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A mãe Ignêz Lombardi Labegalini (83) entre os filhos Adriano Labegalini (52) 
à esquerda e José Vitório Labegalini (60) à direita, todos atrás do bolo com as 

velas do tríplice aniversário Labegalini.

IVAN

Eu tenho tido tantos me-
dos... São tantos, mas não 
sei exatamente do quê: se de 
pessoas ou de situações. Se 
de pessoas, e ignoro quais, 
passo então a temer o mundo. 
A humanidade passa a não 
ser confiável. A incerteza de 
quem é que tememos nos tor-
na fracos, para não dizer co-
vardes. A dúvida é mais letal 
que a certeza. Se o temor é de 
circunstâncias, situações ou 
momentos, então, não saímos 
de casa, pois que o desastre 
está a nos espreitar. Abrimos 
a porta na medida da descon-
fiança. Olhamos os perigos 
pela fresta da janela, mas nos 
recusamos a colocar os pés na 
calçada. A tragédia talvez es-
teja logo ali. 

Tenho tido tanto medo dos 
olhos esgazeados atrás de um 
volante, perscrutando a rua 
à procura de um alvo para a 
desforra que eles desejam e 
não sabem de onde veio; ao 
dobrar a esquina e deparar-me 
com escuridão de tocaia, na 
iminência de ordenar violên-

cias; a rua, tão amiga, torna-se 
sombria e, em vez de nossa, 
passa a ser de desconhecidos 
encapuzados, que nos fazem 
baixar a cabeça e colar às pa-
redes, como se fôssemos nós 
os carrascos e não descuida-
das vítimas, cujo desastre à 
mão não se previu. As esqui-
nas – tão boas para conversas 
- tornam-se mudas como a 
traição, e é preciso vasculhá
-las, olhos arregalados, antes 
de dobrá-las.

Tenho tido tanto medo 
dos que passaram a comprar, 
comprar direitos, a adquirir 
vantagens, a pagar favores, a 

barganhar dinheiro com su-
premacia, a financiar leis e 
patrocinar justiça; tenho tido 
tanto medo da submissão im-
posta, do servilismo forçado, 
da obediência pelo físico, da 
humilhação pela abastança; 
tenho tido tanto medo do ci-
nismo confundido com tran-
quilidade, da negação dada 
como afirmação, da mentira 
ouvida com o mesmo respeito 
que se dá à verdade. 

Tenho tido tanto medo 
do usurpador proclamado 
político sagaz, diplomata da 
negociação, embaixador de 
acordos; das inteligências 

exuberantes, que indicam os 
meios e os caminhos, para 
depois aguardar e arrebanhar 
os resultados como se fossem 
apenas seus; tenho tido tanto 
medo dos que ensinam sem 
educar, dos que informam 
sem formar, dos que idola-
tram sem cultuar; dos íntimos 
de Deus, que O usam para in-
timidar, que abusam do Seu 
poder de perdoar para voltar 
a errar.

Tenho tido tanto medo da 
crueldade que, para simular 
rigor, é chamada de severida-
de; da parcimônia como eufe-
mismo da usura, da avareza 

como sinônimo de ágio; tenho 
tido tanto medo da beleza – 
embora o poeta haja dito ser 
ela fundamental – pois, não 
raramente, ela é a imagem da 
alma invertida no espelho;

Tenho tido tanto medo dos 
desgraçados que, ganhando 
comiseração pelas lágrimas, 
saem correndo e pulando “le-
vei vantagem, ganhei”; tenho 
tido tanto medo do sorriso 
falso, que não é daquela face, 
mas que os olhos denunciam; 
do sorriso que os lábios relu-
tam a mentir “eu nada fiz e 
nada sei”, mas que os cúm-
plices usam como prova de 

inocência; 
Tenho tido tanto medo dos 

que não se comprometem, 
não se responsabilizam, que 
vivem à margem dos proble-
mas, que se omitem, que não 
se decidem por um lado, à 
espera do mais conveniente. 
São fracos, mas conduzem a 
peçonha da vingança, da vio-
lência, da desforra, pensando 
que, com essas providências, 
se fazem fortes.

Tenho tido tanto medo dos 
que concedem a si mesmos 
o direito de julgar, condenar 
ou absolver para, depois, dor-
mir tranquilamente, como se 
fossem os justos. Tenho tido 
tanto medo que vivo inso-
ne. Sorrateiro, para livrar-me 
de tantos medos, vou para o 
quarto à procura de sustos em 
cada canto, deito-me, cubro a 
cabeça; tenho medo de mim 
mesmo. Tenho tido tanto 
medo de mim... pois, às vezes, 
também julgo. 

MEDOS

Aniversário Labegalini em tempo de pandemia
JOSÉ AYRTON 
LABEGALINI

No dia 03 de novembro 
de 2018 estavam reunidos em 
Monte Sião, aproximadamen-
te, duzentos membros da famí-
lia Labegalini, provenientes de 
vinte cidades de cinco estados 
brasileiros, para a comemora-
ção dos 123 anos da imigração 
da família. O encontro foi tão 
caloroso e afetivo que estava  
no planejamento repetir a fes-
ta dos 125 anos da chegada ao 
Brasil do Luigi Labigalini com 
sua esposa Lucrezia Pelizzari e 
seus três filhos Emilio (8 anos), 
Elia (4 anos) e Vittorio (1 ano); 
a festa estava agendada para 
novembro de 2020. Dispensa 
comentários dizer que a pan-
demia da COVID-19 acabou 

com as festas e com a alegria 
de muitos encontros, inclusive 
esse dos Labegalini.

José Vitório Labegalini, um 
dos netos do Vittorio Pietro 
Labigalini e filho de Aparecido 
Antonio Labegalini, residente 
em Curitiba/PR, completou 
sessenta anos de vida no dia 14 
de maio; uma ótima oportuni-
dade para mais um encontro 
da família. Como a pandemia 
continua, a festa presencial foi 
inviabilizada, mas isso não im-
pediu que se fizesse uma festa 
virtual pelo Google meet, às 
20h00 na noite do aniversário. 

O encontro foi organizado 
por sua esposa, Aliete Ces-
chin Labegalini, em forma de 
surpresa para o aniversariante. 
Ela criou um grupo de What-
sApp e convidou a família 

para uma reunião virtual, pas-
sando o link para o contato e 
as instruções para a conexão. 
No horário marcado para a 
“festa”, o casal, sozinhos em 
casa,  se postou atrás do bolo 
de aniversário com as velinhas 
de 60 acesas, lá na sua casa em 
Curitiba; para surpresa do José 
Vitório, a Aliete ligou o com-
putador e muitos membros da 
família surgiram na tela, men-
sagens advindas de cinquenta 
pessoas, espalhadas por mais 
de vinte cidades diferentes de 
cinco estados, pipocaram pelo 
meet e pelo zap, dentre os pre-
sentes virtuais estava o filho 
Diogo Rafael, com mensagem 
de Guaporé no Rio Grande 
do Sul, da filha Luana Cris-
tina, em Alexandra Headand 
na Austrália e do filho Thiago 

Marcel, em Boston nos Esta-
dos Unidos. Realmente, uma 
festa bastante concorrida e até 
internacional! Às 23h09 o José 
Vitorio postou sua mensagem 
pelo zap: Olá, boa noite! Foi 
muito bom ver os parentes 
e amigos. Foi uma surpresa 
maravilhosa. Vocês foram o 
melhor presente do dia. Fiquei 
muito feliz. me desculpem se 
não atendi a todos. Se cuidem. 
Bom fim de semana.

A festa de aniversário con-
tinuou no dia seguinte, mas 
então na casa do patriarca 
Aparecido Antonio Labegalini 
e sua esposa Ignêz Lombardi 
Labegalini. Se na véspera foi 
o aniversário do José Vitório 
(60), no dia seguinte seria o da 
sua mãe Ignêz (82) e em mais 
dois dias do seu irmão Adriano 

(51). Lá estavam os pais Apa-
recido e Ignêz com os quatro 
filhos: José Vitório, Adriano 
Aparecido, Beatriz e Adriana, 
com genros e noras.

Dentre uma série de incon-
venientes trazidos pela pande-
mia, ela também nos trouxe 

coisas boas, uma delas foi a 
necessidade de aprendermos 
a utilizar as novas ferramen-
tas da modernidade, que nos 
permitem muito mais do que 
imaginávamos, nos permite 
até mesmo festas virtuais de 
aniversário.  

Uma gata chamada Roxane
ANTONIO MARCELLO 
DA SILVA

Tenho três netas: Maíra, Ro-
sália e Roxane, assim chamada 
em homenagem ao grande amor 
de Cyrano de Bergerac. A prin-
cipal diferença entre elas é que 
a última, mais conhecida por Ro
-rô, é uma gata, da qual Fabiana 
se declarou mãe desde que ela 
veio para nossa casa, com ape-
nas dois meses de idade. Como 
Fabiana é nossa filha, eu e Sonia, 
minha mulher, somos avós de 
Roxane, é claro...

Quem me vê hoje, mais de 
quatro anos depois, paparican-
do-a e até me pondo de joelhos 
para brincar com Ro-rô, não 
acredita seja o mesmo homem 
que só a muito custo mãe e filha 
convenceram a aceitar essa neta 
postiça em nosso lar, assim mes-
mo sob duas condições: 1a: em 
hipótese alguma eu deveria ser 
incomodado, quaisquer que fos-
sem os problemas relacionados 
com ela, e, 2a: sempre que preci-

sássemos viajar, Ro-rô iria para 
um “hotel”, como as clínicas ve-
terinárias denominam o cômodo 
destinado a esse fim.

Não que me desgostem os 
animais domésticos. Absolu-
tamente. Mas acho-os muito 
possessivos, egocêntricos e in-
comodativos, de modo que só 
ficam bem na casa dos outros. 
Outros que morem bem longe, 
quando donos de cachorros, que 
têm o desagradável costume 
de latir por qualquer motivo e 
até mesmo sem motivo algum, 
além de serem uns deslavados 
bajuladores e de não possuírem 
as mínimas noções de limpeza.

