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Monte Sião é um município que fica no sul de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. Pela estimativa do IBGE em 2017, conta com 23 247 habitantes. Sua área é de 292 km² e a altitude é de 850m.
Monte-sionense é o gentílico para quem nasce em Monte Sião.
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X SEMINÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM MINAS GERAIS
“A Influência Italiana no Desenvolvimento, Cultura e Esportes em Minas Gerais”
06 a 10 de outubro de 2020
O X Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais será realizado, na modalidade virtual, entre os dias 06 a 10 de outubro de 2020.
O evento é promovido pela Ponte entre
Culturas e o Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (Conselho Geral dos Italianos no
Exterior) – CGIE, em parceria com as Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e
de Juiz de Fora (UFJF - Campus Sede e Campus Governador Valadares) e conta com o
apoio institucional do Consulado da Itália em
Belo Horizonte.
A participação é pública e as inscrições serão gratuitas. A programação abrangerá a apresentação de trabalhos elaborados a partir de
pesquisas, concluídas ou em andamento, sobre
as influências italianas em três linhas temáticas

principais:
1. O desenvolvimento econômico e social
na diversidade regional mineira;
2. A formação cultural e identitária em suas
manifestações materiais e imateriais;
3. A difusão, organização e popularização
dos esportes em Minas Gerais.
Está prevista também uma sessão internacional com a participação de convidados italianos.
O evento pretende ser interdisciplinar e
multidisciplinar, abrindo espaço para a contribuição de diferentes áreas do conhecimento
e abordagens nas pesquisas sobre a presença
italiana em Minas, sobre os seus impactos no
território em todas as temporalidades e em todos os aspectos: socioculturais, políticos, de-

mográficos, socioeconômicos, etc.
Os Seminários da Imigração Italiana em Minas Gerais são promovidos desde 2005 pela
“Ponte entre Culturas” em parceria com instituições e entidades brasileiras e italianas.
O objetivo é valorizar e preservar o patrimônio histórico e cultural relacionado com a
presença dos imigrantes italianos em Minas
Gerais, incentivando e divulgando pesquisas e
estudos que permitam reconstruir e preservar a
história social e a memória coletiva das localidades onde a imigração italiana foi significativa. O evento objetiva também promover intercâmbios culturais diversos entre Minas Gerais
e a Itália.

Batalha do Riachuelo
RODRIGO MACHADO
No dia 11 de junho trazemos à memória aquele que foi
o dia mais decisivo para a história do Brasil, a Batalha do
Riachuelo, que aconteceu no dito 11 de junho de 1865,
no contexto da Guerra do Paraguai, conflito esse que foi
a última guerra armada que o Brasil travou. Francisco Solano López, ditador paraguaio em 1864, com a ideia de
expandir o território de seu país sobre parte dos territórios
ultramarinos do Atlântico, captura um navio brasileiro no
rio da Prata e executa o que seria o futuro presidente da
província (atual cargo de governador de Estado) do Mato
Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Com a morte de
Frederico, Solano invadiu a província do Mato Grosso,
dando início à Guerra do Paraguai.
Após a deposição do Presidente interino do Uruguai
Atanásio Aguirre, formou-se a tríplice Aliança (Uruguai,

Brasil e Argentina) contra o Paraguai. O exército imperial não era forte o suficiente contra as tropas de Solano,
porém o Brasil tinha algo a seu favor, a “Marinha”. Solidificada em 1822 com o decreto imperial de Dom Pedro
I, a Marinha do Brasil é uma instituição de Estado, responsável por proteger os mais de 5,7Km² de territórios
ultramarinos e fluviais do país.
Além do patrono da instituição, o marquês de Tamandaré, outra figura de grande importância é Francisco
Manuel Barroso da Silva, mais conhecido por almirante Barroso, responsável pela vitória brasileira contra as
tropas navais do Paraguai. Seu destaque se dá ao fato,
pela estratégia que teve no cerco da Batalha do Riachuelo, colocando em posição os nove navios brasileiros com
suas cinquenta e duas bocas de fogo. Após intensa luta,
o inimigo se encontrava em desvantagem ficando com
cinco navios, e o Brasil perdendo dois. Quando a luta se

intensificou, Barroso grita a seus homens “O Brasil espera
que cada um cumpra o seu dever”; e “Sustentar o Fogo,
que a vitória é nossa”. Encorajando os homens, a força da
Marinha brasileira foi maior e o inimigo bateu em retirada,
deixando o Paraguai bem fragilizado no cenário da guerra.
Além da bravura de Barroso, outros quatro tripulantes lutaram até a morte para manter de pé e hasteada a bandeira
imperial brasileira.
O nome de Barroso, além das inúmeras praças e ruas
com seu nome, como reconhecimento de sua bravura e
lealdade para com o país, tem seu nome perpetuado no
livro de aço dos heróis da Pátria, preservado no panteão
dos heróis na capital federal. Recebeu com honra e graça o
título de Barão do Amazonas, e faleceu em 1882.

Escritores negros importam: Carolina Maria de Jesus
CAROLINA NASSAR GOUVÊA
“Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá…
isto é mentira! Mas, as misérias são reais.” A frase pertence
a uma das primeiras escritoras negras do Brasil, mineira,
catadora de papel, filha de pais analfabetos e que conheceu
de perto a miséria e a situação do negro no Brasil. Iniciando a série “Escritores negros importam”, a fim de valorizar
os escritores negros da literatura brasileira, hoje vamos conhecer e refletir sobre uma autora bastante relevante para a
literatura brasileira: Carolina Maria de Jesus.
Nascida em Sacramento, em 14 de março de 1914, a escritora sofreu maus-tratos na infância. Na escola, estudou
o suficiente para aprender a ler e a escrever e logo adquiriu
gosto pela leitura. Depois do falecimento da mãe, mudouse para São Paulo. Aos 33 anos, sem emprego e grávida,
morava favela do Canindé e sobrevivia trabalhando como
catadora de papel. Quando havia um tempo livre, escrevia a
respeito do cotidiano da favela nos cadernos que achava em
meio ao material recolhido por ela.
Graças ao jornalista Audálio Dantas, os escritos de Carolina, já mãe de três filhos, se tornaram livro e ganharam
espaço na literatura. Em abril de 1958, ao cobrir a inauguração de um parque municipal, o jornalista observou que a escritora gritava com alguns adultos que estavam depredando
os brinquedos colocados ali para as crianças: “Saiam ou eu
vou colocar vocês no meu livro!”. Curioso, Dantas questionou a autora para saber do que se tratava aquela fala. Apesar
da timidez, Carolina conduziu o jornalista até seu barraco e
pôde conhecer seus registros, ou melhor, seus diários nos
quais ela descrevia o dia a dia na favela. Assim nasceu o
best-seller “Quarto de despejo” - em uma semana os 10 mil
exemplares da obra já estavam esgotados – e a obra foi traduzida para vários idiomas. O livro relata suas vivências na
favela e sobre como sobrevivia à fome com seus filhos.
		
Em seus momentos de insônia, Carolina tinha a oportunidade de pensar a respeito do contexto de desigualdade
a que ela e tantas outras pessoas são submetidas e também
registrava memórias sobre outros aspectos do seu cotidiano:

a possibilidade de haver ou não alimento no dia seguinte,
a rotina de ter que buscar água diariamente, enfim, o dia a
dia árduo de quem lutava para sobreviver. A revista Carta Capital, assim descreveu a obra: “O quarto de despejo
surge como uma metáfora para a desigualdade que estabelece seu papel e sua posição nessa história: ela aponta que,
enquanto o centro da cidade é a sala de visitas, a favela é
o quarto onde se joga o indesejável, o entulho, tudo aquilo
que se quer esconder. Sua escrita, no entanto, é sua forma
de se recusar a ser ‘despejo’, a ser ‘resto’.”
Apesar de ser vista como uma escritora brasileira importantíssima, durante muito tempo, críticos se perguntavam a respeito de seus escritos, se poderiam ser considerados literatura. Um artigo publicado pela Universidade do
Grande Rio traz algumas justificativas para isso: a invisibilidade provocada por fatores como o preconceito racial,
o fato de se tratar de uma autora negra que escrevia na favela e sobre a favela onde morava e o preconceito linguístico, principalmente, já que vivemos em uma sociedade na
qual, para muitos, escrever bem significa dominar a norma
padrão da língua. Vale lembrar que em suas obras os “erros” gramaticais foram mantidos, seja para evidenciar que
um texto deve ser valorizado independente do domínio da
norma padrão da língua, seja para trazer marcas de uma
escrita de alguém que é da favela, conforme sugere a Carta
Capital. 		
Outras obras foram publicadas como o romance “Pedaços de Fome” e o livro “Provérbios”, sempre abordando
temas como o preconceito racial no Brasil e os problemas
sociais de nosso país como a miséria. Carolina faleceu em
13 de fevereiro de 1977, na periferia de São Paulo, esquecida tanto pela imprensa como pelo público. Porém, a literatura brasileira vem tomando novos caminhos que têm
permitido abordar suas obras em artigos, estudos e teses,
dando visibilidade não só às obras de Carolina mas também a outros escritores negros.Há outras obras que foram
publicadas depois de sua morte, além disso, Tom Farias
escreveu sua história em “Carolina - Uma biografia” e a
editora Malê a publicou em 2017.
A Companhia das Letras anunciou, recentemente, um

projeto que visa à publicação da obra de Carolina Maria de
Jesus. A editora pretende resgatar textos da autora por meio
dos cadernos originais. Com isso, será possível trazer a voz
autêntica da escritora rejeitada em círculos culturais em razão do racismo. Sobre o projeto, Vera Eunice de Jesus, filha
de Carolina, afirmou que sua mãe almejava ser reconhecida
como uma escritora não pelos diários apenas, mas também
por romances, poesias, peças teatrais, dentre outros gêneros. “Ao falecer, me deixou alguns pedidos numa carta e,
entre eles, que eu propagasse sua memória. São várias obras
inéditas, as quais serão publicadas pela Companhia das Letras.”			
“Eu deixei o leito as 3 da manhã porque quando a gente perde o sono começa pensar nas miserias que nos rodeia.
(…) Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz
do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes.
Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores
de todas as qualidades. (…) É preciso criar este ambiente
de fantasia, para esquecer que estou na favela. Fiz o café e
fui carregar agua. Olhei o céu, a estrela Dalva já estava no
céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é
quando estou residindo nos castelos imaginarios.” (trecho de
Quarto de Despejo, 1960)
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A ÚLTIMA VIAGEM DE TÁXI (OU TÁXI CURITIBANO)
TONINHO GUIRELI
História real ocorrida
em Curitiba, PR, no ano de
2003. Houve um tempo em
que euganhava a vida como
motorista de táxi. Ospassageiros embarcavam totalmente anônimos.
E, às vezes, me contavam episódios de suas vidas, suas alegrias e suas
tristezas.
Encontrei pessoas que
me surpreenderam.Mas,nenhuma como aquela da noite de 25 para 26 de julho, do
último ano em que trabalhei
na praça. Havia recebido já
tarde da noite uma chamada
vinda de um pequeno prédio
de tijolinhos, em uma rua
tranquila, próximo do Largo
da Ordem no São Francisco,
centro histórico de Curitiba,
capital do Paraná. Quando
cheguei ouvia cachorros latindo longe. O prédio estava escuro, com exceção de
uma única lâmpada acesa
numa janela do térreo.
Nestas
circunstâncias,outros teriam buzinado
duas ou três vezes, esperariam só um poucoe, então
iriam embora.Mas,eu sabia
que muitas pessoas dependiam de táxis como único meio de transporte a tal
hora. A não ser, portanto,
que a situação fosse claramente perigosa eu sempre
esperava.
“Este passageiro pode

