem fundo no oco de 
nossos olhos cegos. Dessa aná-
lise surge uma decisão, nunca 
antes da compreensão de que 

a figura ali em frente é a vida, 
nunca antes de olharmos de vol-
ta em seus olhos e decidirmos 
por conta própria se estendemos 
a mão para ela ou se lhe damos 
as costas para não mais ficarmos 
sob vigília, pois pior que olhar a 
vida nos olhos é ser olhado por 
ela e ser alertado do estado de-
sabitado de nossa alma.

A decisão, que mais deveria 
ser chamada veredito, infrin-
ge as leis normais da existên-
cia comum e nos dá a certeza 
de que possuímos algo além 
da própria vida, pois que ela, 
pura e lancinante, sozinha, não 
basta para que a ofereçamos a 
mão e a convidemos para ficar; 
não, é necessária certa expulsão 
nossa de nós mesmos para que 
possamos encarar os olhos da 
criação e, ao menos uma vez, 
questionarmos sua veracidade. 

É nesse ponto que a existência 
de alguém tem sentido concreto 
e puro; lancinante, sim, porém 
natural.

Pois é natural do ser espe-
tar-se com os espinhos de uma 
rosa e perceber neles a dor, que 
inclusive é somente sua, pois 
para os espinhos rubros de san-
gue, a vida somente segue mais 
bela, pintada de carmim. Nós é 
que devemos perceber a dor do 
espinho, sem a qual eles talvez 
nunca existissem e, portanto, 
nunca teríamos a singela porém 
admirável experiência da dor de 
um dedo perfurado.

É quando o sangue escorre 
que percebemos então o espi-
nho da rosa, as dores da vida, e 
a existência quase matrimonial 
de espinho e sangue, que por 
séculos resiste às evoluções do 
homem. É da percepção desta 

existência eterna que se ergue o 
veredito da mão esticada para a 
vida personificada diante de si, 
quando olhamos de volta nos 
olhos daquela responsável pelo 
que somos além de um acaso 
no tempo e no espaço. É desse 
veredito que entendemos aqui-
lo que arde dentro de nós e que 
precede o próprio ato de ser. 
Antes de nosso primeiro susto, 
de nossa primeira queda, de 
nosso primeiro amor, antes de 
tudo o que existiu e passará a 
existir, antes de esticar mão suja 
de sangue para a figura em nos-
sa frente, há sempre o veredito 
singelo porém admirável de se 
dizer sim ou não. E todo o resto 
pode ser decidido depois.

inteiro e os preços do chama-
do “ouro negro” quadruplicam 
provocando um desastroso aba-
lo na economia mundial. Após 
esse dia nefasto, nunca mais ve-
ríamos o litro de gasolina custar 
apenas alguns meros centavos!

Ano: 1985
Mikhail Gorbatchov assu-

me o poder na União Soviética 
e promove reformas radicais 
que marcam o período final de 
queda do Socialismo no Leste 
Europeu. Com isso, em 1991, 
chega ao fim a União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), hoje somente Rússia, 
e a desagregação total de suas 
15 Repúblicas que voltaram a 
ser países independentes, al-
terando o mapa geográfico de 
grande parte da  Europa e Ásia.

FONTES PESQUISADAS: “Marilyn 
e John Kennedy”, livro com 302 páginas 
do notável romancista, crítico de cinema e 
biógrafo, François Forestier;  e do “Alma-
naque Abril 2014”, 730 páginas.   