Os gatos, porém, como 
aprendi com Roxane, vivem 
num mundo de silêncio, salvo 
quanto a uns quatro ou cinco ti-
pos de miados que utilizam para 
se comunicar com os humanos e 
às serenatas de acasalamento, de 
que ela felizmente não participa 
porque é uma gata caseira. Por 
outro lado, eles são educados, 
afáveis e prezam demais a higie-

ne pessoal, e, embora nos agra-
ciem com esfregadelas e olhares 
lânguidos quando querem muito 
alguma coisa, jamais poderão 
ser apodados de puxa-sacos. 
Mas não são esses seres insen-
síveis, apegados apenas à casa 
onde vivem, como se diz por 
aí. Ro-rô, por exemplo, gosta de 
cada um de nós de um modo di-
ferente e o demonstra de várias 
maneiras, inclusive com lambi-
delas e, acreditem, com piscares 
de seus belos olhos verdes.

Duas das coisas que mais me 
encantaram, desde que Ro-rô 
passou a participar de nosso se-
leto grupinho, foram sua inteli-
gência e consequente facilidade 
de aprendizado. Assim, bastou 
que a avó adotiva lhe mostras-
se uma única vez a utilidade da 
caixa de areia para nunca mais 
deixar de usá-la e até mesmo 
negar-se a fazer suas necessida-
des em outro local (salvo quan-
do está no “hotel”, vejam só!) 
e reclamar quando falta espaço 
para mais um montinho de terra 

com que cobre seus croquetes 
e laguinhos, uns e outros bem 
separados. A esse propósito, 
observando o cuidado com que 
oculta seus dejetos, até não exa-
larem mais cheiro, o que verifica 
continuamente antes de dar o 
trabalho por encerrado, levou-
me à conclusão de que tal con-
duta, típica dos felinos, eméritos 
caçadores, decorre do instinto 
de sobrevivência, tendo por es-
copo evitar que caça e inimigos 
naturais percebam sua presença. 
Desse mesmo instinto resulta 
também a predileção deles por 
lugares altos, de onde podem 
policiar seus territórios: Roxane 
só dorme sobre a geladeira, que 
é o ponto culminante da lavan-
deria, seu quarto particular desde 
nenenzinha.

Outra coisa que aprendeu 
com uma só lição, ministrada 
por sua “mãe”, foi usar a pran-
cha, que preparei e pendurei na 
parede externa da lavanderia, 
para desbastar suas unhas. Tra-
ta-se de uma necessidade dos 

gatos, que, quando não têm um 
artefato próprio, recorrem a pés 
de mesas e cadeiras e estofados, 
para desespero de suas donas. 
E tanto aprendeu que quando 
quer “arranhar as unhas”, como 
costumamos dizer, pede para al-
guém abrir a porta. Como pede? 
É simples: dá uma esfregadela 
em quem estiver mais perto e 
se encaminha para a saída da 
lavanderia. Se a pessoa não a se-
gue, para e a encara com olhar 
pedinchão, e à pergunta “quer 
ir lá fora?” responde com um 
miado característico. Isso não é 
invenção minha, caro leitor, mas 
um fato que ocorre diariamente 
e pode ser confirmado por quem 
se dispuser a passar algumas ho-
ras conosco.

Além dessas claras manifes-
tações de inteligência, relaciona-
das com seu conforto pessoal, 
Roxane tem um vocabulário de 
umas duas dúzias de palavras e 
expressões, simples, como seu 
próprio nome (e apelido...), não, 
dá licença, vem cá, gatão, lagar-

tixa, passarinho, piu-piu, au-au 
e elástico. Vivendo exclusiva-
mente na parte superior da casa, 
que é o seu mundo, gosta muito 
de janelar, tanto do lado da rua, 
que lhe permite ver outras pes-
soas, veículos e animais, como 
do quintal, onde os passarinhos 
se aninham no limoeiro e nas 
mexeriqueiras e alguns gatos 
das vizinhanças costumam apa-
recer. Quando questionada, olha 
para cada um, fazendo questão 
de ranger os dentes para os pas-
sarinhos, como a dizer “Se me 
deixassem descer, eu ia lá e pe-
gava um para dar de presente a 
vocês”.

Entretanto, como gata que 
é, a palavra (e o ser) que a deixa 
mais excitada, sacudindo anima-
damente a cauda é gatão...

Nota da Redação: Esta crô-
nica, republicada a pedido do 
autor com algumas correções 
e pequenas alterações, saiu na 
edição 272 de fevereiro de 1995.
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LENZ
JOSÉ ALAÉRCIO ZAMUNER

LENZ no milharal
Observa a dança
Das folhas
Farfalhando com o vento
E seus cabelos numa onda
Serena das almas
Modulam e se confundem
O milharal em LENZ.

LENZ no milharal
Com olhos d’um Pinta-Silgo-Cibernético...
Voa com o olor
De chão afora loonge...
São pena: Folhas e LENZ
Para Antares
Ali...
LENZ está em casa.

O milharal em LENZ!

 UM POUCO DA FAMILIA GUIRELI
TONINHO GUIRELI

A pedido de meu querido 
primo Ariovaldo Guireli, filho 
de meus tios Lola e Téia, pes-
soas admiráveis e a quem eu 
sempre gostei, desde criança 
ainda, concordei em escrever 
a respeito desses queridos tios, 
e aproveitando também para 
dizer alguma coisa sobre os 
irmãos Arnaldo e Ariovaldo. 
Na verdade, desde o tempo de 
meu vô Lourenço Guireli eu 
já paparicava esse lindo casal 
(Lola e Téia), e em troca eu 
ajudava a cuidar do então ain-
da pequeno Ariovaldo. E um 
pouco mais à frente veio o Ar-
naldo, que era uma belezinha, 
mas que dava mais trabalho 
para cuidar do que o irmão 
Ariovaldo.

O tio Lola sempre ocupado 
na Prefeitura. A tia Téia, pes-
soa encantadora e que herdou 
sua beleza e bondade dos pais 
Vantim e Miriam, pessoas ma-
ravilhosas e de uma bondade 
incomensurável. E eu então 

ajudava a cuidar do Ariovaldo 
e Arnaldo, para que os pais de-
les (Tio Lola e Tia Téia) pudes-
sem trabalhar e também terem 
um pouco de sossego.  

Mas os molequinhos não 
eram fáceis, não! Até a comida 
era especial!  Não tinha essa de 
arroz e feijão, não! Os danadi-
nhos só aceitavam a tal de “ar-
rozina”, que vinha em caixinha 
e que era adquirida na farmá-
cia do Rubens Zucatto, e não 
no Bar do Peri, como alguns 
podem pensar. 

Enquanto o Ariovaldo era 
bastante tranquilo, já não se po-
dia achar isso do Arnaldo, que 
dava trabalho, pois não parava 
um instante. Mas a tranqui-
lidade do Ariovaldo era bem 
controlada, embora existisse 
esse problema alimentar que 
o incomodava. Praticamente 
só comia mesmo “arrozina”, e 
qualquer outra comida o inco-
modava. E ele tinha uma dana-
da de alergia, que empipocava 
(criava pústulas ou borbulhas) 
todo o seu corpo. Dava até 

dó do coitadinho, mas é claro 
que isso o incomodava! E isso 
demorou para lhe dar sosse-
go, até que mais à frente seu 
organismo foi aceitando aos 
poucos outra comidas, e ai o 
jovem Ariovaldo foi crescen-
do também e então mudando 
seus hábitos alimentares. Mas 
que isso levou um bom tempo, 
isso levou! E nem se fale em 
quantas vezes eu tive que ir até 
a Farmácia do Rubens Zucatto 
para comprar a tal arrozina.

Daí, bem mais à frente eu 
fui pra Valinhos, SP, trabalhar 
na empresa de embalagens 
RIGESA, iniciando meus tra-
balhos no Setor de Contabi-
lidade e mais à frente no De-
partamento Jurídico, já que à 
noite eu cursava a Faculdade 
de Direito em Jundiaí- SP, ci-
dade mais ou menos próxima 
a Valinhos. Pois é! Fiz 5 anos 
de faculdade, mais um pouco 
de especialização e passei a 
praticamente “morar” no Setor 
Jurídico da empresa, visto que 
eu entrava na fábrica às 7h30, 

e lá almoçava no período das 
12 às 13 horas, e só saia às 17 
horas, isso quando não era se-
mana de fechamento contábil, 
pois nessa semana “a coisa era 
brava”; tínhamos que ficar na 
empresa até bem mais tarde; 
quase na madrugada; só saía-
mos quando encontrávamos 
as diferenças na contabilidade, 
e fechávamos as contas. Tinha 
eu algum privilégio na empre-
sa? Posso dizer que sim, pois 
eu jogava futebol (e não era 
ruim pra jogar não!), e aí tinha 
na época o Sr Anésio Capovil-
la (irmão do famoso Écio, que 
jogava pelo Vasco da Gama e 
pela Seleção Brasileira) que ia 
me buscar no escritório e subia 
comigo ao Estádio da Rigesa 
para treinar, visto que nosso 
time estava na Segunda Divi-
são de Profissionais do Estado 
de São Paulo, ou mesmo dis-
putando algum outro campeo-
nato. Eu não era nenhum Pelé, 
mas jogava bem e sempre fui 
titular no time. E posso dizer, 
isso já contando “papo”, que 

nunca perdi a posição para 
ninguém no time (nem no time 
amador e nem no profissional). 
E saibam que eu joguei mais 
de 50 anos no time da Rigesa. 
E quando ia passear em Monte 
Sião, se alguém me via na rua 
já avisava o técnico da equipe 
local (A.A. Montessionense), 
que já ia me buscar para jogar. 
E aí a namorada, Ana Maria 
(hoje minha esposa) ficava 
brava, se eu fosse em um do-
mingo à tarde.

Quando o time da Rigesa 
disputou o “Desafio ao Galo”, 
da TV Record, nosso time foi 
a São Paulo e desbancou o en-
tão líder. Daí ficamos mais de 
20 partidas sem perder. A TV 
Record transmitia os jogos e 
éramos muito conhecidos, tan-
to em Valinhos como em uma 
grande parte de São Paulo. Jo-
gamos mais de 22 partidas e 
não perdemos pra ninguém. E 
aí resolveram parar essas trans-
missões de jogos, por um tem-
po! Mas que não perdemos, 
isso não perdemos, não! E não 

é que éramos mais ou menos 
pra jogar? E aí ficamos muito 
conhecidos em Valinhos, Vi-
nhedo, Jundiaí, Campinas, e 
em vários outros locais, pois 
bastava uma pessoa nos ver na 
rua e já chamava a gente pelo 
nome. Uma vez eu estava em 
São Paulo, a trabalho, e uma 
pessoa me reconheceu e cha-
mou pelo apelido “Mineiro”! 
Que cartaz, hein!? Parecia que 
eu era um artista da Globo! 
Tempo bom, aquele!