ser alguém que necessita de
ajuda”, pensei. Assim, fui
até porta e bati. “Um minutinho”, respondeu uma
voz fraca e idosa.Ouví alguma coisa ser arrastada pelo
chão... Depois de uma pausa
longa,a porta abriu-se. Vime então diante de uma senhora bem idosa, pequenina
e de frágil aparência.Usava
um vestido estampado e um
chapéu bizarro, daqueles
usados pelas senhoras idosas nos filmes da década de
40!
E se equilibrava numa
bengala, enquanto segurava
com dificuldade uma pequena mala.
Dava para ver que a mobília estava toda coberta
com lençóis. Não havia relógios, roupas ou adornos
sobre os móveis. Num canto
jazia uma caixa aberta, com
fotografias e vidros.
A velha senhora, esboçando então um tímido sorriso de quem havia perdido
todos os dentes, pediu-me:
“O senhor poderia me ajudar com a mala?” Eu peguei
a mala e ajudei-a caminhar
lentamente até o carro.
Enquanto se acomodava,
ela ficou me agradecendo.”
Não é nada, apenas procuro
tratar meus passageiros do
jeito que gostaria que tratassem minha velha mãe”.”Oh,
você é um bom rapaz!”
Quando embarcamos,deu-me um endereço e pe-

diu: “O senhor poderia ir
pelo centro da cidade? Sim,
mas este não é o trajeto mais
curto”, alertei-a prontamente.Mas eu não me importo.
Não estou com pressa. Meu
destino é o último; o asilo
dos velhos”. Surpreso,eu
olhei pelo retrovisor. Os
olhos da velhinha brilhavam, marejados. “Eu não tenho mais família, e o médico me disse que tenho muito
pouco tempo de vida”.
Disfarçadamente desliguei o taxímetro e perguntei: “Qual o caminho que
a senhora deseja que eu
tome?” Nas horas seguintes nós dirigimos por toda
a cidade. Ela mostrou-me o
edifício na Barão do Cerro
Azul, em que havia, em certa ocasião, trabalhado como
ascensorista. Nós passamos
pelas cercanias do Centro
Cívico, em que ela e o esposo tinham vivido como
recém-casados. E também
pela Perpétuo Socorro, no
Alto da Glória, onde iam
sempre e onde também comemoraram Bodas de Ouro.
Ela Pediu-me que passasse
em frente a uma loja na Dr.
Muricy com a José Loureiro, que ela dizia ser um
clube alemão, que tinha um
grande salão de dança, que
ela frequentava quando mocinha.
De vez em quando, pedia-me para dirigir vagarosamente em frente a um edi-

fício ou esquina. Era quando
ficava então com os olhos
fixos na escuridão, sem dizer nada. E olhava, olhava,
e suspirava... E assim, rodamos a noite inteirinha. Passamos por parques, praças,
restaurantes, tudo o que vinha vindo na imaginação da
doce senhorinha. E quando
o primeiro raio de sol surgiu
no horizonte, ela disse de
repente: “Estou cansada e
pronta.Vamos agora?”
Seguimos,então, em silêncio,para o endereço que
ela havia me dado. Chegamos a uma casa comum,
no bairro do Parolin,uma
pequena casa de repouso.
Duas atendentes, caminharam até o taxi,assim que
paramos. Eram amáveis e
atentas,e logo se acercaram
da velha senhora,a quem
pareciam esperar. Eu abri o
porta-malas do carro e levei
a pequena valise até o portão. A senhora, já sentada
em uma cadeira de rodas,
perguntou-me então pelo
custo da corrida.”Quanto
lhe devo?”, ela perguntou,
pegando a bolsa. “Nada” eu
disse.”Você tem que ganhar
a vida, meu jovem”! “Há
outros passageiros, respondi”.
Mas ela insistiu,e disse que não precisava mais
de dinheiro, e colocou
R$2.000,00 (dois mil reais)
no bolso da minha camisa.
Eu não quis aceitar, mas

Em Outubro de 2016,
Nivaldo Colzato, Eduardo Glória e eu, resolvemos
percorrer os caminhos mais
próximos possíveis ao longo
do Rio São Francisco, desde
sua nascente até a cidade de
Pirapora, no centro-norte de
Minas, numa distância de
595 quilômetros, adicionando nesta conta os meandros
dos caminhos desencontrados.
Ainda nas proximidades
da nascente do importante
Rio São Francisco, passamos pelo povoado de São
José do Barreiro, Distrito de
São Roque de Minas.
Naquele pequeno vilarejo, a calma das ruas sonolentas e do andar sem
pressa dos habitantes locais,
aliadas ao calor provocativo
tal como nos desertos, evo-

cava miragens de cervejas
diabolicamente geladas ao
lado de um famoso queijo
Canastra. O ardor do desejo cutucava a pressa, mas
na pracinha central vigiada
pela eterna presença de uma
Igreja, um banco de jardim
chamou nossa atenção pela
exótica estampa de uma inédita propaganda com os seguintes e “poéticos” dizeres:
SAPATARIA HORA CERTA
Rua José dos Santos, 136
Permanecíamos dentro do
carro rindo do invulgar nome
da sapataria, mas ao mesmo
tempo também considerando
algo digno de registro. Entre
risos e brincadeiras, acabou
não restando tempo para o
registro fotográfico da inusitada epígrafe! Lembrem-se
do calor “desértico”, dos sonhos pelo líquido “cervejal”

e da fome pelo queijo.
O motorista arrancou em
seguida impulsionado pelo
desejo incontido e pelo pedido em alta e ameaçadora voz
de um dos nossos.
De minha parte, decepcionado com a impossibilidade do registro fotográfico,
ainda tive a oportunidade de
sair com essa:
— “Bem amigos já encontramos a Sapataria Hora
Certa, vejamos agora se conseguiremos encontrar a Relojoaria Meia Sola!”
Ainda rindo muito com
tudo aquilo, sentamo-nos à
mesa de uma mercearia após
a solicitação saída a custo
das gargantas ressecadas.
As cervejas e o queijo
Canastra celebraram nosso
dia especial naquele agradável vilarejo.

Me disseram, então, que
na noite anterior, seu coração parou durante a noite, e
ela adormeceu para sempre,
em paz e feliz! E fiquei a
pensar, se a velhinha tivesse
pego um motorista mal-educado e raivoso ...Ou, então,
algum que estivesse ansioso para terminar seu turno.
Óh Deus! E se eu houvesse recusado a corrida? Ou
tivesse buzinado um vez e
ido embora? Ao relembrar,
creio que eu jamais tenha
feito algo mais importante
na minha vida até então. Em
geral nos condicionamos
a pensar que nossas vidas
são os objetivos e o futuro, mas ela gira em grandes momentos.Todavia, os
GRANDES MOMENTOS
frequentemente nos pegam desprevenidos e ficam
guardados em recantos que
quase todo mundo considera sem importância, quando
nos damos conta, já passou.
As pessoas podem não
lembrar exatamente o que
você fez, ou o que você disse. Mas, elas sempre lembrarão como você as fez
sentirse.Portanto, você pode
fazer a diferença.
Pense bem nisso!
E outra coisa...Os idosos
de hoje, somos nós amanhã!

A lua e o gato

Uma propaganda realmente “da hora”...!
J. CLAUDIO FARACO

ela foi incisiva aoextremo,e
quase sem pensar, curveime e deilhe um abraço. Ela
me envolveu comovidamente, e devolveu-me com
um beijo afetuoso e repleto
da mais pura e genuína gratidão, e disse: “Você deu a
mim, bons momentos de
alegria, como não tinha há
tanto tempo. Visitamos não
só lugares, mas momentos que eu vivi. Só Deus é
quem sabe o quanto você
fez por mim. “OBRIGADA, MEU AMIGO! MIL
VEZES
OBRIGADA!”
Apertei sua mão pela última
vez e caminhei até o carro,
na Brigadeiro Franco, onde
ficava o asilo, e dirigi olhando o centro da cidade amanhecendo ao fundo, e não
conseguia parar de chorar,
e pensar como vivemos e ao
que damos valor, se daqui
não levamos nada.
Atrás de mim, uma moça
fechava o portão, e eu avistava ela e outros velhinhos
repousando em cadeiras.
Era como o som do término
de uma vida... Naquele dia
não peguei mais passageiros. Fiquei sem rumo, parei
na Av. Presidente Kennedy, perdido em meus pensamentos. Mal podia falar.
Dois dias depois, tomei coragem e voltei ao asilo para
ver como estava a minha
mais nova amiga, e quem
sabe passear com ela de
novo.