Pelos bares da vida
Andando pela cidade
Coração bate e palpita
Vou lembrando com saudade
Da Lanchonete 0K o famoso Bar da Dita

Local muito frequentado
Onde se tomava cachaça
Um lanche bem preparado
Ninguém fazendo arruaça

Naquele ponto famoso
Onde a turma se reunia
Torcedores clamorosos
Por seu time torcia

Fosse pro Corinthians ou Palmeiras
Pro Santos ou Guarani
Tava formada a zoeira
Falatório daqui e dali

E o grito de campeão
Ecoava pela cidade
Com espoucar de rojão
Numa grande festividade

E o Zuca recordando bem assim
Que entre tantos torcedores
Estava seu avô Zilim
Saudando os palmeirenses com louvores

E o José Antonio Zechim
Escrevendo em suas linhas
Além do querido vô Zilim
Recordou do Bar do Lebrinha

Termino saudosas lembranças
Daqueles bares da vida
Quando em tempos de criança
Serviam doces e deliciosas bebidas

Arlindo Bellini
(Lendo o jornal ‘Monte Sião’, edição 583, janeiro de 2021, 

onde matérias bem redigidas, encontrei ‘O time do coração’ 
e ‘Pelos bares da vida’. Mas as outras também bem escritas 
com a pena brilhante de seus autores. Parabéns colabora-

dores do tradicional jornal de Monte Sião)

O gostoso cheiro da terra
BRAZ CHEDIAK

Acordei pensando em quan-
to andamos precisados de “le-
veza” e, imediatamente, me 
veio à cabeça a figura de São 
Francisco de Assis, Santo de 
minha preferência por gostar do 
dia, da noite, do sol, dos pássa-
ros, das árvores...

Francisco respeitava tanto a 
terra e todas as criaturas que vi-
viam sobre a terra que as amou 
como Mãe e Irmã.

Ah, como ficava alegre 
quando se encontrava com a 
relva dos caminhos e falava 
com ela e a convidava a louvar 
à vida e ao Senhor! Com ternura 
e exaltação, conversava com os 
bosques e os trigais, o mato e os 
pomares, a calma dos lagos e as 
correntes dos rios. Ah, como se 

alegrava com a beleza da terra, 
do fogo, do ar e do vento! “Fi-
nalmente, dava o doce nome 
de irmã a todas as criaturas, de 
quem, por modo maravilhoso 
e desconhecido, adivinhava os 
segredos como quem goza da 
liberdade e da glória dos filhos 
de Deus”.

Tinha tanto respeito e ternu-
ra pela vida que, no verão reco-
lhia “as lesmas dos caminhos 
para não serem pisadas.

No inverno dava mel às abe-
lhas para que não morressem de 
escassez e de frio. 

Pedia aos irmãos que não 
cortassem as árvores pela raiz, 
na esperança de que pudes-
sem se regenerar e crescer de 
novo...”

Quanta leveza tinha este 
Santo Homem que, para cons-

truir sua igreja, pedia a todos 
que lhe dessem pedras. Inver-
tendo a parábola, transformou-
se no mendigo que não pedia 
pão, mas pedras. 

O pão, ele o fazia com suas 
próprias mãos. E agradecia a 
Deus por ter-lhe dado as mãos, 
por ter-lhe dado o pão e a pe-
dra... 

Rossetti dizia com amargura 
que “o pior momento do ateu é 
quando sente gratidão e não tem 
a quem agradecer”. São Fran-
cisco tinha a quem agradecer, 
e agradecia. “... foi um místico 
e acreditava no misticismo, não 
na mistificação”. Foi um Santo 
em vida, e também um grande 
trabalhador. Seu trabalho era 
sua pregação, e o levava tão a 
sério que 

“Quando prestes a pregar 

num bosque repleto do canto 
das aves, ele dizia com gesto 
atencioso: “Irmãzinhas, se já 
disseram o que tinham a dizer, 
deixem que eu também seja ou-
vido.” 

Quanta beleza, quanta poe-
sia neste gesto.

Quanta leveza...
Começa a chover. Sinto o 

gostoso cheiro da água pene-
trando na terra. Abraço-me com 
o espírito de Francisco e ouvi-
mos juntos o barulho da chuva. 
Ouvimos juntos a música do 
amanhecer... 

E faço uma pequena oração. 
Uma oração apenas, sem pedi-
dos, sem promessas, com o co-
ração cheio de um sentimento 
que não sei que nome dar.