Realmente ficamos muito 
conhecidos em Valinhos e nas 
cidades vizinhas. Algumas 
pessoas no cercavam na rua, 
e até pediam pra autografar 
objetos seus. É, nesse tempo 
ainda não existiam os celulares 
com câmeras, e acho que nem 
os sem câmeras, ainda! E esses 
foram os nossos minutinhos de 
fama! E uma coisa posso di-
zer: a família Guireli nunca foi 
grande, mas digo que ela foi 
sempre bem unida, correta, e 
isso sempre nos agradou. 
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MAIS RESPEITO COM O PORTUGUÊS NO. 31
ISMAEL RIELLI

Nesses dias e meses pan-
dêmicos que estamos vivendo 
– fique em casa, se puder – um 
programa interessante tem sido 
acompanhar a CPI da CO-
VID; especialmente quando 
entra em cena o patusco sena-
dor Heinze, do Rio Grande do 
Sul, um cloroquinista fanático, 
que jura, de pés juntos, que a 
cidade de Rancho Queimado, 
em Santa Catarina, descobriu 
como se livrar da COVID.

Além de agredir a ciência, 
agride também o Português e 
até o Francês.

Descendente de Alemães, 
não é obrigado a conhecer a 
língua de Victor Hugo. Ao citar 
o vespertino francês disse que 
o France Só Ir estampava uma 
matéria...

Desconhece que o I soa 
como A. France Soir – France 
Soar.

Bonjour, bonsoir, bonne 
nuit - Os cumprimentos fran-
ceses. Bon après midi (bom 
depois do meio dia, boa tarde) 
também usam.

Soir – noite. Esse jornal 
lembra o nosso finado Folha da 
Noite.

Bonsoir, boa noite quando 
você chega. Quando vai embo-
ra ou vai para a cama o francês 
deseja bonne nuit.

Francês e português são 

bem semelhantes nos cumpri-
mentos: podemos dizer bom 
dia ou bonjour desde cedo até 
que o sol se ponha.

Esta noite vou-me embora
Não espero a lua cheia...
Que a luz destes teus olhos
Vai me servir de candeia.

Como os mineiros gostam 
de TREM. Usam esse termo 
para quase tudo.

Entrevistada, uma senhori-
nha, toda feliz, ao tomar a se-
gunda vacina disse: - Que bom, 
vamos acabar logo com esse 
TREM. Eta TREM ruim essa 
COVID! 

Eta TREM bom o queijo da 
Canastra! Só perde pro Eliane 
e pro Sônia aqui de nossa santa 
terrinha.

Muito mais bonito o TREM 
mineiro que o COISA que ser-
ve pra tudo e por isso não serve 
pra nada. COISA, TROÇO, 
TRECO, COISADA, COISA-
RADA, COISA FEITA – Bru-
xaria.

Até o verbo COISAR o 
dicionário registra. Para as 
crianças e para os pobres de 
vocabulário, esse verbo substi-
tui qualquer outro que não lhes 
ocorra.

Joãozinho, venha almoçar. 
Espera um pouco mãe, que eu 
estou aqui COISANDO.

Não preciso travesseiro
Quando for pra me casar,
Tenho os peitos de meu 

bem
Pra neles me recostar.

Vocês já botaram reparo 
que os nordestinos, de qual-
quer estado, têm dificuldade, 
não conseguem pronunciar o 
G no meio de palavras. Não 
conseguem dizer registro. Di-
zem reSistro. Botam o S no 
lugar do G.

Quando satisfeitos com a 
resposta os nordestinos não di-
zem tá bom, ou Taokey como 
o capitão cloroquina, dizem, 
PRONTO.

Chegaste, meu bem che-
gaste,

Chegaste, em boa hora;
Meu pai já está dormindo,
Minha mãe deitou-se ago-

ra...

Hoje é domingo, pé de ca-
chimbo – Não: hoje é domingo 
pede cachimbo. Domingo – o 
dia do 

Senhor, o dia do ócio, do 
descanso é o dia propício para 
cachimbar, sossegadamente. 
Temos então o verbo pedir, não 
o substantivo pé.

Cachimbo de ouro bate no 
touro,

Touro valente, bate na gen-

te, 
A gente é fraca, cai no bu-

raco.
O buraco é fundo, acabou-

se o mundo.

Parece que estamos viven-
do nas bordas do buraco, na 
beirada do Etna nesses dias 
pandêmicos que não acabam. 

As folhas da bananeira
Mexem co’s sôpro do ven-

to,
Estes teus olhos, menina,
Mexem com meu pensa-

mento.

Que bom que o poeta Ário 
e o Grande Beque, Toninho 
Guireli – ambos Guireli - vol-
taram.

Falta agora o Zé Antônio 
com seus textos – verdadeiras 
aulas de história geral, do Bra-
sil e de Monte Sião, voltar!

Esta cesta comprei-a sexta, 
depois da sesta.

Quem gosta de sesta são 
os espanhóis que descansam 
umas duas horas após o almo-
ço, quando quase todo o co-
mércio se fecha. Depois reabre 
e avança até oito da noite.

Não é assim Tasso!
Lá de fortaleza, participan-

do da CPI da COVID o sena-
dor Tasso Jereissati dos Sho-
ppings Iguatemi disse que:

HOUVERAM muitas reu-
niões.

Não Tasso! HOUVE. O 
verbo é impessoal, não tem 
sujeito, só se usa na 3ª pessoa 
do singular. Muitas reuniões é 
objeto direto.

A importância da cedilha.
Acoitar não tem nada a ver 

com açoitar.
Por falta de senso, o misó-

gino, capitão cloroquina can-
celou o CENSO de 2021 que, 
por causa da pandemia, já tinha 
sido adiado em 2020.

Mas o verborrágico Marco 
Aurélio, primo do Collor e um 
dos mais longevos ministros 
do STF até que enfim deu uma 
dentro. Determinou que o go-
verno realize o CENSO, ainda 
esse ano.

Com mais de 30 anos no 
supremo, por causa da Lei da 
Bengala, aposenta-se compul-
soriamente agora em julho. Vai 
ser substituído por alguém ter-
rivelmente evangélico. Afinal 
o estado brasileiro não é Laico? 

Siamo tutti friti e enfarinati.

A mulher chega ao açougue 
e pede um frango.

- Uma beleza! Diz ele, de-
pois de pesar o único frango 
que tinha no açougue.

- Este é muito pequeno. Diz 
ela.

O açougueiro esperto põe o 

frango na geladeira, finge pe-
gar outro e o pesa novamente, 
dessa vez forçando a balança 
com o polegar.

- Este é bem mais gordo – 
diz ele.

Muito bem, Vou levar os 
dois...

Essa piada me fez lembrar 
a origem da palavra CARCA-
MANO designação pejorativa 
para os Italianos ou Oriundi

“Se non è vero è bene trova-
to”. Se não é verdade é verossí-
mil, plausível, bem achado.

As maiorias dos imigrantes 
italianos vieram para a lavoura 
do ouro verde, o café. Alguns 
que chegaram com um punha-
do de Liras no bolso abriram 
suas vendas, seus armazéns.

Aqueles menos honestos, 
sorrateiramente, acalcavam a 
mão na balança, vendendo por 
um quilo, novecentos gramas. 
Carca mano: acalca a mão.

Consta também que ven-
deiros havia que costumavam 
encharcar as mantas de baca-
lhau para aumentar-lhes o peso. 

Tempo bom aquele em que 
bacalhau vinha importado em 
barricas e era mistura de po-
bres.

O cipó no mato bravo
Agarra o jacarandá,
Assim menina teus olhos
Agarrado me tem já.  

Graças ao pavio que a chama se mantém acesa!
ARIOVALDO GUIRELI

Vivemos carências múl-
tiplas (alimento, educação, 
saúde, saneamento básico, 
trabalho, estrutura familiar, 
cultura...) que drasticamente 
reduz as boas perspectivas do 
país; um país que fora alegre, 
hoje cabisbaixo recebe em seu 
bojo a decadência social, a de-
sorientação dos jovens, a vio-
lência crescente...

O que nos resta? 
Solidariedade!
Eita palavrinha que deveria 

ser mais vivenciada. Como o 
vizinho de verdade que ajuda 

o outro nas horas mais neces-
sárias. Está na hora de deixar-
mos o capital em silêncio e 
gritarmos mais para os direitos 
coletivos.

O mundo não está amea-
çado pelas pessoas más, e sim 
por aquelas que permitem a 
maldade. E a maldade cam-
peia...

Você já notou como os ca-
nais televisivos precisam de 
tragédias para venderem seus 
produtos? E que produtos que 
são estes? Sem dúvida: Os co-
merciais!

O que seria da televisão, 
pergunto, sem os intervalos 

da programação? O consumo 
prepondera.

Se permito que adentre em 
minha casa programas de pés-
sima qualidade; lives horríveis, 
onde se conta a quantidade de 
bebidas alcoólicas que tal can-
tor(a) ingeriu, estou comun-
gando da ideia consumista.

Muitos de todos nós ouvía-
mos o som das carroças cor-
tarem a cidade e os gritos tão 
característicos de seus condu-
tores. Do leite, verduras, pal-
mitos nativos, peixes, frutas, 
frangos e por aí. Tão cedinho 
nos acordava com seus produ-
tos frescos e zelosos. 

Sorrisos cobertos
TADEU RODRIGUES

chegou a hora de falar-
mos sobre o fim das nossas 
vidas. não como pensamos 
que seria: um cortejo febril 
acompanhando vias cheias 
de saudade do tempo que 
aqui ficou.

hora do arremedo final 
das obras em construções 
eternas, que impelem segu-
rança aos prédios e aos seus 
dinheiros, aos bancos e às 
suas falsidades, aos juros e 
às suas economias, a ficar-
mos mais frios e distantes; 
em um passividade incô-
moda que não cabe nem no 
menor cômodo do peito.

certos às amizades fo-
rasteiras, a melhor forma 
de abraçar é com a cora-
gem - quem pensou que as-
sim seria? ainda ontem os 
corpos todos se grudavam. 
os copos se misturavam. as 
crianças se embaralhavam 
aos corres, piques, canti-
gas, rodas, joelhos ralados, 
areia na roupa, suor, relen-
to. 

na finitude toda de ser-

mos quem somos. de ser 
quem a gente quisesse, 
como se o destino da me-
nina fosse uma corda puxa-
da pelo infinito. como se o 
destino fosse um poço sem 
fundo.

e a luz apagou mais 
cedo. as portas se fecharam 
porque não se pisa mais pés 
à toa. há a tosse que mescla 
os olhos salientes com um 
pequeno pedaço de rosto. 
os sorrisos estão cobertos 
por panos neste momento. 
as bocas escondidas são só 
vozes abafadas, que pren-
dem a respiração e sufocam 
uma luta a um por todos e 
todos por um egoísta que 
transpassa as regras, funes-
to.

porque está tudo escuro 
que não entendemos. como 
murmúrio de vizinho que 
bebe sozinho. como uma 
nota perdida soando em be-
mol. como os esquecidos 
são os que mais rezam. e a 
busca pelo remédio esbarra 
na fila da vida lotada de es-
pera.