JAIME
GOTTARDELLO
O gato vai de lá pra cá no
quintal de grama fria e molhada de orvalho. Só a Lua
testemunha suas andanças
silenciosas e furtivas. Como
as pessoas, ele também reclama quando há muito sol
e tudo fica insuportavelmente quente. Há também
gente que, como o gato, não
gosta quando chove demais
ou quando está frio. Mas
ninguém resmunga quando
a Lua brilha. Todos parecem felizes e a apreciam,
cada um à sua maneira. As
crianças olham suas sombras e tentam adivinhar as
suas formas. Poetas se enamoram dela. Canções são
escritas sob sua inspiração.
As pessoas se reúnem na
praça para contar histórias,

conversar e até mesmo dançar, desde tempos imemoriais. Muitas coisas mágicas
acontecem quando a Lua
brilha. Essas são razões suficientes para apreciarmos a
sua beleza.
E o gato também aprecia.
Majestoso e sábio, continua
seu passeio levantando seus
pés delicados ao dar cada
passo cuidadoso. A Lua o
guia durante toda a noite
com seu brilho. E se sacrifica, pois, para ser vista, ela
deverá habitar pela eternidade na escuridão. É vaidosa e
orgulhosa. Muda seu olhar
de tempos em tempos sob o
disfarce das fases.
O gato a segue com seus
olhos atentos e passos leves na grama molhada. São
cúmplices dos mesmos mistérios que povoam a noite.
Como um fantasma vagando na neblina, ele se es-

conde na fresta do telhado.
Ninguém consegue ver o
contraste entre ele e sua lua
companheira. Duas meias
faces que se completam e
outras duas que se escondem.
Igual à Lua brilhando
no alto, com toda a sua graça, o gato também só pode
se mostrar à noite. Como a
metade do rosto escondido
da lua crescente, ele aguarda pacientemente o novo
encontro. E espera que as
duas metades de suas faces
se completem na próxima
noite na grama fria e molhada de orvalho. No silêncio
do tempo...

ENTIDADE MANTENEDORA: Fundação Cultural Pascoal Andreta
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Programe sua festa - nós temos o local!

RESTAURANTE
DA LICINHA
Espaço para 250 pessoas

Km 6 da Rod. M.Sião - O.Fino -(35)3465 1355 – 9 9114 9447

Gotardelo, José Alaércio Zamuner, José Antonio Andreta, José Antonio Zechin, José
Ayrton Labegalini, José Carlos Grossi, José Cláudio Faraco, Luis Augusto Tucci, Luiz
Antonio Genghini, Luis Fraccaroli, Matheus Zucato Robert, 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 acompanhado
do RG, endereço e telefone do autor, para eventual contato. Cartas enviadas 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.

Jornal virtual
Você também poderá
ler este jornal através do site:

Redação: Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 738 – Fone (35) 3465-1196
Monte Sião fica no sul de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. Pelo censo
de 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.

jornalmontesiao@bol.com.br

www.fundacaopascoalandreta.com.br
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VISÃO
IVAN
Insone, saí da cama,
fui para a sala, liguei a televisão. Sem se anunciar
ou me chamar, meu pai
surgiu na porta, na mesma posição costumeira:
inclinado e encostado no
batente, dando a impressão de estar à vontade, escondendo qualquer outro
sentimento mais sério que
pudesse ter trazido. Mas,
a roupa que vestia não
era a mesma de sempre
– camisa branca, de manga comprida, que jamais
usou, e calças pretas. Não
me lembro direito da marca, mas tive a impressão
de que ele tinha na mão

um Sudan Ovaes, retirado
da carteira azul de papelão fino, com as arestas
bem definidas, onde ele
batia o cigarro antes de
acendê-lo. Olhou para
mim e, sorrindo levemente para mostrar naturalidade e não me assustar,
mais afirmou que perguntou:
— Você está preocupado, não está? – Sim,
eu me encontrava muito
preocupado e, mais que
preocupado, estava angustiado, o coração pesado e opresso, a respiração
curta e insuficiente, conseguida à custa de esforço. As pálpebras pendiam
doloridas e pesadas como

duas bolhas pendentes e
repletas de água na iminência de estourar. Queria responder, mas o ar
que me faltava impedia
que a voz saísse.
— Não liga, não – disse – que vai dar tudo certo. — Sorriu novamente,
tragou o Sudan, partiu do
mesmo modo que entrou,
sem nada dizer, sem se
despedir.
A visita inesperada de meu pai em momento tão aflitivo, seu
sorriso confiante e a
mensagem de otimismo
deixaram-me aliviado, a
calma retornou e, durante
os segundos em que ele
deveria chegar à rua, pus-

me a avaliar o julgamento
injusto que sempre fizera
dele, recriminando suas
atitudes, depreciando sua
conduta, rejeitando seu
comportamento, mesmo
que correto, pois eu queria ver nele, sem saber o
motivo, o erro, o ridículo,
a inconveniência, menos
as qualidades que eu relutava em admitir. Entretanto, aquele seu sorriso
tão conciliador e terno,
o brilho do seu olhar sugerindo cuidado, o seu
porte de abandono - para
amenizar o meu medo
da vida - e a fumaça do
Sudan onde escondeu a
preocupação pelo filho
levaram-me a reconhecer

o meu estúpido engano
e ao arrependimento súbito. Eu sempre fora o
errado, concluí. Entendi, de repente, que meu
pai tivera deslizes como
qualquer outro pai, e que
eu o pretendia perfeito
ou, mesmo, exigindo tudo
o que eu dele esperava,
enquanto jamais me perguntara se era o filho que
ele almejara. Quem sabe
eu tinha inveja de seus talentos e, não conseguindo superá-los, escondia
minha inépcia, enquanto
uma vaidade leviana me
impedia de admitir meu
equívoco e minha fraqueza. Ele me trouxera a paz.
Senti, então, insuportável

vontade de abraçá-lo, de
dizer-lhe que eu estava
errado. Embora envelhecido, tarde constatei que o
erro não se apequena nem
se ameniza com o passar
do tempo, pelo contrário,
cresce, adensa-se, tornando-se agudo e cortante,
ferindo sem piedade. Mas
já era tarde. Na noite em
que me visitou havia dois
anos que estava morto...
e meu abraço permanece
a vagar, à procura daquele ombro que eu deixara
de apertar, por estupidez,
ingratidão e incapacidade
de oferecer indulgência
ao pai e brio ao filho.

O mundo é um ovo: dentro, Cantare de causos
JOSÉ ALAERCIO
ZAMUNER
Na subida das sete curvas, pouco antes de chegar
nas terras do Cabrita, bem
frente às terras do Gil,
uma estradinha íngreme
e estreita pega descendo
empinada, por entre terras
e terras de muitos outrem,
em curvas de cotovelos,
vai, rodopia pra direita,
agora é pra esquerda, segue aqui, agora vira à direita e sobe um pouco, vai,
vira-vira-vira à esquerda,
sobe outro pouco..., vai,
sobe, sobe..., agora é topo
de novo, cuidado, aqui já é
nuvem, pessoal, vai!... Lá
embaixo, abre um leque
no longe dos olhos, umas
casinhas dependuradas espalham-se entre animais
pastando, nenhum ser de
gente... Sol só após bem
tarde. Um sem-fim pia
triste... oh, não é sem fim
não, é o saci ou o triste pia,
piam outros, um cachorro

do mato cruza a estrada,
vem casal de seriema, que
pia latindo; olha um campeirinho!, cristo-crispim,
cristo-crispim, este é um
casal joão de barro em
alarido. Tempo limpo de
gente, pé de mamão total
carregado de pássaros das
raçassanhaços, tiês, saíras
saíram voando mil cores com o ronco do fusca
descendo: uai, é medo de
gente!... Aooo lugar bão
esse, Kelvs.
Calcule!... Há muitos
milhões de anos, isso tudo
tornou-se em uma planície de deserto, o Rio da
Pedras secou, sem o Morro Pelado, do Macaco,
do Cruzeiro, lá embaixo,
onde tem, hoje, as terras
do Barrosos, (naquele início de tempo antigo, não
tinha esse negócio de terra
de fulano, terra de sicrano, tudo era uma só terra)
continuava enorme planície, com muitos dragões
voando, no meio de uma

grande floresta de árvores
gigantes porque, explica
seu Ricer, os dragões não
gostavam de montanhas,
nem de floretas, só de terra plana planificada. Não
tinha nenhum outro bicho,
porque os dragões comiam tudo: foi assim: chegava, soltava fogo, assava
a comida e comiam, bem
desse modo que conto, do
modo que meus antigos
contaram.
Comeram, comeram,
também as árvores, mais
tarde. Depois começaram a comer a grama, pelou tudo, depois, de bem
grandes, um dragão tinha
tamanho de um trem, baixou mais fome, foi quando comeram as montanhas
restantes: com bocarras
e muitos dentões insaciáveis, sabe como é dragão, sempre quer além do
que tem, foram comendo
até não se aguentar mais
seu próprio peso de tanto
posse de seus redores...;

dentro de suas barrigas.
Daí, foi que tudo virou um
grande deserto, e deserto
desertou tudo em volta:
foi no eito se acabando
em terra, sem um pingo
de bicho nem um pingo de
árvore. Depois os bichos
de dragões daquela época
também se acabaram. É!...
Foi assim, de fome; comeram tudo, e acabaram
morrendo de fome.
Calcule! Restou resto
de terra arrasada e assada
pelo sol. Assim, tudo quieto, desertão por milhões
de anos. Mas, para o poder do Tempo nada é nada
para sempre. Renascer; e
para melhor, até um quando terminar e um outro
chegar, Kelvs... O rádio
rasgava um “Navalha na
Carne”, de Tião Carreiro e
Pardinho.
Mas os tiês voltaram
ao pé de mamão: tão lindos..., frutificados e coloridos! E a estrada segue
pra baixo, rumo às bai-

xadas... Voltando olhar,
pode-se ver a maravilha
destes Morros refeitos em
cimos, ocas e barrocas, arvoredos sombreando tudo.
Um mundo reformulado.
Ah!... Não tem mais dragão. Como? Foi quando o
Tempo do grande deserto
acabou, numa ordem dos
deuses, continua o velho
Ricer, um vulcão do tamanho do Brasil subiu além
das nuvens, lá onde os
aviões passam, hoje, e expeliu lava sangue, sangue
por séculos, lava, séculos,
jato-jorro de lava nos séculos: vermelhidão! Isso
tudo vindo do mar, na força dos deuses, na força dos
deuses; não era gente tonta
não, sabe como é, até criar
essas Montanhas e picos e
cimos ondulando, cobrindo tudo de glória por esse
grande CANTARE afora,
e com estas estradinhas
cerzindo os caminhos para
nós, as gentes: gentezi e
todos os bichinho. Dedo

em riste, muitos contam
assim, deuses dizendo: Vá,
Tempos de vulcões, montem ondulações de terras
e matas que cheguem até
nós nestes céus eternos,
novamente! Terras e montes verdejantes agradam os
viventes de Cantare.
Os séculos passaram
rápidos, o todo em volta
condensado, assim: prova
grave e leve nos olhos. Alguém viu algum dragão?Qualquer um pode subir ou
d escer. Vai, vire à esquerda, aqui, e sai lá nas terras
do Zé Gordinho. Se virar
à direta, vai pras grandes
terras do centro de Monte
Sião... terras do Barbosa,
Quim Mourão afora, sempre rodopiando...
Pode cantar, passarinhada, que, por hoje, isso
tudo é Cantare, completa o
Kelvs.
– Alguém viu algum
dragão, por aí? Insiste seu
Ricer.