E que, talvez, não tenha 
nome.

Há 61 anos no Monte Sião
Publicado em 29 de fevereiro de 1960 – Edição nº 52



Monte Sião FEVEREIRO   2021PÁGINA 6

Monte Sião 
A  C a p i t a l  N a c i o n a l  d a  M o d a  e m  T r i c ô

Fevereiro de 2021 Nº 584

MARÇO DE 2021
Dia 01

Antonio Pedro Mussi
Mirian Guireli  de Faria

Ademir Pennacchi
Ellen Fernanda M. da 

Costa
Dia 02

Pedro Artur Ribeiro
Marco A. Zucato Guireli
Luciano Gomes da Silva
Idione Fonseca Righete
Mary Eulália C. Barbosa
Wilian Augusto de Paula
Priscila de Castro Guarini

Dia 03
Vicente de Paulo Andreta
Francisco Tadeu da Costa

Bruno Labegalini de 
Castro

Jéferson Bueno
Augusto César Pereira

Dia 04
Elvira Leandro Pereira

Jeruza Renzo
Wilma Maria Rodrigues

Elaine de Lima
Maria Luiza G. Comune

Dia 05
Mariana S. Andreta

Joseli Vicentina da Silva
Luciana Maria Pereira

Dia 06
Gustavo Valentim Rejani,

Marumbi/PR
José Armelim

Wander Franco Bueno
Dia 8

Alexandre Pedroso
Luiz Aparecido da Silva

Solange Ap. B. 
Domingues

Dia 9
Luís Felipe de Castro 

Ribeiro           
Dia 10

Giselle P. Guireli
Therezinha Parlato 

Labegalini, Kaloré/PR
Bruno Silveira Andreta,

São Paulo/SP
Dia 11

Ana Beatriz Araújo
Henrique B. da Fonseca

Thiago Labegalini
Elaine Cristina C. Freire

Dia 12
Nicholas Gottardello 

Fonseca
Eliana Fumuka U. Gatolini
Carlos Eduardo Barbosa

Tiago Lino
Andreza Augusto

Carolina N. Simões
Dia 13 

Juliano Armelin
Dia 14

Edson W. Pereira Zaroni
Amaranta Guireli

Ana Paula V. Labegalini,
Maringá/PR

Dia 15
Camila Franco de Morais, 

Fabrício Guarini
Neuza Godoi Albino

Grecy Daila R. dos Reis,
Dia 16

Hetory Reis Canela
Renato Parreira

Dia 17
Lídia Aparecida Bossi 

Veloso
Laíse Barbosa de Souza
Elza Bernardi G. Santos

Clarysdele Canela Bueno
Ygor Fávero Nobrega

Dia 18
Sarita Gotardelo de 

Oliveira
José Carlos Bonassa
Cristiane Labegalini,

Flávia Gottardello Silva
Dia 19

Danieli Comune Faria 
Bianca Pennacchi
Josefina Comune 

Mendonça
Izis Rayara Queiroz

Dia 20
Cláudia Regina Renção,

 São Paulo/SP
Letícia Daldosso 

Labegalini
José de Paula 
Domingues,

São Paulo/SP
Cláudio Labigalini

Dia 21
Fátima Cristina Gaspardi

Dr. Alcides Brunialti Jr.
Dia 22

Marília de Souza Santos
Guilherme Laira Grossi
André Costa P. Grossi

Dia 23
José Oscar Takahashi
Lívia Belinato Fonseca

Dia 24
Michele Silva Artuso

Lara Pieroni
Cesarina dos Santos
Eliana Ap. Otaviano

Guilherme Pereira Zucato
Dia 25

Felipe Trindade Diniz
Roselene S. Gottardello
Alcina Maria Otaviano

Dia 26
Sérgio Luiz Bueno

Maria Cristina Gottardello
Ana Paula Gaspardi

José Marcos de Souza
Dia 27

Fernanda Emerick de 
Souza

Ariovaldo Guireli, 
Dia 28

Daniela Godoi Zucato
Simone Simões Cardoso
Benedito Pereira Pinto

Dia 29
Marice Leandro Zucato
Carlos Antonio Rezende

Márcio Giglio Zucato
Aparecida Vilela

Dia 30
José Antonio Pereira

Joseli da Costa Pereira
Silvana M. Bernardi,

Formiga/MG
Dia 31

Heloise Correa 
Constantino

Pedro César Galbiati
Leila Maciel Pereira.