O tempo transformou e nós 
hoje ouvimos o ronco dos mo-
tores e as vozes apagadas.

Saudosismos?!
Talvez, mas a qualidade 

dos produtos era infinitamen-
te superior quando os tempos 
eram simples e não tanto agro-
tóxicos.

Mudamos! Para quê?
Blaise Pascal filósofo, ma-

temático e físico francês no sé-
culo 17 informava: “O prazer 
dos grandes homens consiste 
em poder tornar os outros mais 
felizes”.

Então...

O dia mais frio da história de Monte Sião
J. CLAUDIO FARACO

Há anos a humanidade vem 
se preocupando com as ques-
tões climáticas, até hoje, uma  
discussão em aberto. Afinal, o 
clima do nosso planeta estaria 
esfriando ou se aquecendo? 
Bem, questionamentos e per-
guntas, muitas sem uma res-
posta definitiva. Entre os anos 
1974/1981, quando eu morava 
na Praça Mário Zucato, em 
casa de meus pais comprei um 
termômetro com registros de 
temperaturas mínimas e máxi-
mas, ou seja, com ele não ha-
veria necessidade de se perma-
necer consultando o aparelho 
o tempo todo, pois ele próprio, 
ao final do dia, deixava devi-
damente registrado qual fôra a 
mínima e a máxima atingidas 
naquele dia. Depois de anota-
das tais informações, bastava 
zerar o termômetro para as no-
vas medições do dia seguinte.

E assim, fui registrando me-
ticulosamente em um caderno, 
dia após dia, todas as tempera-
turas num período de oito anos. 
Bom frisar que o termômetro 

ficava na área externa de casa, 
ao ar livre, à sombra e a uma 
determinada distância do solo. 
Apesar dos registros, aquele 
precioso caderno desapareceu, 
possivelmente por conta das 
minhas várias mudanças de en-
dereço. Uma perda irreparável, 
porém, ainda lembro-me muito 
bem de algumas curiosidades 
ali registradas. Por exemplo: 
em nenhum dos verões passa-
dos entre os anos 1974/1981, 
a temperatura em Monte Sião 
chegou a ultrapassar os 30 
graus centígrados! Isso prova 
que, pelo menos naquela épo-
ca, um aquecimento global 
não causava preocupações por 
estas terras mineiras. Por outro 
lado, o inverno era bem mais 
frio do que hoje, por compa-
ração, e esse detalhe acabou 
por determinar dois recordes 
de baixas temperaturas nunca 
antes registradas (“nunca antes 
registradas” é um termo ne-
cessário para explicar que sim, 
poderia ter havido num pas-
sado um pouco mais distante, 
um inverno mais rigoroso do 
que aquele que vou relatar em 

seguida, porém não sendo ofi-
cialmente documentado ou 
provado, ele não tem validade 
para comparações). De forma 
que vamos agora para o fatí-
dico dia 1º de Junho de 1979, 
uma sexta-feira! Já na véspe-
ra, por volta das 22 horas, um 
tempo límpido e muito gelado, 
proporcionou o surgimento 
de camadas de geada sobre os 
veículos estacionados na rua. 
A manhã seguinte prometia o 
dia mais frio da nossa história. 
E assim aconteceu. Eram 6 ho-
ras quando o meu despertador 
me fez lembrar da minha difícil 
missão: levantar e sair pela ci-
dade fotografando aquela que 
foi a mais forte geada já regis-
trada por essas plagas! Sob qui-
los e quilos de cobertores, espi-
chei o braço para calar a boca 
do despertador e permaneci 
alguns minutos analisando se 
a coragem era suficiente para 
enfrentar aquela possibilidade. 
Após muitos embates entre fi-
car na cama quentinha ou sair, 
resolvi ir até a cozinha carre-
gando três cobertores nas cos-
tas. Pela janela que dava vista 

para o Morro Pelado, observei 
um cenário inimaginável: tudo 
estava coberto de branco! Os 
telhados, as casas, as árvores, 
pastos, etc. Nunca tinha visto 
algo semelhante. Apossei-me 
rapidamente da máquina foto-
gráfica e saí. O jardim estava 
também branco pela geada. 
Era algo nunca dantes registra-
do no jardim da Praça Mário 
Zucato. Embora com luvas de 
couro, minha mão era uma bar-
ra de gelo. Fui até o campo de 
futebol e ele assemelhava-se a 
uma grande pista de patinação 
no gelo. Andei por vários lu-
gares, mas a temperatura con-
tinuava insuportável, mesmo 
vestido com os meus melho-
res casacos de frio. Resultado: 
temperatura mínima registra-
da: 4 graus negativos! Dois 
recordes quebrados ao mesmo 
tempo: -4 graus e a mais den-
sa geada já observada. O lado 
triste: milhares de pés de café 
queimados pelo gelo e certa-
mente muitas outras lavouras, 
aves e pequenos animais que 
também não resistiram à força 
daquela intempérie. 
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Memórias de Paolo Pancioli
Barga, local onde seu Paolo 

viveu até seus dezenove anos, 
é uma simpática pequena cida-
de localizada nos contrafortes 
do Apenino Tosco-Emiliano no 
centro elevado de uma espécie 
de anfiteatro. É um município da 
província de Lucca no vale do 
Rio Serchio, no extremo norte 
da região Toscana nos limites se-
tentrionais da Itália Central. Com 
uma altitude de 400 metros e pró-
xima do Mar Tirreno, do qual é 
separado pelas Alpes Apuanas, 
as famosas montanhas de már-
more de Carrara, Barga é prote-
gida ao norte pelos Apeninos e 
goza de um agradável clima tem-
perado. O clima e a localização 
favoreceram o desenvolvimento 
do turismo, enquanto a topogra-
fia e a pouca fertilidade do solo, 
forçaram a atividade agrícola 
para a exploração dos bosques: 
castanhas, madeira, cogumelos, 
etc... O turismo se beneficiou de 

outros dois fatores importantes. 
A proximidade de grandes cen-
tros turísticos como Lucca, Pisa, 
Firenze, Viareggio, Montecatini 
e o fluxo constante de muitos 
emigrados do mundo inteiro, que 
como eu, frequentemente visi-
tam a sua cidade de origem.

Todo o munícipio de Barga 
com seus arredores tem uma po-
pulação de 10.000 habitantes. A 
sede do município tem um centro 
histórico que conserva as caracte-
rísticas de um castelo, ou melhor, 
de uma cidade medieval forti-
ficada cujas origens se perdem 
na escuridão dos tempos. O pri-
meiro documento histórico que 
o menciona é do século X (900 
DC). Trata-se de uma concessão 
de privilégios do Imperador do 
Sacro Império Romano Germâ-
nico à cidade. Parte das antigas 
muralhas que a circundavam e 
protegiam ainda existem, assim 
como as estruturas e os arcos das 

duas portas principais que origi-
nalmente eram dotadas de pontes 
levadiças. A cidade murada é en-
cimada pelo “Duomo”, uma aus-
tera construção em estilo româ-
nico que no passado era centro 
religioso e lugar de reunião para 
as decisões administrativas.  Em 
momentos de extremo perigo 
era também o último baluarte de 
defesa da cidade. As habitações 
agrupadas e espremidas entre a 
elevação do “Duomo” e as mu-
ralhas deixam pouco espaço a 
vias e vielas estreitas e tortuosas 
formando um aglomerado urba-
no típico da Idade Média que se 
conservou até os dias de hoje. O 
nome Barga e o brasão, um barco 
com mastro e vela, parecem indi-
car um desvio da pronúncia típica 
do modo de falar de Barga, que 
transformou o “C” de barca para 
o ”G” de Barga de forma bastan-
te compreensível. Mais difícil de 
explicar é o motivo desse símbo-

lo numa região montanhosa, que 
não possui águas navegáveis. A 
topografia do local pode explicar 
de alguma forma essa origem, 
já que o perfil da elevação onde 
está Barga, vista do vale, apesar 
das modificações provocadas 
pelo homem no passar do tempo, 
pode ter sugerido a imagem de 
um barco que poderia ter dado 
origem ao nome. Outras versões, 
como aquela de que teria sido 
um acampamento do exército 
cartaginês de Aníbal Barca em 
marcha para Roma é uma remo-
ta e pouco provável possibilida-
de, ainda que, é historicamente 
comprovado que Aníbal, depois 
da Batalha de Trebbia, adentrou 
nos Apeninos durante o inverno 
e reapareceu somente na prima-
vera na planície junto a Pistoia. 
Porém, se as origens se perdem 
na noite dos tempos, a sua histó-
ria, depois do primeiro milênio, 
é bastante conhecida nas suas 

SOBRE O OSCAR 2021
AROLDO COMUNE

No dia 25 de abril de 2021, acon-
teceu a 93ª cerimônia de entrega das 
estatuetas da Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas.

Para acompanhar o evento que 
distribui o prêmio mais importante 
do cinema mundial, eu fiz, desde 
duas semanas antes, o que se passou 
a chamar de “maratona do Oscar” 
e assisti a um total de vinte e cinco 
obras – incluindo dez curtas-metra-
gens – que concorreram nas mais 
diversas categorias.

Comecemos abordando a lista 
dos oito indicados a melhor filme.

Mank. A obra, dirigida por David 
Fincher e filmada em preto e branco, 
segue a trajetória do roteirista Her-
man Mankiewicz durante o proces-
so de escrita do roteiro do filme Ci-
dadão Kane, de 1941, considerado, 
por muitos, um dos maiores filmes 
de todos os tempos. Um deleite para 
quem gosta dos bastidores de Holly-
wood daquela época, Mank também 
mostra como o personagem homô-
nimo, vivido por Gary Oldman, se 
relacionava com atores, produtores, 
além do diretor de Cidadão Kane, 
Orson Welles.