O novo brinquedo do parque
MATHEUS ZUCATO
Uma pequena folha alaranjada arrebentou em estalo sob os pés do menino que
saltitava em direção à sua
casa. Era a hora tão esperada
do dia, a do fim do dia escolar. Igor, com seus shorts
que sobrava nas pernas, pulava como um canguru, de
maneira indiferente e lenta,
até sua casa, que não ficava
muito longe da escola. Era
época de desnudamento das
árvores.
Naquele dia, não se sabe
o motivo, o garoto resolveu
voltar para casa através do
caminho que passava pelo
pequeno parque da cidade
onde morava. O parque já
havia perdido todos seus
brinquedos, e, portanto, não

era frequentado pelas crianças como em tempos de
outrora. Seguiu ao parque:
virou duas esquinas e pôde
observar as árvores de troncos expostos bem como os
resquícios enferrujados daqueles objetos que um dia
foram brinquedos infantis.
Só um objeto naquele
parque parecia contrastar
com o restante do local. O
objeto era pintado em vivas
cores de azul, vermelho e
amarelo, imitava o rosto de
um palhaço muito alegre, e
fazia seu círculo com assentos bem delimitados. Um gira-gira novinho em folha, de
madeira e ferro, tudo muito
belo, pintado e adornado, o
cano central sem um único
ponto de ferrugem, era um
pingo de felicidade no meio

do presente.
Decidiu ver mais de
perto. Adentrou o parque e
atravessou o cemitério dos
antigos brinquedos abandonados até chegar cada vez
mais próximo daquele chamativo gira-gira num canto
em terra batida. Os meninos
logo entraram em sua frente, altos, com muito mais
massa que ele, com os ossos a prepararem a chegada
para a adolescência, os dentes ainda em crescimento e
os cabelos no início do crescimento rebelde dos anos
de juventude. Formaram,
assim, uma barreira entre o
menino e o novo brinquedo.
“Ei moço, não pode brincar?”, perguntou.
“Não, o brinquedo está
fechado para todos”.

“Então não pode brincar
no brinquedo?”
“Você é surdo, menino?
Já falamos que não.”
“Por que não?”
“Porque não queremos
que aconteça o mesmo que
aconteceu com o resto do
parque. E esse brinquedo
nós iremos proteger de gente que quebra tudo o que
põe a mão.”
“Mas eu nunca quebrei
um brinquedo deste parque”, retrucou o menino.
“A lei vale para todos.
Portanto, dê o fora.”
“O que vocês vão fazer
com ele então?”
“Como assim?”
“O que vocês vão fazer
com o brinquedo, se não
pode brincar?”
“Oras, proteger.”

Os dias se passaram,
o inverno chegou, a neve
caiu, e o frio derrubou seus
braços sobre toda a cidade. Vários e vários meninos curiosos e sedentos por
aquela vistosa peça no centro do parque foram atraídos até ali e dali mandados
embora. O que a escuridão
protegia durante a noite, os
fiéis meninos o faziam durante o dia, dividindo-se em
turnos para que ninguém
pudesse pôr os pés ― ou as
mãos, que fossem ― naquele belo gira-gira que trazia
vida ao parque abandonado
da cidade. A neve pintou de
branco durante longos dias
aquela felicidade tão avidamente proibida para todos,
pois a lei era para todos. O
inverno passou e as crian-

ças voltavam curiosas até o
parque unicamente para serem enxotados de volta para
casa pelos fiéis escudeiros
do parque, que ganharam,
logo nos primeiros dias da
primavera, um novo companheiro, um novo protetor,
um novo guardião, chamado
Igor, que, por sua vez, também passou a enxotar todos
os meninos que tentavam
pôr as descuidadas mãos em
sua idolatrada propriedade,
de todos, mas de ninguém.
O gira-gira perdia as primeiras lascas de tinta e aqui e
ali pipocavam os primeiros
pontos de ferrugem que logo
fariam daquele brinquedo
parte do ambiente comum
do abandonado parque da
cidade.

Um peixe que crescesse
e se tornasse majestade de
um imenso reino, castelos de pedras e espumas,
o outono com chuvas de
pétalas e as fadas, acaso as
fadas existissem naquelas
tardes...
Apenas um aquário,
circunflexo, calado; apenas um aquário em que me
enclausurei por ter acredi-

tado que seria um esplêndido aquário, com comida
farta e balanceada, com luzes de neon...
Agora apenas me resta
sonhar ser um pássaro.

O aquário
JOSÉ CARLOS
GROSSI
Temporariamente absurdo acordei-me num
aquário, paredes redondas
e bolhas, muitas bolhas de
um caninho de plástico.
Solitariamente descobri
que aprendera a mover as
barbatanas e o rabo, nadando em rodelas para

cima e para baixo, incrivelmente plácido.
Mas a visão embaçada, possivelmente pelas
grossas paredes de vidro
e cujas paisagens domésticas são demais distorcidas.
Depois de algumas horas a monotonia do pouco
espaço me pôs a pensar se
fosse um pássaro...

Passou alguém, olhoume desinteressado, roçou
o dedo no vidro para darme possivelmente uma
atenção e foi-se embora
sem qualquer comentário.
Eu que tinha uma corredeira para me jogar na
vida, um cardume inteiro
para trocarmos borbulhas,
possivelmente uma princesa de castanhos olhos...

Um peixe, quem diria,
em que houvesse um grande rio com remansos e corredeiras, uma deslumbrante cachoeira, as folhas das
árvores pousando como
pequenas
embarcações
de formigas, as libélulas,
centenas delas assoprando
com suas asas e produzindo pequenas vibrações em
minhas costelas...
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Fundação Cultural “Pascoal Andreta” e o
XVIII Concurso Fritz Teixeira de Salles de Poesia
Inicialmente previsto para o dia 18 de abril de 2020, o evento de premiação do XVIII Concurso “Fritz Teixeira de Salles” de Poesia foi adiado por conta das recomendações e restrições
impostas pela pandemia de Covid-19. Ainda sem previsão de ser realizado como uma noite festiva, a Fundação Cultural Pascoal Andreta definiu a data de 10 de julho de 2020 – aniversário
do Museu Histórico e Geográfico de Monte Sião, criado e mantido pela Fundação – para a entrega dos prêmios e publicação das poesias. Diplomas e livros foram enviados pelo correio
e depósito em conta bancária para os três primeiros lugares de cada categoria.
Buscando uma forma que nos aproximasse mais dos autores que somente a publicação dos textos, temos vídeos com a apresentação dos poetas e suas poesias, disponíveis em www.
fundacaopascoalandreta.com.br
Foram inscritas 2602 poesias de 1442 participantes. Recebemos inscrições do Distrito Federal e de todos os estados brasileiros, à exceção de Roraima. De outros países recebemos de
Alemanha, Angola, Cabo Verde, Estados Unidos, Itália, Japão, Macau, Moçambique, Portugal e Rússia.
Neste ano o Concurso “FritzTeixeira de Salles” presta sua homenagem a Luiz Antônio Genghini, colaborador do Jornal Monte Sião e que sempre trabalhou pela cultura, emprestando
seu apoio a todas as ações da Fundação Cultural Pascoal Andreta.
Monte Sião, julho de 2020

Insônia

Quase um poema

Acordo aos trancos sob cinza edredom
Num breu que lembra a clausura de um monge.
Com sede e fome, a cozinha é tão longe...
Tão longe quanto o remoto Leblon.

Busco no asfalto
O grão do caminho,
E nas vidraças dos arranha-céus
O reflexo das frágeis asas que migram.

A noite é crespa com cores de piche
E eu sinto o azedo perfume de urina
Que invade o cômodo vindo da esquina
Enquanto desço os degraus do beliche.

Sei que não deveria estar aqui
Diante da citadina torre do tempo,
Enquanto as formigas carregam
E sepultam meus restos de poesia no campo.

Ouço o barulho de um par de coturnos
Que se mistura à sonora sirene
De três viaturas que operam a higiene
Das ruas ricas em seres noturnos.

Se os anjos viessem me resgatar,
Eu não saberia lhes dizer
De que exatamente seria salvo,
Já há muito me entreguei ao cárcere do concreto.

Penso na conta a vencer do pediatra
Que sempre cuida de Henrique e Cecília.
Penso em fazer um jantar em família
Fritando uns bifes carnudos de alcatra.

Preciso apenas segurar mais uma vez,
A mão que tentou me ensinar
Que na ponta do anzol da vida
Não há isca maior do que o amor.

A ÍNTIMA CHAMA

Pela janela, incomoda-me o neon
De algum cartaz que anuncia um desconto
Grande em passagens de voos a Toronto
Fazendo escala em Atenas e em Bonn.

Me abismo em dimensões, me labirinto
como um gigante que queda no Cnossos
e o esmiuçar de todos os meus ossos
angustiantemente entre asmas sinto.

O que produz esta súbita insônia?
Preocupações comuns? Culpa cristã?
Falta das cápsulas do alprazolam?
Guerra mundial? Fluminense? Amazônia?

Busco os dedos sem anéis de minha mãe,
Nenhum brilhante, rubi ou safira,
Nas mãos, só as rugas de uma bateia
Que nunca encontrou ouro.
“Aprenda a rabiscar palavras, menino,
Pra que ninguém risque teu nome
Da lista dos homens que sabem
Viver sem precisar se calar.”

Debatendo-me entre íntimas paredes
a mais distante das memórias corro:
um carrilhão de assombros sem socorro
e o atlântico ancestral de minha sede.

Resta-me pouco a não ser um projeto
Para esta noite atirada ao vazio:
Calar-me sob o edredom alvadio
E contemplar a brancura do teto.

Categoria Geral

1º Lugar: “A íntima chama”
Solidade Lima / Feira de Santana - BA
2º Lugar: “Sertões Gerais”
Luiz Walter Furtado Sousa / Ouro Preto - MG
3º Lugar: “Insônia”
Ranieri Carli / Rio das Ostras - RJ
Mensões Honrosas: “Quase um poema” - André
Telukazu Kondo – Taubaté – SP / “Restos” - Carlos
Edu Bernardes – Goiânia - GO / “Estrela” - Flávia
Quintanilha – Londrina – PR / “O teu amor” - José
Pedro Quintela Vinhal de Pires Silva – Anadia –
Portugal / “Castigo de Carlota Menino” - K. de
Oliveira – Mirandópolis – SP / “O voo acrobático
das andorinhas” - Marven Junius da Costa Franklin
– Tartarugalzinho – AP / Poesia: “Velha Sandália”
Massilon Ferreira da Silva – Poço Redondo – SE

Todo o céu que senti, tudo fumaça
nas amuradas soltas desses ventos!
Perdeu-se em mim meu próprio pensamento
e uma tarde azul me foi amor sem graça.
Eu, que nunca fui bom nesse negócio
de ter negócios, neste astuto lance
de aproveitar da vida cada chance
e negar as catarses do meu ócio.