A todos, as felicitações da Redação!

Vacinação contra Covid-19

Iniciada no dia 20/01/2021, em 
Monte Sião, a vacinação contra 
Covid-19, priorizando os profis-
sionais da linha de frente no en-
frentamento à pandemia.
A primeira pessoa a ser imuniza-
da foi a enfermeira da rede Kari-
na de Souza. Ela atua na coor-
denação da atenção primária do 
Município e coordena o Comitê 
Municipal de Combate ao Coro-
navírus.
Profissionais da Rede Privada 
de Saúde de Monte Sião de-
vem se cadastrar (aqueles que 
ainda não o fizeram) até o dia 
26/02/2021. A vacinação para 
esse grupo também já foi inicia-
da.
E teve início no dia 15/02/2021 
a vacinação dos idosos maiores 
de 90 anos.
(fonte: www.montesiao.mg.gov.
br)

LOJINHA DO MUSEU

Na Lojinha do Museu você en-
contra camisetas, chaveiros, co-
pos, squeezes, livros e muitas 
outras lembranças.
Que tal visitar o Museu para co-
nhecer um pouco de nossa his-
tória e aproveitar para presen-
tear alguém?

LIVROS DO LOLA

A Fundação Cultural Pascoal 
Andreta disponibilizou para ven-
da alguns dos livros escritos 
pelo Lourenço Guireli Jr, o Lola.
São livros com registros históri-
cos de Monte Sião e da indús-
tria de malhas na nossa região.
Monte Sion Amore Mio – R$ 
10,00
Fragmentos históricos – R$ 
10,00
Viajando pela cidade das ma-
lhas – R$ 5,00
Você pode encontrá-los na Loji-
nha do Museu

Falecimento

Faleceu no dia 26 de janeiro 
Waldemar Gotardelo, um dos 
idealizadores e membro nato 
da Fundação Cultural Pascoal 
Andreta, além de colaborador 
desse jornal.
A FCPA presta sua homenagem 
e expressa seus sentimentos 
aos familiares e amigos.

CEMITÉRIO

José Antonio Zechin
Num instante qualquer
Virá um dia cinza e silencioso
Daqueles de celebrar defuntos

De saber do tempo inútil
Que fica enterrado a sete palmos
Um lugar de sombras e desco-
nhecimentos
De saber que tudo o que se teve, 
se foi
Poderá ser um dia qualquer
Porque não existem dias nos ce-
mitérios
Alguém virá fazer companhia, 
outros não
Porque as despedidas são incer-
tas
As perguntas não têm mais sen-
tido
A morte é assim, você para de 
caminhar
E passa a existir só nos pensa-
mentos
Dos que ainda caminham e se 
lembram
Os mortos permanecem em si-
lêncio
As cruzes e os nomes se confun-
dem
As lápides se tornam breves li-
vros de história
Para se ler antes de dormir o 
sono eterno...
O cemitério é um lugar onde se 
dorme sem sonhos.

Triste prosa de mato
ZEZA AMARAL

Ajeito-me como posso na soli-
dão das árvores de Vargem Grande 
do Sul. É uma solidão boa, atarra-
cada, e nem um pouco tristonha 
de qualquer solidão dos homens. 
Árvores têm uma solidão própria 
e peculiar. Elas são naturais com 
suas folhas, flores e frutos. Elas 
seguem apenas o caminho natural 
de serem árvores, folhas, flores e 
frutos —além das sementes que 
seguirão a mesma solidão de suas 
madres.