Minari. Uma família de imigran-
tes coreanos muda-se da Califórnia 
para uma área rural do Arkansas, 
onde tenta vencer na vida ao adqui-
rir, utilizando-se de um empréstimo 
bancário, uma fazenda para cultivar 
legumes coreanos enquanto lida 
com as dificuldades que surgem 
dessa atividade. É um filme bem de-
senvolvido e agradável de se assistir, 
ainda mais quando entra em cena a 
avó que chega da Coreia do Sul sem 

falar nenhuma palavra em inglês.
Nomadland. A personagem prin-

cipal, vivida por Frances McDor-
mand, após ficar viúva, vê a empresa 
onde trabalha fechar, o que também 
a faz perder o local onde mora, uma 
casa na cidade operária que era pro-
priedade dessa empresa. Com a vida 
desmoronada, a personagem vende 
seus pertences, compra uma van e 
vai viver como uma nômade, via-
jando e buscando empregos tempo-
rários. O filme retrata pessoas nessa 
condição, uma gente praticamente 
invisível na grande mídia, para quem 
o famoso sonho americano passou 
muito longe da realidade.

Bela Vingança (no original, Pro-
mising Young Woman). A perso-
nagem principal, que abandonou a 
faculdade após sua colega de classe 
ter sido vítima de um estupro cujos 
criminosos injustamente não foram 
condenados, inicia o filme fazendo-
se de embriagada em baladas para 
atrair homens que tentam tirar van-
tagem dessa situação. A personagem 
então atua no sentido de ameaçar 
esses homens de denunciá-los por 
tentativa de estupro. Sua busca é de 
tentar mudar esse comportamento 
em relação às mulheres. Essa é a pre-
missa do filme. O ótimo desenrolar 
da história prende a atenção do teles-
pectador até o fim.

O Som do Silêncio (Sound of 
Metal). Riz Ahmed vive um bate-
rista de uma banda de thrash metal 
que percorre os EUA em busca de 
shows utilizando um ônibus, o qual 
também lhe serve de lar, onde mora 
com a namorada. O personagem 
principal desenvolve repentinamen-
te uma deficiência auditiva grave. A 

sua luta para conseguir reaprender a 
se comunicar e até a viver é a grande 
atração do filme, que traz aos holofo-
tes a comunidade dos surdos, bem 
pouco lembrada por Hollywood.

Meu Pai (The Father). Um ido-
so (Hopkins) passa a apresentar os 
primeiros sinais de demência – pro-
vavelmente Alzheimer, embora isso 
não seja especificado. Sua filha (Oli-
via Colman) é a parente que tem de 
lidar com ele. O grande diferencial 
da obra é que ela, de forma genial 
e criativa, mostra essa condição do 
ponto de vista do próprio idoso, o que 
permite ver como sofre uma pessoa 
com demência, e não apenas o que 
passam os seus cuidadores.

Os 7 de Chicago (The Trial of 
the Chicago 7). Baseado em fatos 
reais, o filme retrata o julgamento 
de um grupo que protestava contra o 
governo norte-americano por causa 
da Guerra do Vietnã. A acusação foi 
de conspiração e de incitar motins na 
Convenção Nacional Democrata de 
1968, que ocorreu em Chicago. O 
filme traz à tona um acontecimento 
histórico que era desconhecido por 
muita gente e só por isso já ganha 
pontos. A atuação de Sacha Baron 
Cohen, famoso por Borat, foi muito 
elogiada. 

Judas e o Messias Negro (Judas 
and the Black). Após um jovem cri-
minoso ser preso por tentar roubar 
um carro, um agente do FBI oferece 
a possibilidade de acordo para der-
rubar as acusações contra ele se o 
jovem concordar em se infiltrar no 
Partido dos Panteras Negras e agir 
contra seu líder. Filme também ba-
seado em fatos reais, lida com certos 
temas que hoje são combatidos pelo 

movimento Black Lives Matter.
Passemos aos prêmios.
Melhor animação: Soul. Era 

uma barbada. O filme mostra o que 
um professor de música e pianista 
passa quando se vê em um local en-
tre a Terra e o além. 

Roteiro adaptado: Meu Pai. Jus-
tíssimo. O filme se baseou em uma 
peça de teatro de Florian Zeller, que 
também ajudou a escrever essa adap-
tação.

Roteiro original: Bela Vingança. 
Em uma categoria bem acirrada, o 
filme vencedor enfrentou fortes ad-
versários como os roteiros de Minari 
e O Som do Silêncio. No entanto, 
além da trama de Bela Vingança es-
tar um pouco acima às desses filmes, 
ela tem a característica de comover 
o telespectador por retratar como o 
estupro – e como ele pode ser mal 
julgado – causa sérios danos para a 
vítima.

Filme em língua estrangeira: 
Druk – Mais Uma Rodada. Um in-
teressantíssimo filme em que quatro 
professores passam a seguir uma 
teoria de um filósofo que, por alegar 
que haveria uma deficiência de cer-
ta quantidade de álcool no sangue 
humano, defende que as pessoas 
deveriam fazer uso recorrente dessa 
quantidade para suprir essa falta. Para 
saber quais serão as consequências 
disso, vale muito a pena assistir.

Melhor ator coadjuvante: Daniel 
Kaluuya, por Os 7 de Chicago. Ca-
tegoria em que não havia um grande 
favorito. Penso que Paul Raci, que 
esteve em O Som do Silêncio e que 
foi criado como filho de pais surdos 
e por isso era fluente na língua de 
sinais, poderia ter tido mais sorte por 

sua grande atuação, mas, de qualquer 
forma, ficou de bom tamanho pre-
miar Daniel Kaluuya.

Melhor atriz coadjuvante: Youn 
Yuh-jung teve o justo reconhecimen-
to. Presente no filme Minari como a 
avó, ela rouba a cena quando entra na 
história. A ligação dela com o filho 
do casal é impagável, já que ela era 
uma avó, digamos, fora dos padrões 
comuns. Não foi dessa vez para a 
Glenn Close.

 Melhor atriz: Frances McDor-
mand, por Nomadland. Terceiro 
Oscar para essa excelente atriz que 
contracenou, brilhantemente, com 
nômades na vida real com uma 
desenvoltura incrível. Viola Davis, 
por A Voz Suprema do Blues, e até 
Carey Mulligan, por Bela Vingança, 
também eram cotadas a ter chance 
de vitória por terem brilhado em seus 
respectivos filmes.

Melhor ator: Anthony Hopkins, 
por Meu Pai. É quase impossível al-
guém assistir a esse filme e discordar 
da premiação. Por mais que Cha-
dwick Boseman, já falecido, tenha 
sido ótimo em A Voz Suprema do 
Blues, Anthony teve talvez a melhor 
atuação de sua carreira como um per-
sonagem que foi criado com base no 
próprio ator, já que ambos dividem a 
mesma data de nascimento e o até o 
mesmo nome.

Melhor direção: Chloé Zhao. 
Essa diretora chinesa foi apenas a se-
gunda mulher em toda a história da 
premiação a receber a estatueta des-
sa categoria. Ela também escreveu, 
editou e co-produziu Nomadland, 
ou seja, foi a grande responsável pelo 
filme ter sido criado. Premiar Chloé 
deve fazer com que mais mulheres 

assumam cargos de direção e apare-
çam para disputar com mais frequên-
cia essa categoria nos próximos anos.

Melhor filme: Nomadland. Ven-
ceu o favorito. Por tudo o que já foi 
dito aqui, penso que a escolha foi 
justa.

Eis os vencedores restantes. Ma-
quiagem e cabelo: A Voz Suprema 
do Blues. Figurino: A Voz Suprema 
do Blues. Direção de arte: Mank. 
Fotografia: Mank. Som: O Som 
do Silêncio. Montagem: O Som 
do Silêncio. Efeitos visuais: Tenet. 
Trilha sonora original: Soul. Canção 
original: Fight for You, de Judas e o 
Messias Negro. Melhor documentá-
rio: Professor Polvo. Documentário 
em curta-metragem: Colette (emo-
cionante documentário em que uma 
idosa vai pela primeira vez ao campo 
de concentração nazista em que o 
irmão foi morto). Curta-metragem: 
Dois Estranhos (em uma crítica so-
bre a violência policial nos EUA, um 
homem negro é assassinado por um 
policial branco, acorda como que de 
um sonho e segue sendo assassinado 
e acordando em um looping tempo-
ral; a obra está presente na Netflix). 
Curta de animação: If Anything Ha-
ppens I Love You (um casal sofre o 
luto de sua filha).

Nomadland foi o maior vence-
dor da noite, com três estatuetas, se-
guido de Meu Pai, Judas e o Messias 
Negro, A Voz Suprema do Blues, 
Mank, Soul e o Som do Silêncio, os 
seis com dois prêmios cada. Todas 
essas obras, além de Bela Vingança, 
Druk – Mais Uma Rodada e do curta 
Dois Estranhos, compõem excelen-
tes indicações e merecem muito ser 
assistidas.

linhas gerais. Passando do domí-
nio longobardo a uma vassala-
gem imperial através dos Contes 
da Toscana, conseguiu solidificar 
a sua condição de cidade autô-
noma em plena Idade Média. 
Devido a sua posição geográfica 
nos contrafortes dos Apeninos e 
pelo empreendedorismo dos seus 
cidadãos, Barga se tornou um 
centro comercial. Tinha também 
uma importante produção de ma-
deira para a indústria naval de Li-
vorno, que em troca, fornecia sal 
que Barga revendia com isenções 
fiscais com grandes vantagens 
econômicas. Além da madeira, 
tinha grande importância tam-
bém a produção da seda, que pro-
duzida e beneficiada localmente, 
era vendida com bons lucros em 
centros como Lucca, que a te-
ciam e a distribuíam em toda a 
Europa. O progresso e a riqueza 
porém, suscitaram as ambições 
e o interesse de poderosos vizi-

nhos como Lucca e Pisa, que em 
guerras contínuas disputavam o 
domínio da região. Barga, contra 
a sua vontade, se encontrou en-
volvida nesta luta e em diversas 
ocasiões sofreu consequências 
dramáticas no sentido econômi-
co, político e humano. Não po-
dendo defender militarmente os 
seus interesses e a sua liberdade 
pela enorme desigualdade de 
forças, decidiu colocar-se sob a 
proteção de Florença, recebendo 
em troca privilégios e vantagens 
comerciais. Foi uma decisão sá-
bia que, apesar da turbulência da 
época, permitiu a Barga consoli-
dar a economia, as instituições e 
a sua cultura por muitos séculos 
até a unificação italiana. Infeliz-
mente por uma série de razões, 
a unificação provocou na Itália 
toda e particularmente em Barga 
uma profunda crise econômica 
que gerou o início do processo de 
emigração.