Mas seria essa a tal felicidade?
Aprendi das letras pouca coisa de valor,
Sei escrever quase-poemas e nada mais,
E de que isso serve para quem quase teve pão?
Ranieri Carli

O teu amor
Não te vejo. Sofro no núcleo ambíguo, indeciso, cá dentro,
entre uma contração precoce e uma sustida. Disparo
alucinações que escrevem versos; e o tempo castiga…
dói.

Eu, que comigo estive algumas vezes,
algumas vezes me encontrei comigo:
fui meu maior amante e inimigo,
escravo da incerteza dos talvezes.

E escrevo. Estico-me no pó que levanto ao pensar-te,
mulher,
sem poder saber-te toda ou parte de um nada; ou se até,
de quando em quando, te magoa a cama em que não durmo.

Eu fui meu outro e me esqueci de mim
à profusão das coisas e das horas...
Não me estendi no mundo e, mundo afora,
não comecei nem nunca tive um fim.

Auguro a saliva imunda a discorrer dramas à impaciência,
ouvir-te falar de ciência e a dançar sobre o estrado em que
beijei o anoitecer dos meus sonhos. Dormes à beira.

Vesti-me com as cadências do silêncio...
Tudo abracei, porém, nada mais quis
que, no instante, entre tristes, ser feliz...
Mas o mundo é um deserto sempre pênsil!

Guardo
a hora em que me cegaste e, cego, me seguraste a mão.
Sem te ver, sinto-te a pintar de negro todos os abismos
da terra para que nenhum outro olhar se ria do meu.
José Pedro Quintela Vinhal de Pires Silva

Se agora sonho, súbito, anoiteço...
Viver é mesmo um jato em desatino:
eu, que ontem era um álacre menino,
já não sei mais de mim, não me conheço.

Solidade Lima

André Telucazu Kondo

Restos
hoje levantei-me bem tarde
o sol já almoçava os telhados das casas
aos meus pés havia a ponta da minha falsa barba
eu envelhecera por dentro
comi um pedaço de melancia química
com essência de uva
arrotei a ressaca e cumprimentei o vizinho
com a janela fechada

vesti meu terno marrom
amolei minha espingarda e fui catar no escritório
pequenos peixes para o jantar

em seus olhos vi o universo
espalhado em folhas
numa muda de alfazema
e meus cabelos ventavam alecrim
em seus beijos desenhei a pétala
o jardim cantava pimentas
num lençol de algodão
e os quadros se firmaram no ar de nossos poemas
tentei alcançar aquela estrela
nas receitas que não cozi
nas rendas que acabei ao tecer fechaduras
e meu corpo já não me comporta
nem as folhas
nem as asas
quando amei aquela estrela
virei pó

Que Deus quase escutou.

ainda havia restos de bebidas nos copos
de uma festa do ano passado
quando meus amigos perceberam
que não sabiam mais sorrir

quando amei aquela estrela
deixei o cinza no fundo da gaveta
sorri colorido
e foram verdes minhas mãos

E tantas vezes em meu peito escuto
a badalada cinza da má sorte...
O movimento atrasa a asa da morte
enquanto queima, calmo, o meu charuto.

Minha mãe quase foi minha mãe,
Metade da vida segurou a minha mão,
Na outra metade que agora vivo sozinho
Soltou-a para fazer uma prece:

o jornal já manchara a minha porta
e a televisão arrancava palmas dos meus filhos babões

Estrela

Feito a som e a dor, dessa mistura
que se perfazem todos os encantos:
ao mesmo tempo, lágrimas e cantos;
ao mesmo, criador e criatura...

O quase era a prece preferida de mamãe,
Que quase conseguiu sorrir,
Que quase teve um filho,
Quase choveu.

Flávia Quintanilha

Carlos Edu Bernardes

Visite o passado em nosso

Museu
Histórico e
Geográfico
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Sertões Gerais

Categoria Monte Sião
“O sertão vai virar praia”
Antônio conselheiro

1º Lugar: “Cais”
André Costa Pereira Grossi
2º Lugar: “Esquinas do meu eu”
Maria Clara Gomes de Lima
3º Lugar: “Mea Culpa”
Valter Luís de Oliveira

Na orla,
embaúbas solitárias
esgarçadas pelo vento
O mar com seus barcos
inunda uma parte
da paisagem

Mensões Honrosas: ““Não é tão simples” - Bárbara
Chaves Canela / “Só sou eu” - Sílvio Assis Lobato

E na exata profundidade das âncoras,
minhas memórias.
Luiz Walter Furtado Sousa

Castigo de Carlota Menino

Cais

Meu avô germinou o café
em um dia de chuva de Santo Reis
O pó que resta é para a fé
verte o tapete enfeitado de vocês
Contudo para vocês eu sou o viado,
abençoado como filho de bruxa
puta herança de um degredado

Olho pra trás e vejo aquilo que mais amo.
O meu lugar.

Mas, olhem, esse é meu segredo
Se minto, castiga-me, Menino Rei
Abro triste as pernas por medo
K. de Oliveira

O VOO ACROBÁTICO DAS ANDORINHAS
A solidão
conduz seus mortos
nas asas psicodélicas
de Chrónos
(segue
o rastro acinzentado
de buliçosos tsunamis
que desabam – indelicados –
em alamedas de silêncio).
Quando a tarde se extingui
– girassóis em desalinho –
ela pousa desaforada
nos arredores
do cais
(de tal modo
que o que vislumbramos
– sob enevoadas antemanhãs –
são criaturas atribuladas vagando a esmo
vestidas de tempestades).
Ah, extensos
são os tentáculos do tempo
a abrigar em seu amplexo
a imagem acromática
dos suicidas
(Ícaros urbanos
que passam horas a fio
a ansiar pelo voo acrobático
das andorinhas).
Marven Junius da Costa Franklin

Meu copo
Meu lixo.
Minha pet
Minha responsabilidade.
Minha reciclagem
Nosso mundo.
Minha parte
Futuro Nosso.
Amém.
Valter Luís de Oliveira

Não me chamem de outro nome
eu sou aquele que acorda na madrugada
e sustenta o mundo com minha fé.
Ergo as velas de minha nau.
Nas rubras águas do amanhecer
me rasga o peito vento arenoso
desabotoando a camisa de casas velhas
telhados ondulados quase sem goteiras.
A areia da praia invade a sala e a cozinha
pelas portas e janelas que nunca fechei.
Na mesa uma moringa d´água
para qualquer visitante que também deseje deitar-se
há redes na varanda e presas em arvores retorcidas.

Vocês que me olham, imaginam ratos
deem me um copo de vodca
das escórias, estórias, fatos
ou de cachaça, pouco me importa

Mea Culpa

Mas meu mar a essas horas da manhã
me chama, sussurrando, e é irresistível.
Preciso partir
me entregar a possível morte heroica.
Vou levando algumas panelas aeradas, novas e polidas
para senhoras distantes em casas ilhadas
onde haja por algum milagre algo pra troca,
pra alguma barganha, um beijo ou um descanso.
Navego o mundo como mercador
não tenho custo nem despesa.
Mas tem dias como hoje em que a maré está parada
borbulha algum peixe rasteiro em seu lodo.
Nada mais.
Entendi depois de muitos anos que as vezes
estamos aqui apenas para sustentar a criação
e então faço o que é meu dever.
Olho, deslumbro, viro espectador.
Dos carros passando
com seus faróis acesos refletindo a garoa
nessa tarde enlouquecida.
Paro para mais um café.
Vendo as pessoas aos montes
levando amontoados de esperança em suas sacolas.
Sendo levadas.
Peço mais um café.
_Um maço de cigarro, por favor.
Quanto deu?
Mas é bobagem
deixo pra lá.
Chego em casa e tranco as portas
no sofá a desesperança ancorou-se.
O rosto molhado, olhos parados
minha mulher espera o barco perdido.
Entendi depois de muitos anos que as vezes
estamos aqui apenas para sustentar a criação
e então faço o que é meu dever.
Olho, deslumbro, viro espectador.

Não é tão simples
Eu não enxugo as lágrimas só porque elas caem.
Não estou triste só pelo simples fato de estar.
O passado me fez forte,
Mas o presente só me enfraquece,
Só faz de mim isso, essa coisa louca.
Eu não vejo a vida como você.
Seis da manhã eu acordo
E isso não faz mais sentido.
Queria muito saber quando isso vai acabar,
Mas não tenho forças para suportar.
Uma vida monótona me deu um abraço,
E está tão apertado, que parece me sufocar.
Sou como a violência da chuva,
E não há nada que você possa fazer,
Só deixar cair.
Me deixe cair.
Não sei que passo dar.
Vivo o agora,
Ou espero para ver o que vai acontecer?
Estou na beira de um precipício
E todos me julgam por uma dor que não sentem.
Inconsequentes, inconvenientes!
Eu não estou triste só pelo simples fato de estar
Mas porque a caminhada é tão longa,
Que parece nunca terminar.
Bárbara Chaves Canela

Só sou eu
Sou a soma dos fracassos e erros
Que colecionei em minha história
Dores, sofrimentos e lágrimas
Que deixaram marcas em meu
Coração, ombros e face.
Sou a reunião da solidão, desamparo e abandono
Que deixaram marcas em meu
Coração, mente e alma.
Sou a incompreensão, a não-acolhida e o não-perdão.
Sou o culpado, o condenado e o renegado.
Sou a resistência, a insistência e a permanência.
Sou as pernas e os passos, a caminhada e a estrada.
Sou a fé, a teimosia e a resiliência
Sou só eu
Sou só
Sou eu
Só eu
Só sou.

Ligo a TV.
Pego um copo d´água
na moringa sempre cheia.