Solidão é das irmãs de caridade 
— e neste exato momento a luz fi-
nal da tarde me entorpece os olhos 
— pois escrevo à luz da tarde que 
vaza os meus olhos, quase me ce-
gando e me separando da luz que 
necessito. A fé das irmãs é a luz 
que carregam como lamparinas 
para si mesmas — e que servem 
para iluminar suas orações. E to-
das elas nos alumiam em nossas 
dores, amarguras e prazeres. Se-
jam as irmãs abençoadas pela Na-
tureza eterna, pois bem elas mere-
cem suas próprias dores e divina 
fé — pois a fé divina é única.

E é assim que vejo as freiras ca-
minhando pelas ruas da cidade, al-
tivas, corajosas, e muito bem tem-
peradas na coragem que carregam 
dentro de si, sem orgulho, apenas 
carregam aquilo no que acreditam.

Há quem ache a vida de fé uma 
perda de tempo para viver a vida 
que a Natureza nos oferece. Esse 
tipo de gente não merece sequer 
olhar uma flor na calçada, e mui-
to menos se enternecer por um 
cachorro faminto e, é claro, por 

uma criança abandonada em uma 
esquina da cidade, ela mesma, a 
esquina, abandonada e sem senti-
do. É doído escrever essas coisas, 
dessa gente que passa olhando 
apenas vitrines e guloseimas das 
padarias.

E que tal a solidão do catador 
de papel, que de si tem apenas 
uma carroça ou uma enorme trou-
xa que arrasta pelas ruas da cida-
de? Ele não está só pelo que leva 
por aí, a porcaria que a cidade joga 
nas calçadas — papelões de lojas, 
por exemplo, aos montes, e que 
o catador tem de desmontar para 
levar embora. Por que as lojas já 
não deixam as caixas de papelão 
desmontadas, bem dobradas, e, 
se possível, bem amarradas para 
facilitar a solidão do catador, que 
fará o serviço sem que ninguém 
lhe ofereça nada — nem mesmo 
uma garrafa de água ou um pra-
to de comida — que ele mesmo 
paga com o pouco que ganha com 
o que vende em alguma coopera-
tiva que lhe paga pouco pelo o 
que ele faz muito.

Isso é solidão, meu raro leitor, 
e mesmo assim o catador volta 
ao seu barraco — ou à marquise 
— para o colo da sua companhei-
ra que, como ele, também andou 
solitária pelas esquinas e lixeiras 
da cidade; e muitas vezes arras-
tando um filho ou levando outro 
na barriga.

Solidão não tem nada como 
estar a sós. Solidão é viver com 
uma pantera, como já escreveu 
o saudoso compositor e cronista 
Antônio Maria, o que tem muito 
a ver com a vida solitária de al-

guém que vive sozinho. E é ele o 
autor de Ninguém me ama, magis-
tralmente gravada por Nate King 
Cole, em portunhol — um novo 
sotaque que ele mesmo criou.

E o jornalista e compositor 
campineiro, Luiz Ceará, escreveu 
que a solidão não tem tamanho, 
que é só dor, só desengano, uma 
canção magistralmente interpreta-
da pela eterna Elza Soares. A me-
lodia, aliás, começa com um grave 
que não era característica da can-
tora. Perguntada a respeito sobre 
o grave que ela usou na canção, 
Luiz Ceará recebeu como resposta 
que aquilo era coisa que vinha do 
útero.

Solidão é coisa de responsa, é 
para profissional. Fico no mato e 
a solidão está ao meu lado. O vio-
lão está no meu peito e a solidão 
está em suas cordas. A única coisa 
boa de se evitar a solidão é quando 
a companheira volta para casa. E 
aí tudo se ilumina, se cria; é a ale-
gria voltando como o circo retorna 
para o nosso prazer. É isso. Pode 
ter sido uma prosa triste, mas é as-
sim a conversa de quem dá trela 
para o mato.

Bom dia.