Monólogo de Deus
MATHEUS ZUCATO

(...) já tinha nome quando sur-
giu: organizado em repetidos oc-
taedros incessantes que brilhavam 
na conjuntura do que era irreme-
diável em mim, um monólogo se 
fez sozinho, sem auxílio de voz 
que embrutecesse o que iria ser 
considerado. Criou-se como um 
som de gota de chuva caindo em 
ferro e cujo som eu ainda posso 
enxergar com meus olhos fecha-
dos, no escuro, vibrando como se 
o ferro fosse líquido e a frequên-
cia do som da gota fosse refletido 
no metal liquefeito. Como toda 
experiência transcendental, foi 
quase impossível de ser explicado 
em palavras, pois faz parte de um 
paralelo onde palavras ainda não 
foram inventadas — e talvez nun-
ca sejam. A gota d’água que cai e 
produz ondas no líquido metálico 
tem a mesma frequência do som 
que é produzido quando a mesma 
gota cai em metal ― dessa vez 
em forma sólida. Pronto. Ainda 
assim, permite-se a entrada em 

universos que nunca serão ex-
plorados pelo ser humano, pois 
quando se explora tais abismos 
existenciais, não se é mais hu-
mano: transforma-se em luz, em 
som, em ondas de todo o espectro 
conhecido e desconhecido pelos 
pobres coitados cuja única reali-
dade é a tridimensional. Portan-
to, transforma-se em ondas e em 
espectros surreais que já avança-
ram passos e passos a mais numa 
evolução ― não humana, mas 
espiritual. Transforma-se em to-
talidade. Transforma-se em man-
dala. Transforma-se em criação 
que rui num espectro no qual há 
a certeza da existência, a certeza 
da vida que mesmo morta ainda 
é viva e que não tem tempo nem 
cor nem limite nem definição; en-
tão percebe-se que, lentamente, 
aproxima-se do dedo da criação, 
que ouso chamar de mãe-nature-
za, pai celestial, grande arquiteto, 
Deus, e, por fim, arché. Percebe 
que o tempo não existe, e só pode 
ser medido através de suas ações, 
e não se importa em estar presente 
porque sua presença já não é mais. 

Você já não é mais. Você só sen-
te, como um espectador planctô-
nico vagando nas aleatoriedades 
do Todo. Torna-se cada uma das 
moléculas da tinta pincelada por 
Michelangelo em A Criação de 
Adão, e, ao encostar dedo com 
dedo, percebe que agora já não 
existe nada que o separe da exis-
tência de Deus: torna-se parte do 
Todo e vagueia dentro dele — e 
então dentro de si — como um 
espectador da mente infinita de 
Deus. Assim, torna-se Deus. Olha 
pela primeira vez na face de Deus 
e percebe que uma mandala cobre 
as feições que não podem ser con-
templadas, pois olhar para a face 
de Deus é olhar, sem espelhos, à 
própria face. Sente, portanto, a 
face de Deus quando seu dedo 
percorre sua própria face e cons-
trói uma imagem feita de sensa-
ções e sons irreparavelmente im-
pressos em seu intelecto. Por fim, 
cai em si mesmo quando tudo se 
transforma em gota d’água caindo 
em metal sólido, mas que para no 
espaço-tempo momentos antes 
de atingir o metal, e ali percebe, 

na gota, o universo que colapsa 
no metal e explode em inúmeras 
e minúsculas partículas menores 
de água. Pisca os olhos e o que 
vê é um encontro de galáxias que 
colidem e lançam inúmero peda-
ços menores para todo o universo 
conhecido. Enquanto isso, a ex-
plosão não pode ser ouvida, mas 
você a sente vibrar em si como 
música e formigamento dos bra-
ços que começam a reaparecer. 
Milhares anos de experiência con-
cebidos com reverente sabedoria 
numa inocência de quem nunca 
teve a certeza da própria realidade 
e buscou, dentro de si, realidades 
infinitas alcançadas somente atra-
vés de mandalas que, em espirais 
octaédricas, devoram sua concep-
ção do que é e do que não é, ou 
do que foi e do que será. O som 
inquietante volta a ensurdecer e 
começa a dizer adeus, adeus, a 
Deus e a você, pois agora o mal
-estar da individualidade volta a te 
atingir e você começa a ter lem-
branças de um passado muito dis-
tante — de milhares de anos — de 
que era humano e que tinha peso 

e tinha que usar roupas e tinha que 
ganhar dinheiro e tinha que co-
mer e tinha que ser amado e amar 
outras existências irreais físicas. 
O som ensurdecedor te confunde 
pela última vez de forma inócua, 
que colorindo o mundo dentro do 
espectro visível humano. Sente 
mais nada além do mal-estar de 
ser humano e permite alguns se-
gundos ao cérebro para se lembrar 
e se acostumar novamente com o 
tempo e o espaço tridimensional: 
eles voltam a te limitar como fize-
ram antes dos mil anos de paz que 
experimentou no além. Sente um 
calor e é o mundo sentido em sua 
pele pois agora você é, novamen-
te, refém dos próprios sentidos e 
seu dedo percorre seu rosto; sua a 
barba pinica e o assusta, uma vez 
que já você experimentou o rosto 
intangível de Deus. Em sua ago-
nia você tem vontade de pedir: 
eu quero mais, eu quero voltar; 
mas seu corpo sente o cansaço de 
mil anos de paz, pois a paz cau-
sa cansaço aos seres humanos, e 
então percebe que ainda não tem 

voz para falar e que a fala volta 
ao passo que se lembra de núme-
ros, letras e papel; e forma frases 
aleatórias em sua cabeça até en-
contrar a que estava esperando; 
ainda assim, você não fala, você 
sente os últimos efeitos do infini-
to; percebe que o corpo cansado 
precisa de descanso para viver 
mil milésimos de segundo que te 
esgotam, do lado de cá, mais que 
a maratona milenar através da 
plenitude. Lembra da plenitude 
e abre os olhos pela primeira vez 
depois do descarrego. O que vê, 
pouco a pouco se esvai até reve-
lar as cores e formas que existem 
quando enxergamos a existência 
com os olhos abertos. Enxerga a 
vida finita. Mas dentro de si reina 
ainda todos os espectrais e amor-
fos infinitos de uma inumanidade 
transcendental representada por 
um monólogo mudo que o reme-
te à unificação com o Todo: reina 
uma ressaca irremediável de sua 
própria criação (...)
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Enfim
o pouco
que sei
afasta-me
saber
do muito
que preciso

seja
o peso
da lágrima
seja
a graça
do sorriso

Eraldo Monteiro

fragmentos
mora em mim
um fantasma
de receios
que cata sombras 
para me alimentar 
de segredos

um dia escreveu 
em meu relicário
borboletas e dragões
bruxas e fadas  
que me avoaram 

e me tornei 
um ser confuso 
e alado
aliás um ser
ao contrário

por isso é que 
meus poemas
sempre são
fragmentos 
de naufrágios

J. Carlos Grossi

Uma mudança para melhor no jeito de fazer agricultura
PAULO DE ARAUJO
MARIANA MOTA

Antes de começar essa reflexão, 
pedimos licença para nos apresentar. 
Há quase uma década, compramos 
um sítio no Bairro dos Limas, aqui 
em Monte Sião. Àquela altura (Pau-
lo com 31 anos e Mariana com 29), 
não podíamos sequer imaginar que 
estávamos iniciando uma jornada 
tão transformadora. Nascidos e cria-
dos em São Paulo capital, encon-
tramos nessa terra a nossa vocação 
e propósito de vida. E, desde então, 
não paramos de aprender. Aprende-
mos com o contato com a natureza, 
na conversa boa com a gente do 
campo, na observação dos ciclos da 
agricultura e com a cultura do sul de 
Minas, onde nos sentimos mesmo 
em casa.

Acreditamos que demos sorte 
por estar no lugar certo e na hora 
certa em um momento de virada 
histórica na agricultura. Você deve se 
identificar com o que estamos falan-
do. Pouco tempo atrás, a zona rural 
era vista como lugar sem perspecti-
va, só de trabalho duro, e os jovens 
queriam se mandar para a cidade o 
mais rápido possível e muitas vezes 
incentivados pelos próprios pais, que 
não desejavam para eles a vida ár-
dua e sacrificada pela qual passaram.

Mas algo aconteceu nos últimos 
anos. A agricultura, antes sinônimo 
de labuta pesada e sem reconheci-
mento, começou a ficar bem mais 
charmosa. Percebemos bem isso. 
Logo que compramos o sítio, famí-
lia e amigos de São Paulo diziam 
que estávamos ficando loucos, no 
que a gente ia se meter? Hoje, quan-
do falamos do Café dos Contos, 
nosso café agroflorestal, por exem-
plo, todos param para ouvir com 
admiração e interesse. Isso é só uma 
anedota, mas simboliza um pouco a 
mudança dos tempos nessa última 
década.

Por que aconteceu isso? Bom, 
muitas águas rolaram sob a ponte, 
mas acreditamos que um fator im-
portante foi um despertar de cons-
ciência. Hoje (e ainda mais depois da 
pandemia), as pessoas querem uma 
alimentação saudável, querem vol-

tar às raízes e querem uma recone-
xão com a natureza. São três coisas 
que a agricultura pode proporcionar, 
especialmente esse tipo de agricul-
tura de que estamos falando aqui: a 
agricultura regenerativa. É por isso 
que ela se tornou praticamente uma 
fonte de esperança para os próximos 
tempos.  

Regeneração parece ter virado 
a palavra de ordem. É só dar um 
google rápido e logo vemos. De 
fazendeiros a pequenos produtores, 
de grandes empresas a estudantes de 
agronomia, de investidores gigan-
tescos a consumidores, a agricultu-
ra regenerativa – e as agroflorestas, 
como uma de suas manifestações 
— conquista cada vez mais gente. E 
hoje é, sem dúvida, a grande tendên-
cia no campo. 