Velha Sandália
Esta sandália aqui depositada,
Velha, cansada, rente ao pé da cama,
Nem sabe que seu dono está em coma,
E fica o tempo todo assim parada.
É seu dever e não lhe custa nada,
Não se lamenta, chora, nem reclama,
Fitando em mim semana após semana
Sempre apontando a porta escancarada.
E vai ficar assim dia após dia,
Acompanhando em vão lenta agonia,
E quando vir chegar o eterno sono
Também sisuda, vai ficar parada,
A repetir a história já contada
Do cão que espera a volta do seu dono.
Massilon Ferreira da Silva

Na sacada, na minha rede.
No céu avermelhado, meu barco reflete ancorado.
De volta ao meu cais!
André Costa Pereira Grossi

Sílvio Assis Lobato

Poeta Mais Jovem
Gabriel Henry de Castro Souza – São Sebastião do
Paraíso - MG
09-10-2011

A importância da Natureza

Esquinas do meu eu
Nas esquinas
esquecidas
corro
com meus lobos

Oh querida natureza preste muita Atenção
Seres humanos: não botar fogo no mato
E nem cortar as arvores não
Não maltrate nenhum animal cuide com carinho e amor
Não machuque a natureza e nem os animais
Os animais merecem amor e muito carinho
A natureza também, se cortar as árvores podemos ficar sem
respirar.
Então vamos unir forças para ajudar a Natureza
Plantar mais sementes de arvores
Não poluir os rios e mares
Não jogar lixo no chão
Cuide bem da natureza!!

Dentro de mim
estão vivos
e uivam
como nunca
Sem temer
o pior,
mesmo sozinha
nunca estou
só.
Maria Clara Gomes de Lima

Gabriel Henry de Castro Souza
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lanchando com os índios
BRAZ CHEDIAK
Há muitos anos fui
ao Xingu, pra filmar um
Quarup e a posse do Chefe Aritana – que logo se
tornou famoso por seus
movimentos em favor dos
índios.
Era uma grande festa,
com os chefes de toda a
região reunidos na aldeia
dos Kamaiurás para a celebração.
O tempo estava bom
e, desde o amanhecer, os
guerreiros se preparavam,
pintando seus corpos com

urucum e carvão, o que
dava a eles um belo colorido vermelho-negro. Colares e cocares de grande
beleza enfeitavam os Chefes. E no centro das homenagens, um deles, com
uma fita de couro de onça
ao redor da cabeça, permanecia quieto, altaneiro:
era o Chefe dos Chefes, o
Grande Chefe.´
Eu estava em companhia de Orlando Villas Boas e, como diretor,
orientava aos câmeras,
aos eletricistas, aos atores,
etc., etc. Tinha que filmar

depressa, sabia que não
poderia ensaiar nem repetir a mesma tomada, mas
fui interrompido: O Grande Chefe me mandou um
sanduíche de biju com
peixe moído e cremoso.
Apesar da fome ia deixar o sanduíche de lado,
mas Orlando me falou: “
Come, é uma homenagem
a você por ser o Chefe da
equipe”.
Diante dessa explicação, guardei a câmera e
comi. Comi lentamente,
feliz pela homenagem,
feliz por ter comido – en-

quanto Orlando me olhava.
Voltando para nosso
acampamento, Orlando
Vilas Boas deu uma grande gargalhada e me disse:
“Braz, esta foi a maior
homenagem que você recebeu em sua vida.”
“Que bom!”, respondi.
“Fico contente!”
E Orlando continuou
com aquele seu jeito de
gigante e de menino: “Eu
não te contei na hora, senão você não ia comer.
E isso seria uma grande
ofensa. O Chefe masti-

gou o peixe pra te poupar
trabalho, misturou-o com
saliva para facilitar a digestão, cuspiu no biju e te
ofertou.
Este gesto é uma demonstração de respeito e
de estima.”
Senti um frio na barriga. Tive vontade de xingar
nosso grande sertanista:
“Ora, isso é coisa que se
faça com um pobre diretor
mineiro e caipira?”. Mas
sua companhia, e o gesto do Grande Chefe, me
orgulhavam tanto que me
limitei a um sorriso ama-

relo e a uma promessa, em
silêncio:
“Nunca mais como presente de índio”.
#vidasindígenasimportam

Chão e estrelas: para o escritor
José Alaercio Zamuner
ROGÉRIO BRITO CORREIA

O tempo tranca na memória
Um passado inquietante
De uns tempos tão bom
Que merece ser revisitado
De vez em quando, para não sentir aperto no peito.
Um tempo cantante, de Cantare
De lugares dantes vivido
E acolhido pelo Sertão Flamboyant
Onde tudo era mais bonito, mais colorido.
Conta causos divertidos:
De bem querer, de medo do medonho
De coisas do além e do aquém dos Gerais!
As lendas e os mitos dão um grito
Na voz da boca-da-noite
Com a força poética do contador de causos
Que proseia, roseando.
Tudo é miudeza apanhado na vastidão
Das Veredas do Sertão tão Grande.
Tudo parte do seu interior
Para ganhar o cosmo.
Sentir o cheiro do chão
E ser o próprio chão
Inundar-se do brilho das estrelas
E ser por si só, uma estrela.
Rogério Brito Correia nasceu na Bahia, reside em Guarulhos, um poeta muito ativo, faz
parte da Curadoria do Prêmio Guarulhos de Literatura, autor de Cangalha Escangalhada, Telúrico Lunático, entre outros. Pelos títulos, percebe-se que sua poesia é forte, é
chão, é lírico lunático: traz no cerne o Canto do Aedo Nordestino.
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ENNIO MORRICONE, O GÊNIO DA MÚSICA
JOSÉ ANTONIO
ZECHIN
Meu coração está entristecido e de luto. Faleceu
neste 6 de julho de 2020 um
dos maiores gênios da música contemporânea mundial:
Ennio Morricone.
Não preciso dar detalhes
aqui. As trilhas sonoras que
fez para Cinema Paradiso,
A Missão, Era uma vez na
América, Por um punhado
de dólares, A lenda do pianista do mar, Os oito odiados
(mais recente) – entre centenas de outros renomados
filmes, o farão lembrar dele.
Gênio! Ponto. Tenho várias
obras dele em CD e DVD.
Mas tenho uma história em
particular para contar aqui
em primeira mão. Coisa que

raríssimos amigos conhecem E não vou me preocupar em pesquisar a exatidão
dos fatos e datas, para não
perder tempo nesta singela
homenagem que quero prestar. Mas trata-se de um fato
que “quase aconteceu” em
Vinhedo.
Numa
comemoração
especial sobre a vinda de
imigrantes italianos para o
Brasil (seriam os 100 anos
de imigração?), não lembro
o ano, a Itália estava enviando para o Brasil – em função
da enorme quantidade de
brasileiros filhos de italianos vindos para cá, lá no começo dos anos 1900 – dois
renomados artistas: Andrea
Bocelli e Ennio Morricone. Totalmente de graça. Só
os custos da infraestrutura

necessária e despesas de
viagem e locomoção dos
músicos, que viriam de São
Paulo, bem pertinho, portanto.
Naquele tempo, por acaso, eu estava trabalhando
na secretaria de Cultura da
prefeitura de Vinhedo. E
fui encarregado de tomar as
providências necessárias.
Lembro que foram vários
contatos com os responsáveis pelo assunto em São
Paulo, que vieram conhecer
o local (o Parque Municipal
onde são realizadas as festas da uva), as condições e
tudo o que fosse necessário,
inclusive camarins para os
músicos (uma grande orquestra) e lanches. Só isso.
Muito pouco dinheiro
para a grandiosidade do ar-

tista. Salvo engano da minha parte, Andrea Bocelli se
apresentou em Ribeirão Preto. Eu estava tão entusiasmado que já tinha pedido
(quase exigido) para fazer a
apresentação do Morricone
ao público. Já tinha escrito
um discurso em português,
inglês e italiano.
Para simplificar, só posso dizer que – INFELIZMENTE – não deu certo.
Por pouco, muito pouco,
Ennio Morricone poderia
ter feito uma apresentação
em Vinhedo. Com certeza,
eu seria hoje um homem
mais feliz por esta história.
Agora só posso dizer que
ele está guardado dentro do
meu coração. Que Deus o
tenha!

Mais respeito com o Português - n° 21
ISMAEL RIELLI
O sufixo cida / cidio significa =
que mata
Deicídio, feminicídio, filicídio,
fratricídio, genocídio, homicídio,
infanticídio, matricídio, parricídio,
regicídio, suicídio, uxoricídio.
Nos alvores de nossa história
já nos deparamos com um fratricídio, quando Caim matou Abel.
Aqui
nas nossas bandas, no século
passado, houve um fratricídio,
que chocou a todos.
A tragédia atingiu a família de
um médico generoso, muito humano, político influente, que, de
cavalo, atendia a população
rural de Serra Negra, Lindóia e
Águas de Lindoia.
Um filho seu, por motivos desconhecidos, matou o irmão. Jogou o carro em que estavam juntos no
Rio do Peixe, na curva dos Feixos. Foi a pé até Lindoia em busca de ajuda para resgatar o irmão
que teria deixado, machucado,
em uma ilha que ali existe. Mas,
quaoquê o irmão desaparecera.
levado pelas águas do Rio do
Peixe. Mergulhadores e bombeiros em busca do desaparecido que
já
estava enterrado dentro de uma
casinha de chão batido, no bairro
dos Costas, para baixo de
Lindoia, nas margens do Rio do
Peixe.
Fraterno/ fraternidade, frère
(francês), fratello (italiano).
Cristiano pipoqueiro vendia
pipoca e algodão doce em seu
carrinho na frente do Cine Yara.
Morava
na Vila Morangão, no Sertãozinho, e foi no terreiro de sua casa
que a esposa matou-o a
machadadas. Um terrível uxoricídio que ficou pras calendas da
Água quente.
Eu estudava no Ginásio de Serra
Negra e passava ao lado da cadeia
onde via a uxoricida cumprindo
a sua pena. Casou-se com um
colega prisioneiro.
Hoje em dia abundam os uxoricídios, especialmente maridos que matam esposas. Está na
moda.
Não passa semana sem que a
TV não noticie novos casos.
Suicídios
Agosto de 1954. Dia 24. Eu estava no quarto ano do grupo. As
aulas começavam às 8h. Na frente
da escola, a criançada eufórica
“hoje não tem aula, Getúlio Vargas morreu”.
Com um tiro certeiro no coração
suicidou-se o pai dos pobres. Assim o polêmico, querido e odiado
político encerrava sua trajetó-