O que afinal é essa tal de agri-
cultura regenerativa? Há muitos 
conceitos e definições técnicas, mas 
para falar a língua de todo mun-
do, podemos dizer que agricultura 
regenerativa é um tipo de modelo 
agrícola capaz de produzir com 
alta eficiência e produtividade e, ao 
mesmo tempo, regenerar os ecossis-
temas. Se você já conversou com as 
pessoas mais antigas do campo (o 
que adoramos fazer), já deve ter ou-
vido dizerem que antes tinha muito 
mais água e que o calor tá mesmo 
bravo. Essa é a face mais visível das 
mudanças climáticas, que afetam o 
mundo inteiro e é muito sentida por 
quem vive da terra.

Mas, e se mudássemos um pou-
co o nosso olhar para o jeito de fazer 
agricultura? Se em vez de degradar 
o meio ambiente, secar as nossas mi-
nas, desmatar, queimar, pudermos 
produzir em harmonia com a natu-
reza e ainda obter melhores ganhos 
com nossas culturas agrícolas e com 
a valorização do nosso patrimônio 
(afinal, terra degradada tem cada 
vez menos valor)? Essa é a chave da 
mudança. Há um tempo atrás, esse 
parágrafo correria sério risco de ser 
taxado de forma pejorativa como 
“papo de ecochato”. Mas a questão 
ganhou outra dimensão, e as em-
presas, investidores e economistas 
já falam disso como a agricultura do 
futuro.

Quem acompanha um pouco o 
mundo dos investimentos sabe que 
a sigla mais falada hoje é ESG (Am-
biental, Social e Governança, na tra-
dução para o português). Quer dizer 
que negócios que não têm compro-
metimento com o meio ambiente, 
com a responsabilidade social e com 
as melhores práticas de gestão per-
derão sua vez.

Existem muitas fontes de infor-
mação (artigos acadêmicos, repor-
tagens, além de muitas experiências 
concretas) mostrando os benefícios 
da agricultura regenerativa e o salto 
tecnológico e de produtividade que 
ela vem dando, já inclusive superan-
do a agricultura convencional em 
vários casos. Mas a nossa dica para 
você começar a se aprofundar é o 
documentário Solo Fértil, disponível 
na Netflix.

Não vamos estragar a surpresa 
do filme, mas começa com uma vi-
são realista (não catastrofista) sobre 
as mudanças climáticas e aponta 
soluções concretas para revertê-las 
e para vivermos melhor nesses tem-
pos extremos. É aí que a agricultura 
regenerativa vira protagonista.

Nós que somos do ramo do 
café, por exemplo, temos razões de 
sobra para nos preocupar. Muitas 
pesquisas mostram que a elevação 
das temperaturas e a irregularidades 
das chuvas no sul de Minas, região 
internacionalmente conhecida pelo 
seu café, poderá levar a uma perda 
de aptidão para a produção de ará-
bica, que poderá migrar para o Sul 
do país em busca de regiões de cli-
ma mais fresco. Então, mais do que 
nunca é preciso que a gente se mexa.   

Agroflorestas: uma nova expe-
riência na cafeicultura - Essa virou 
uma razão de viver para nós. Com 
produção de café desde quando che-
gamos no sítio, resolvemos em 2018 
nos lançar nessa jornada e investir na 
cafeicultura agroflorestal. É um pe-
queno talhão, de cerca de 1,5 hecta-
re, em um modelo experimental. 

Para encurtar uma conceituação 
complexa, basicamente buscamos 
compreender como os sistemas na-
turais operam e trazer para dentro do 
ambiente produtivo essa poderosa 
inteligência da natureza. Pense em 

TRAVESSIA

JOSÉ ANTONIO 
ZECHIN

Todos tivemos uma origem 
e teremos um destino. Estamos 
aqui fazendo uma travessia. Ar-
riscada, cheia de encruzilhadas, 
próxima de precipícios, sobre 
oceanos profundos. Uma traves-
sia cheia de incertezas. Quanto 
mais sabemos, menos entende-
mos. Atravessar caminhos re-
quer cuidados. Nunca sabemos 
o que é sorte ou azar. É tudo 
passageiro. O que aconteceu, 

poderia não ter acontecido. O 
que não aconteceu, poderia ter 
acontecido. No meio do cami-
nho, realidades e ilusões, ale-
grias e decepções, verdades e 
mentiras. Às vezes andando nas 
trevas, outras vezes abençoados 
por luzes. 

A travessia externa é visí-
vel, palpável, feita de estudos e 
trabalhos, de casas e famílias, 
de carros e viagens, de cheiros 
e cores, de suor e lágrimas. Há 
outra travessia, invisível, cheia 
de rezas e dúvidas, de desco-

nhecimentos e perguntas: a tra-
vessia interna. É muito fácil se 
perder nos caminhos internos. 
São estradas sem tabuletas indi-
cativas de direção. Seguimos o 
instinto, como um outro animal 
qualquer. Muito fácil nos de-
sencontramos de nós próprios. 
Criamos retratos imaginários de 
nós mesmos, bem diferentes do 
nosso olhar diante do espelho. 
Somos desconhecidos diante do 
reflexo que pergunta inquisidor 
quem somos de verdade. Sem-
pre existe um eu escondido, um 

eu imaginado nas nossas respos-
tas. E seguimos caminhando. 

Todos os dias nos levanta-
mos e fazemos alguma coisa. 
Destino é quando a gente chega. 
Um dia chegaremos ao nosso 
destino. E saberemos quem fo-
mos.

uma floresta: você já viu floresta 
sendo irrigada? Já viu floresta sendo 
adubada? 

Isso não acontece porque ela 
tem seus próprios mecanismos de 
autossustentação. Seu solo é capaz 
de armazenar mais água e umidade, 
as árvores maiores puxam nutrien-
tes de camadas mais profundas e 
depois os devolvem para a cober-
tura superficial, com seus galhos 
e folhas que caem no chão. Existe 
uma abundância de vida que traba-
lha sem parar em prol da floresta. A 
ciclagem de nutrientes, a regulação 
dos ciclos hidrológicos, a organiza-
ção das espécies em diferentes es-
tratos para o melhor aproveitamento 
da luz solar, a biodiversidade e a 
atividade microbiológica no solo, 
enfim, tudo isso permite a uma flo-
resta se perpetuar.

E se conseguirmos trazer um 
pouco desses ensinamentos para as 
nossas lavouras? É o que buscamos 
fazer sempre no Café dos Contos. 
Em vez das leiras varridas e des-
cobertas, mantemos sempre uma 
cobertura de solo para protegê-lo 
da insolação e favorecer sua nutri-
ção. Em vez de monocultura, temos 
na mesma área um consórcio com 
cedro australiano, ingá, bananeira e 
macadâmia que cria um microcli-
ma mais ameno e permite que as 
espécies cooperem entre si. Em vez 
de agrotóxicos, essa composição 
biodiversa exerce um controle bio-
lógico natural. Em vez de adubação 
sintética, plantamos adubo verde, 
diminuindo nossos custos com fer-
tilizantes.

É claro que não existe milagre e 
que ainda temos muito a aprender. E 
é isso que estamos fazendo. O Café 
dos Contos se tornou um campo 
experimental em cafeicultura agro-
florestal em parceria com o Instituto 
Federal do Sul de Minas – Campus 
Inconfidentes. Estamos conduzin-
do pesquisas para ter as melhores 
respostas de como manejar correta-
mente uma agrofloresta de forma a 
remunerar com justiça o produtor e 
favorecer o meio ambiente, do qual 
a nossa vida e bem-estar dependem.

Vacina
Chegou minha vez
Na fila da escassez

Sem vacilar
Fui vacinar.
Quis ver como é
Virar jacaré.

Contra toda
Ideologia vã
Viva o SUS,
Fiocruz
e Butantan!

B. O. B.

CAUSOS DO MORRO PELADO
Eles fecham os olhos e vão em direção ao Morro Pelado.
O que buscam encontrar naquele alto morro?
Com certeza buscam saudosos causos do passado,
Um passado sempre distante e sempre pedindo socorro...

Vão se juntando Silva e Silva, Garcia, Geciani, 
Conclamam os Gambaro, mais os Bressan, 
Seguindo-os o Carinta, o Borba e mais o Rossini,
Combinam sair bem cedinho, logo de manhã...

Passam pelas terras produtivas do Grotão,
Pelas chácaras e sítios do Zé Servino,
Do Mingo Deseró, do Tio Lando, do Tonho Puttão,
Bebem água do Zé Meie e vão seguindo bem devagarinho...

Mesmo de longe, pode se avistar o Morro Pelado,
Com seus contornos, grutas e grotões.
Escolhem para subir pelo melhor lado
E param pela falta de ar e pelas pulsações...

Já com a divisa pelo Sítio Monte Alegre,
Vislumbram a “Cobra Grande”, enorme serpente...
Que engoliu o pobre que estava num casebre,
Camarada do Nêgo Barbosa, um coitado inocente...

E o Zé D’Nhé, quando foi buscar arnica e sete sangria,
Bem ali no Toninho Messiano, na boca da noite, no céu,
Viu muita claridade (devia ser os ETs) e uma luz que emergia,
Voltou correndo, deixando para trás aquele “cafundéu”... 

Talvez fossem bolas de fogo, “ a Mãe d’Ouro”,
Pois aquelas montanhas estando encobertas pela vegetação,
Mas ao mesmo tempo encobrindo valioso tesouro,
Sabendo que a Mula-Sem-Cabeça, o protege com a sua 
maldição...

Para os de hoje, os causos não se contam mais,
O Morro Pelado se tornou um grande atrativo,
Reunindo turistas que dele não se esquecem jamais, 
Porém se encontrando somente com os vivos...

Arlindo Bellini
Lendo a crônica “ Fábula do Morro Pelado: constante busca”, de autoria 
de José Alaércio Zamuner, publicada no Jornal Monte Sião, edição 584, 

fevereiro de 2021)

Histórias de rodoviária
JAIME 
GOTTARDELLO

Os vários goles de cachaça 
ruim fizeram com que aquele gru-
po de amigos da faculdade se sen-
tasse na calçada ao lado da velha 
rodoviária. Já bem tarde da noite 
e rodeados por toda aquela gente 
que habita esses locais na madru-
gada, ouvem com atenção o ve-
lho que vendia bilhetes derramar 
poesias e sentimentos que vinham 
de forma espontânea de dentro do 
peito e através da boca já quase 
sem dentes.

Ele contou que uma vez ten-

tou agarrar a roda de um carro que 
esmagou uma borboleta. Ele cho-
rou chuva que preenche o vasto 
oceano. Depois disso, contou, sua 
alma ficou deserta, despovoada 
de borboletas. Nunca mais culti-
vou margaridas.

Rogou aos céus para que a 
menina que um dia foi embora e 
que deixou um bilhete de adeus 
escrito num papel de pão voltasse. 
Nunca voltou. Se chamava Mar-
garida e tinha os cabelos da cor da 
borboleta-monarca, a mesma que 
a roda do carro esmagou.

 Tentou falar com Deus, mas 
disse que Ele não estava disponí-

vel naquele momento. Em desa-
bafo, cuspiu toda sua amargura: “ 
se Você não pode me ajudar então 
não desperdice meu tempo”.

E foi vender bilhetes de lote-
ria nas rodoviárias do interior. Lá 
conheceu a cachaça, o fumo, as 
cartas do baralho e as moças que 
tinham homens apressados como 
companhia.

Entre um gole de pinga para 
espantar o frio da noite e um ci-
garro no canto da boca, buscava 
tempo para pensar no que diria 
a seguir ao grupo de estudantes 
sentado na calçada na madruga-
da estrelada e fria. Antes de partir, 

entre mais um gole de cachaça e 
outro cigarro queimando o canto 
da boca, advertiu: “ se uma porta 
fecha, bata. Se não abrir, deixe-a 
fechada. No amor, na vida ou na 
futura carreira de vocês, perce-
bam quando alguma coisa acabou 
e sigam em frente”.

Algumas vezes, aqueles que 
não socializam muito não são na 
verdade antissociais. Eles apenas 
não têm muita tolerância para dra-
mas banais e falsidades. Preferem 
cuidar de borboletas e regar mar-
garidas.
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JUNHO DE 2021
Dia 1 

Rosângela Araújo
Aparecida Jaconi Faraco

Dia 02
Wedimilson Giovani da 

Silva
Dia 04

José Raimundo 
Rodrigues

Ronan Gaiotto Benatti
Dulcinéia Dias e Silva

Dia 05
Antonio Carlos Ortoloni 

Jr.
Luciana Ferreira de 

Godoy
Belo Horizonte/MG

Eiko Tanaka Bernardi
Rodney Campbell Que-

iroz
Dia 06

Patrícia da Silva Puton
Paula Silveira Andreta,

São Paulo/SP
Sebastiana R. Zucato,

São Paulo/SP
Dia 07

Mayara Pereira Alves
Joela Ávila Santos

Dia 08
Marco Antonio Guireli

Roberta Jaciane
Beatriz Veloso Labegalini

Dia 09
Sônia Maria dos Santos

Dia 10
Maytê Tavares Souza 

Bueno
Wanderlei Armelim

Mário Márcio Zucato Jr.
Dia 11

Gláucia Maria Comparini
Dia 12

Sandra Vilas Boas
Altair Antonio Augusto
Mariles A.D. Resende

Gisele Lopes
Giovana Evi Labegalini

Apucarana/PR
Dia 13

Rita Amélia de Souza
Dia 14

Bruno Aparecido Ruiz
Thais F. Lopes

Josiane Barros de 
Oliveira

Eliza Machado
Dia 15

Patrícia Corsi
Fátima Ivanilde P. 

Labegalini
Roberta Damasceno e 

Souza
Felipe Prado Jaconi

Dia 16
Danilo Labegalini

Victor Morelo Valentim
Marumbi/PR

Dia 17
Reinaldo Comune

Edemárcio Souza Bueno
Adriana Aparecida 

Oliveira

Dorialva G. de Bacellar,
Barueri/SP

Dia 18
Antonio Raimundo P. da 

Silva
Claudemir Jonas
Claudete Jonas
Helvin Barbosa

Juliano Bueno de Godoi
Maria Carolina M. Benatti

Dia 20
Naliete Rufino Lima
José Oscar Bernardi

Danieli Zucato Gaspardi
Márcio Roberto 

Labegalini
Anderson Luiz de 

Oliveira
Maria Tereza Dias 

Fernandes
Jonni B.E. Delphim 

Resende
Maria Laura Pereira 

Zucato
Dia 21

Rosângela D. Righete
Karina Guarini

Graziani Comune 
Pinheiro

Fernando Gonçalves 
Oliveira
Dia 23

Mariane Faria Zucato
Cristiani Marisa R. 

Guarini
Itajubá/MG

Carla Fernanda Faraco
Joaninha B. Queiroz 

Bueno
João Batista Camilo

Dia 24
Camila Raimundo de 

Souza
Maria Celina Comune

Débora Martins Vedovoto
Dia 25

Luiz Henrique Ferreira
Rogério Virgílio

Dia 26
Maria Regina S. Souza

Dia 28
Paulo César A. Branco

André Luiz C. Labegalini
Maringá/PR

Thais Labegalini
Tiago Bourgeth Machado

Simão Pedro Alves
Dia 29

José Luiz de Oliveira
Wilson Rodrigues de 

Bacellar,
Graziela Zucato

Marcela Pereira Alves
Flávia Canela

Dia 30
Rodrigo de Castro 

Ribeiro
Benedito José dos 

Santos
José Aparecido da Silva

Izilda Angélica C. Canela.

A todos, as felicitações da Redação!

18 de Maio – Dia Internacional dos 
Museus

Em comemoração a este dia, são 
realizadas anualmente, diversas 
ações pelo mundo envolvendo insti-
tuições centenárias. No Brasil acon-
teceu a 19ª Semana Nacional de 
Museus entre os dias17 e 23 deste 
mês, com o tema: O futuro dos Mu-
seus – recuperar e reimaginar.

O Museu Histórico e Geográfico de 
Monte Sião, através da Fundação 
Cultural Pascoal Andreta, mais uma 
vez participou deste evento com 
uma programação surpreendente.

Embora o nosso Museu esteja aber-
to à visitação, atendendo aos proto-
colos, ainda vivemos momentos de 
incertezas e riscos. Então, prepa-
ramos várias postagens nos meios 
digitais apresentando nosso acervo 
e um pouco do trabalho de recupe-
ração e reinvenção para manter vivo 
este espaço reservado ao passado 
deste lugar e à memória de nossa 
gente.

Você pode buscar as publicações 
nas redes sociais e na página da 
Fundação na internet:

www.facebook.com/pascoalandreta/
www.instagram.com/pascoalandre-
ta/
www.fundacaopascoalandreta.com.
br

14/05/2021 - 1- CONGRESSO 
NACIONAL DETERMINA QUE 
EMPREGADAS GESTANTES SE-
JAM AFASTADAS DAS ATIVIDA-
DES PRESENCIAIS A PARTIR DE 
13/05/2021
(Lei 14.151)

Congresso Nacional decretou que 
as empresas que possuírem empre-
gadas gestantes deverão afastá-las 
das atividades presenciais, sem pre-
juízo do salário, ficando elas à dispo-
sição das empresas através do te-
letrabalho, trabalho remoto ou outra 
forma de trabalho a distância. 

LEI Nº 14.151, DE 12 DE MAIO DE 
2021
Dispõe sobre o afastamento da em-
pregada gestante das atividades de 
trabalho presencial durante a emer-
gência de saúde pública de impor-
tância nacional decorrente do novo 
coronavírus.

-x-x-x-x-x-

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-
CADO nº 002/2021 - ESTÁGIO RE-
MUNERADO 

A Prefeitura do Município de Monte 
Sião-MG, no uso de suas atribui-
ções legais dispostas na Lei Orgâ-
nica Municipal e, especialmente, em 
conformidade com o disposto na Lei 
Municipal nº: 2.396, de 20 de junho 
de 2017, Decreto nº: 7.234, de 23 de 
junho de 2017 e na Lei Federal nº: 
11.788, de 25 de setembro de 2008, 
torna pública a abertura do PRO-
CESSO SIMPLIFICADO DE CRE-
DENCIAMENTO DE ESTUDAN-
TES PARA CADASTRO RESERVA 
ESTÁGIO REMUNERADO, no âm-
bito do Serviço Público Municipal, 
nas Entidades e Autarquias.
O edital pode ser consultado utilizan-
do o link abaixo (copie no seu nave-

gador de internet):
https://www.montesiao.mg.gov.br/
seletivo/processo-simplificado-con-
tratacao-estagiarios/MTUxNw==

Pandemia na Itália
Letícia Bernardi

Enquanto o Premier Mario 
Draghi,em 26/abril anunciava o seu 
PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza), desembarcava em 
Roma a variante indiana do Coro-
navirus, bem mais agressiva que a 
brasileira, africana ou inglesa.
Com este novo fato perdemos um 
pouco as esperanças de que está-
vamos na conduta certa em com-
bater esta pandemia e percebemos 
que mesmo com a vacinação, de-
vemos continuar seguindo os proto-
colos de Saúde determinados pela 
OMS.
Aprendemos um vasto vocabulário 
e assim conviver melhor com este 
momento, usando palavras como: 
Lockdown, ondata, Certificazione, 
coprifuoco, mascherina, Covid-19, 
Coronavirus, tampone, quarentena, 
Zona Rossa/ Arancione/ Gialla/Bian-
ca, Negacionistas, assembramento, 

distanziamento sociale, alcool-gel, 
Live, Plataforma Zoom, Recovery 
Plan, entre outras...foram introduzi-
das no nosso cotidiano.
A humanidade durante este período, 
passados de 1 ano e 2 meses, co-
meçou a seguir um novo modelo de 
convívio e todos fomos afetados, em 
cada diferente setor da vida, seja no 
econômico/social/político, seja no re-
ligioso/espiritual/educacional. 
A Itália é considerada um país com 
a maior parte da sua economia ba-
seada no turismo, teve prejuízos in-
comensuráveis, o que levou a um 
divisor de águas  (spartiacque) entre 
os ativos neste setor, como: Bares/ 
Cafés/Restaurantes/Hotéis, etc...
bem como os profissionais da área 
de Saúde, que não contentes com 
a privatização, vão manifestar o seu 
descontentamento em Praça Pública 
no próximo dia 25/05, quando acon-
tecerá uma grande passeata até o 
Ministério da Saúde.
Repito, a vacina é a única arma que 
temos contra este maledetto VIRUS!
Queremos Saúde!!!!
Desejo GREEN PASS a todos!!!!