ria. Negociou bem o uso do Rio
Grande do Norte pelos americanos a
caminho da Europa na Segunda
Guerra – ganhou a CSN de Volta
de Redonda, implantou a CLT,
mas também prendeu Graciliano Ramos e entregou Olga Benário aos nazistas.
-A depressão, insidiosa doença
que ataca a torre das ideias, é a
principal causa dos suicídios. O
Plano Collor, da ministra Zélia,
que confiscou o dinheiro, em bancos, de todos os brasileiros,
provocou inúmeros suicídios.
Por essas bandas, os suicidas
têm preferido se enforcar.
Outros preferem tiro no ouvido
ou no coração, outros se apincham de altos edifícios ou de
pontes
enigmáticas, comum nos States.
Ainda há os que optam pelo formicida.
O finado Tante Corsati, no velório do compadre, palestrando com
a comadre viúva, enaltecia a
eficácia do formicida e indagou
a comadre como falecera o compadre. Chumbinho informou a
recém viúva. E ele bom também. Doses cavalares de remédios fortes também levam muita
gente
pra cidade dos pés juntos. Os japoneses, gente destemida, preferem o haraquiri: que consiste em
rasgar o ventre com faca, ou sabre, o que me traz à memória o
suicídio de Bertoleza.
*políticos japoneses pegos com
a boca na botija, envolvidos em
corrupção, não titubeiam em abrir
a barriga para não enfrentar o
opróbio. Se a moda pega por essas bandas quantas barrigadas
expelidas do corpo!
A negra Bertoleza, amancebada
do português João Romão, trabalhava dia e noite para ajudá-la a
ampliar o seu cortiço. Era escrava fugida e, piamente, acreditava
que o seu homem lhe comprara a
merecida alforria.
Acontece que João Romão começou a arrastar as asas por uma
bela jovem loira com quem
pretendia se casar. Bertoleza tornou-se um empecilho para seus
planos. Não teve dúvidas,
denunciou-a ao seu dono e a polícia veio busca -la.
“Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava
de cócoras, no chão, escamando
peixe, para a ceia do seu homem, quando viu parar defronte
dela aquele grupo sinistro.
Reconheceu logo o filho mais
velho do seu primitivo senhor, e
um calafrio percorreu-lhe o corpo.
Num relance de grande perigo
compreendeu a situação; adivi-

nhou tudo com a lucidez de quem
se
vê perdido para sempre: adivinhou que tinha sido enganada:
que a sua carta de alforria era uma
mentira, e que o seu amante,
não tendo coragem para matá-la,
resistituía-a ao cativeiro.
Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os
olhos em torno de si, procurando
escapula, o senhor adiantou-se
dela e segurou-lhe o ombro.
- É esta! disse aos soldados que,
com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. –
Prendam-na! É escrava minha!
- A negra, imóvel, cercada de
escamas e tripas de peixes, com
uma das mãos espalmada no
chão e com a outra segurando
a faca de cozinha, olhou aterrada
para eles, sem pestanejar.
Os policiais, vendo que ela se
não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza então,
erguendo-se com ímpeto de
anta bravia, recuou de um salto,
e antes que alguém conseguisse
alcançá-la, já de um golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de
lado a lado.
E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue.
João Romão fugira até o canto
mais escuro do armazém, tampando o rosto com as mãos.
Neste momento parava à porta
da rua uma carruagem. Era uma
comissão de abolicionistas que
vinha, de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio
benemérito.
Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas”.
-Cleópatra escolheu um suicídio diferente, deixou se picar por
uma serpente peçonhenta.
-Outros crimes famosos
Ono matô péia
Phi mato zan
Esper mato zoide
Mataro okacha
Fugiro Kakombi
-Mais um pouco de galicismos:
palavras ou expressões francesas
incorporadas ao Português:
Carnet – caderninho de apontamentos
Chaise – Longue – poltrona
própria para a pessoa sentar-se
com o corpo estendido
Chance – oportunidade
Charge – caricatura
Charme – encanto
Cherchez la femme – procurai a
mulher que sempre deve estar por
trás, na origem do crime, ou
dum acidente misterioso
Chez – em casa de, muito comum para batizar restaurante.
Chez regime.
Colisposteaux – pequenas encomendas enviadas pelo correio.
Comme il faut: como se deve.
Uma noiva.
Complot: conluio, conspiração
Concierge: porteiro de prédio
Consommé: caldo de carne servido como sopa
Corbeille: cesta de flores, ramalhete
-Medidas de comprimento, peso,
capacitância...
Os fleumáticos ingleses, com
direção de automóveis do lado
direito, com suas idiossincrasias,
têm
medidas e moedas próprias.
Não aderiram ao euro, não abandonaram a libra, o shilling e o

penny.
Polegada, milha, jarda, onça...
Polegada 2,54 por duas polegadas a mais no quadril, a recém
finada Marta Rocha – violão
baiano
que foi mostrar aos americanos
que a Bahia já tem vez – perdeu o
título de Miss Universo.
Milha Inglesa 1.609 m
Onça 28 gramas
Jarda 3 pés ou 914mm
Mourões de Cercas são plantados na distância de uma braça
Palmo 22 cm; pé 0,33cm
Braça 2,20m; vara 1,1m
Côvado 0,66m; légua 6.600m;
pipa 480l;
Grosa 12 dúzias; lustro 5 anos;
resma 500 folhas de papel, quintal = 4 arrobas; quartel = quarta
parte; nó 1852m.
Alqueire = 24.200 metros quadrados, é também antiga medida
de capacitância para secos e
líquidos = 13,8 litros, os caipiras
ainda usam essa medida para colheita, em carguinhas de taquara.
Arroba 15 Kg. Usa-se muito
para peso de bois e porcos. Gente
do ramo, com olho clínico, é capaz
de calcular as arrobas de um boi
em pé.
O capitão reformado, que a
maioria dos brasileiros escolheu
para dirigir os destinos desse Brasilzão,
se refere ao peso dos “indolentes” quilombolas em arrobas: a
maioria com sete, oito arrobas, ou
mais, segundo ele.
-Um pouco de Camilo Pessanha, poeta simbolista português
(1867-1926)
Inscrição
Eu vi a luz em um país perdido
A minha alma é lânguida e inerme.
Óh! Quem pudesse deslizar sem
ruído!
No chão sumir-se como faz um
verme...
Primeira Estrofe do Soneto Caminho
Tenho sonhos cruéis; n’alma
doente
Sinto um vago receio prematuro.
Vou a medo na aresta do futuro,
Embebido em SAUDADES
DO PRESENTE...
Saudades desta dor que em vão
procuro
Do peito afugentar bem rudemente.
Quadrinhas
Você diz que sabe muito
Borboleta sabe mais:
Anda de pernas pra riba,
Coisa que você não faz.
-Não é por andar com livros
Que a gente fica doutor;
As traças vivem com eles
Devem sabê-los de cor.
-Eu já fui na sua casa
E já sei o que ela é
A fartura que eu vi nela
Foi pulga e bicho de pé.
-Você quando tem presunto
Não convida pra jantar,
Mas quando tem seu defunto
Me chama pra carregar.
-Dois noivos e dois casados
Lado a lado passeavam...
Parecia que os dois pares
Um ao outro se invejavam.

Olá

Hoje
quase
não vim

Se der
as caras
pensei

Falta
não faço
eu sei

Quiçá
gostem
de mim

Sou
só poesia
talvez

Cheguei!

Eraldo H. Monteiro

Paradoxo
Somos aves
peixes
crisântemos
rios
mares
oceanos
estrelas
e o mistério
cósmico
mas insistimos
apenas ser
humanos
José Carlos Grossi

Era uma vez uma Era
Tendo em vista que sou otimista.
“Já era o mundo de quimera!”
A sua, a nossa,
Vida esquisita
Áspera e grossa
Sonhar, quem cogita?
Uma alternativa sincera
É mudar o ruma desta era.
Veja bem,
As coisas não andam bem.
O ódio multiplicou
A violência explodiu
A moral ruiu.
Intensa a paixão
E raro amor!
Encanecida sapiência
De muitas ordens
E pouca obediência.
Essa constante desfaçatez
De quebrar a regra
E pular a vez.
Era de falsa virtude
E discurso hipócrita
Escondendo ilicitude
Com aparência emérita.

B. O. B.

História de Pescador
História de pescador
É lorota que o povo inventa
Quanto mais mentira ele conta
Sua fama mais aumenta

E deixando aquele pesqueiro
Sem nenhum peixe fisgar
Carregando o “Tigrão”
E pra suas casas voltar

Nossa querida cidade
Já mantém o seo Godinho
Mas procurando na história
Temos também o Vantim e o Nicolino

Já no meio do caminho
Pediu pro Vantim brecar
Ele viu no alto de um coqueiro
O gavião com a pomba a devorar

Primeiro eles rezaram a Missa
Piedosos e muito contritos
Combinaram uma pescaria
Na lagoa do Bairro Bonito

E carregando a “Taquari”
Com uma carga bem reforçada
Pregou fogo no gavião
Que caiu numa galhada

Mal chegaram na lagoa
Pescaria foi começando
Mas nada de fisgar peixes
E o dia estava passando

Sorridente ele foi lá
E mostrando pro Vantim,
Trouxe a pomba e o gavião
Pra que acredite em mim

Nicolino já estava com raiva
Pro Vantim ele foi lascando
Você trouxe aquela espingarda
E já foi ela carregando

Compadre como é que vou contar
Pros amigos lá da cidade
Não vão acreditar em mim
Vão dizer que é falsidade

E numa restinga de mata
Não demorou se ouviu um tiro
E o Nicolino rasgando bravata
E entrecortando um suspiro

Então você conta a história
Do jeito que aconteceu
Dei um tiro na pomba
E com ela o gavião morreu

Atirei numa pomba-do-ar
Certeza de que não errei
Mas veio um gavião do bico curvado
Agarrando a pomba que matei

Vamos embrulhar as pobres vítimas
E se eles não acreditar
Você me chama e eu apareço
E na fuça deles eu vou esfregar

Arlindo Bellini
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Dia 01
Átyla Canela Bueno
Selma Rodrigues Coelho
Anderson Labegalini,
Dir. Financeiro deste jornal
Rodrigo Comune Faria
Dia 02
Fernando da Costa
Aparecida Eliza A Faria
Bruno Forte Gottardello
Manoel Cordeiro da Costa
Dia 03
Nemésio Lúcio Fávero
Adriana A. Lopes Mussi
Isabel Bernardi Guarini
Dia 04
Érica Aparecida Moraes
Dia 05
Renato Jacomassi,
Rio de Janeiro/RJ
Dia 06
Carmelina Brischiliari
Labegalini,
Marumbi/PR
Elaine Cristina M. da Costa
Dia 7
Diély Fernandes Veridiano,
Gatinha do Jornal em Abril
2008.
Dia 08
Avelino Borges de Queiróz
Filho
Fabrício Labegalini
Alessandra Pedroso
Dia 09
Irancieli Souza Ribeiro
Marco Antonio de Souza
Nelson Alves de Souza
Dia 10
Selma de C. Bernardi
Maria Elenice Zucato
Dia 11
Glória Nilza Cyrne Beltrame
Edmilson Comune Virgílio
Cláudia A. Almeida Benatti,
Dia 12
Mário Silvério da Silva
Alice Pereira Alves
Dia 13
Valtair Augusto (Godinho)
Mariane Aparecida Cezar,
Gatinha
do Jornal em Maio de 2008.
Dia 14
Amilton de Godoi Bueno
Felipe C. Pereira Grossi
Caroline L. Gottardello
Maurício Zucato Júnior
Dia 15
Laila Zancheta Comune
Dia 16
Nicole Andressa Canibal,
Gatinha
do Jornal em Fevereiro 2008.
Jorge Luiz de Castro Ribeiro
Dia 17
Evilyn Danieli Lino
Mara Cristina Dias Almeida
Gabriel Delgado G. Pepe
Benedita Aurora Labegalini
Maria Adriana de Moraes,
Aguaí/SP
Rita Nancy Bernardi,
Valinhos/SP
Terezinha Comuni Guireli,
Valinhos/SP
Dia 18
Afonso Nicolau Guarini,
Curitiba/PR
Marilda A S. D. Fernandes
Maria Donizete de Moraes

Dia 19
Danilo Odinino
Luciene Lino dos Santos
Carolina Bernardi Andrade,
Valinhos/SP
Dia 20
Nilza Labegalini Ferreira,
Maringá/PR
Cláudia Faraco Faria
Marlene Simões Comune
Dia 21
Matheus Augusto C. de
Souza
Josefina de Souza
Dia 22
Vera Lúcia de Castro Zucato
Noêmia Comune
Tatiana Caetano Monteiro
Vilma Gomes da Silva
Eder Faustino Bueno
Lucas de Souza Moraes
Dia 23
Luiz Righete
Marcele de Mello Figueiredo,
Belo Horizonte/MG
Cibeli Labegalini,
Guarulho/SP
Adriano Brandão
Gustavo Humberto Monteiro
Regina Esterlina Benatti
Leandro Ap. da Costa
Dia 24
Eliezer Labegalini
Carlos Roberto Guarini
Ana Paula Corsi
Maria Lucila de Carvalho,
Valinhos/SP
Helena Maria Vilela Faria
Luiz Marcelo Bassi
Maria Madalena C. Souza
Dia 25
Juliano Righete
André de Paula Martins
Gema Aparecida Grossi
Dia 26
Kárin Tavares Odinino
Dia 27
Josiane de Freitas, Gatinha
do jornal.
Débora Odinino
Camila B. Castro Bueno
Mário Francisco Renção
Ruth Comune Bernardi
Rafael Guarini,
Curitiba/PR
Flávio Evangelista Toledo
Dia 28
Túlio Luiz Couto Odinino
Iramaia Camargo Labegalini,
Maringá/PR
Benedita Sônia Zucato Cétolo
José Carlos P. de Lima
Dorvalina Labegalini Cétolo
Dia 29
Ary S. A. Mota
Heloísa Correa Genghini
Adriano Canela
Inês Pedroso Ortoloni
Dia 30
Marli Comparim
Samuel Almeida Vieira
Sabrina Tavares Silva
Cristiano Comparim,
Sto. André/SP
Maria Helena Vieira
Maria do Carmo Andreta,
Dia 31
Alini Caixeta Vieira Ribeiro,
Machado/MG
Isabelli Bueno Pennacchi

Gente nossa é homenageada no
Paraná

povo que agora pertencem ou venham pertencer. Parabéns.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, Paraná, homenageou duas monte-sionenses dando
seus nomes a logradouros daquela
cidade, onde residiam e faleceram:
Travessa Cacilda Mariano Guarini
e Rua Professora Elizabete Guarini, filha. Ambas nascidas em nossa
cidade, ao Paraná transferiram residência, onde, através de trabalho
em benefício da cidade que adotaram fizeram por merecer a honraria
e respectiva celebração. Cacilda
era filha de João Mariano Silva e
Paulina Pereira Machado Silva, esposa de Afonso Guarini, tradicional
e extensa família local, proprietária
do Sobrado dos Guarini, retratado
na capa da edição passada (junho)
deste jornal, por nosso colaborador
Luiz Antonio Genghini.
É reconfortante tomar conhecimento de que nossa gente continua espalhando sementes por onde passa
e deixa, indelével, sua marca. Aos
Guarini remanescentes no Paraná
enviamos nossas congratulações e
o desejo para que continuem oferecendo parte de seus esforços ao

Pescaria do Godinho
Sem nada para fazer nesses dias
de pandemia, o Godinho passou
a mão na varinha telescópica e foi
para o tanque do Toninho da Fábrica na tentativa de fisgar uns lambaris. Depois de duas horas, nada. Encafifado, pois que, pelo menos um
peixinho deveria tirá-lo da condição
de “sapateiro”, vestiu seu apetrecho
de pesca subaquática, e mergulhou
para tirar tudo a limpo. O que viu
foi de espantar o mais experiente
pescador, como o Luisinho do Shirley ou o Baiano, por exemplo. Por
toda a extensão do barranco, em
cada loca estava escrito “não saia
da loca” e, mais adiante, “mantenha
distância mínima de meio metro”,
“use máscara”, “higienize a cauda
com álcool gel”, “não abrace nem
beije, mesmo os da família”, “se tossir, espirrar ou tiver febre procure o
Pronto Atendimento”. Apesar dos
avisos, havia peixes mortos boiando, não se sabe se por causa do
vírus ou vítimas de alguma paulada, que é a maneira de pescar do

Carlito Daldosso. O Godinho compreendeu perfeitamente o cuidado,
mas só não entendeu como é que
os peixes prendiam as máscaras,
já que não têm orelha, a orelha que
serve justamente para isso e para
guardar ponta de cigarro de palha.
Mergulhou novamente e, dessa vez
notou que todos os peixes tinham
toquinhos de madeira enfiados no
buraco do ouvido, onde estava presa a máscara. Agora, ele deixou
seu caminhão-guincho e, na sua
chácara, vive a esculpir toquinhos,
que vende a preço compensador,
embora o pagamento venha sempre molhado.
Falecimentos
Faleceram, neste mês de julho, a
professora Maria Teresa Guarini,
(Dona Inha). Era viúva de Martinho
Pereira Machado, e com ele teve a
filha Luciana, também falecida;
Cássio Bernardi Ruiz, filho de dona
Márcia Bernardi e José Libânio
Ruiz.
Às famílias enlutadas deixamos
nossos pêsames.

Palavras desaparecidas
ZEZA AMARAL
Perdi uma lavoura de palavras
e não consigo me lembrar de uma
delas sequer. Nuvem de gafanhotos
invadiu a minha memória. E tudo
isso porque me esqueci de salvá
-las e desliguei o computador. E lá
foram todas elas para a bacia das
almas. E cá estou em branco total
de assunto, buscando alguma ideia
que me faça retornar ao meu triste
ofício de espião da minha própria
vida — que pode até não valer um
tostão furado, mas que me é muito
cara e digna do meu afeto.
A companheira Betinha está cozinhando canjica e ela bem sabe
que estou sem assunto, andando
pelo apartamento e parando na
varanda para espiar uma meia lua
entardecida. E ela me pergunta
para onde vão as palavras perdidas, se existe algum lugar no universo onde elas são arquivadas. E
me lembra dos guarda-chuvas que
perdemos e que nunca mais achamos. E também tem o sumiço do
pé de meia — que não sabemos se
do pé esquerdo ou direito. E o que
fazer com a meia sem par? Bem,
já fiz muitas bolas de meia com
elas. Mas meias, guarda-chuvas e
palavras perdidas devem vagar em
algum lugar do universo paralelo.
E nesse lugar devem estar também
amores e amizades perdidas, assim
como perdões não pedidos e promessas não cumpridas...
Já viajei muito pelo meu chão
brasileiro, cantando em bailes,

procurando a identidade da minha
existência, meio que portuguesa, meio que brasileira, meio que
caipira urbana, meio besta e mais
besta ainda de uma arrogância metida a ser poeta e compositor. Mas
sigo com as minhas naturais vergonhas, dono das minhas próprias
palavras, que às vezes perco por aí.
Já perdi muita letra de samba no
guardanapo que esqueci no bolso
da calça, mamada pela máquina de
lavar roupa. Já esqueci chave do
apartamento no bolsinho da calça e
fui dormir em um hotel; na manhã
seguinte, ao pegar a calça a chave
caiu. Vexame pessoal, vergonha de
mim mesmo. Às vezes, a vida nos
mostra a chave certa para abrir a
porta da sinceridade interior, da
nossa fragilidade diante do grande
mistério da memória, ela sim um
elo entre o que somos e o que sonhamos.
Sou garimpeiro das minhas necessidades neuronais, do que sou,
fui e do que era antes de aprender
o grande segredo das palavras, das
vírgulas, dos pontos-vírgulas, dos
parênteses, do ponto e parágrafo,
do ponto final. Sou singular; e o
plural é o próximo que pensa diferente, que se movimenta diferente,
que se veste de um outro jeito, com
ou sem panos finos em suas ideias.
E acho em mim alguns pedregulhos que se desgarraram de rios
e lagoas, palavras de pedra que
guardam um sentido em si, coisa
que só os peixes e pássaros sabem
ler. Tenho várias pedras guardadas

e protegidas. São pequenas e belas
lembranças que o planeta deixou
para os caminhos da humanidade
— e cada uma representa um passo
que andei por aí, recolhendo meus
próprios cacos existenciais, buscando aprender o abecedário da
Natureza...
Às vezes, me perco e as palavras
escoam nos chips do computador,
em um abandono que só quem é
andarilho na vida é capaz de compreender. Meu avô Guilherme me
aconselhava a respeitar mãe, pai e
os mais velhos vizinhos. Só após
muitas décadas entendi que o respeito era a mim mesmo, agora pai,
avô e mais um septuagenário nas
ruas da cidade — a atrapalhar a
passagem dos jovens apaixonados,
dos carros apressados, e de outros
antigos como eu, a pular bisonhamente os buracos da calçada e a
guardar com paciência um gesto
de civilidade de motoristas que
desconhecem o direito inalienável
de pedestres. E assim atravesso
aventuras urbanas e volto ao conforto doméstico. E o mundo fica lá
fora, uivando buzinas, encrencas,
assassinatos, brigas de família,
tristezas de adeus. E ninguém sabe
do poeta de rua que não tem mais
a quem vender um grama de suas
boas palavras. E assim seguimos
ambos perdidos em nós mesmos...
Bom dia.

