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Linde - o 8º integrante
jOSÉ aYRTON 
laBEGalINI

A Fundação Cultural Pas-
coal Andreta (FCPA) foi ins-
tituída no dia 08 de dezem-
bro de 1982 com o objetivo 
primordial de ser a mante-
nedora do Museu Histórico 
e Geográfico de Monte Sião 
(MHGMS), este idealizado 
no mês de janeiro de 1975 e 
inaugurado no dia 10 de julho 
de 1983.

A decisão de se fazer um 
museu em Monte Sião foi 
tomada em janeiro de 1975, 
em uma reunião na residência 
do Ivan Mariano Silva com a 
presença do Segismundo Go-
tardelo (Cid), José Cláudio 
Faraco, José Airton Zucato e 
José Ayrton Labegalini. Logo 
em seguida foi dado início à 
coleta de peças para a forma-
ção do acervo – nessa cam-
panha e trabalho também se 
juntou o Carlos Faraco, o 6ª 
integrante do grupo.

Se a idealização do Mu-
seu aconteceu em 1975, a 
idealização da Fundação, 
como mantenedora do Mu-
seu, aconteceu numa noite 
de outubro ou novembro de 
1982. Duas vezes por sema-
na, e sempre à noite, o grupo 

dos seis se reunia para traba-
lhos da construção do espaço 
físico do museu. Sempre re-
cebiam a visita do então pre-
feito Lourenço Guirelli Júnior 
(Lola), um apoiador da inicia-
tiva desde 1975. Em uma de 
suas visitas, no final de 1982, 
ele sugeriu “abrigar” o Museu 
por uma Fundação, de forma 
a garantir o futuro da insti-
tuição e blindá-la da politica-
gem, visto que seu mandato 
terminaria em 31 de dezem-
bro daquele ano. O Lola foi a 
“eminência parda” da criação 
da Fundação – por isso e pelo 
apoio que sempre deu à cons-
trução do Museu, é tido como 
o 7º integrante do grupo.

Ainda enquanto o grupo 
trabalhava na montagem do 
Museu, também se pensava 
no seu dia a dia depois da sua 
inauguração e abertura à vi-
sitação – o Museu precisaria 
de um zelador. O perfil desse 
zelador era que fosse prefe-
rencialmente monte-sionense, 
que conhecesse a nossa his-
tória, que fosse habilidoso no 
manuseio das peças do acer-
vo, responsável no cargo, ho-
nesto no trabalho, educado no 
trato, gentil com as pessoas, 
que tivesse presença sem ser 
arrogante, que fosse da con-

fiança dos instituidores. Pro-
curava-se uma pessoa com 
destreza física e iniciativa 
cultural/artística, procurava-
se um artista plástico, filho da 
terra e amante da cultura.

Uma das peças que estava 
no acervo, mas que teria de 
ser recuperada e tratada para 
então ser exposta, era uma 
máscara de cimento que orna-
mentava a fachada do Casarão 
dos Guarini, prédio que foi a 
primeira prefeitura da cidade. 
Essa máscara fora recolhida 
dos escombros da demolição 
do prédio, mas precisaria ser 
recuperada e emoldurada em 
gesso para garantir sua preser-
vação e lhe dar condições de 
ser exposta. Esse trabalho de 
recuperação foi solicitado ao 
Lindberg Gottardello (Lind), 
pois além de habilidoso era 
também escultor, gostava de 
artes e era amigo comum e da 
confiança de todo o grupo.

Na noite de 23 de dezem-
bro de 1982, com a Fundação 
já oficialmente instituída e 
com uma Diretoria empos-
sada, o Ivan sugeriu o nome 
do Lind para ser o zelador do 
Museu. Por tratativas já nego-
ciadas, deveria ser contratado 
pela Prefeitura Municipal. As 
justificativas para a indicação 

do Lind foram que, além de 
ser uma pessoa evoluída, ar-
tista, escultor, pintor, músico 
e extremamente habilidoso 
– qualidades fundamentais 
a um funcionário que estaria 
constantemente entre a histó-
ria e a arte – ele não tinha par-
tido político, fator perigoso 
na época, pois uma mudança 
de governo municipal com 
alternância de partidos políti-
cos, quando tudo era motivo 
de perseguições, poderia co-
locar em risco a indicação da 
pessoa ideal ao cargo. A indi-
cação do Lind foi feita a um 
prefeito em final de mandato, 
mas ele foi contratado por ou-
tro. Iniciou seu trabalho como 
zelador do Museu no dia 18 
de fevereiro de 1983, cinco 
meses antes da inauguração 
do mesmo.

Desde que fora contrata-
do, o Lind se enfronhou nos 
trabalhos do grupo na pre-
paração do museu para a sua 
abertura ao público. Se du-
rante 1982 o grupo, até então 
de sete entusiastas, trabalhava 
duas noites por semana, em 
1983 passou a se reunir três 
vezes no mesmo período e, 
em algumas situações, com 
incursões durante o dia para 
a busca de novas doações, 

mas agora o grupo era de oito. 
Quanto mais próximo do dia 
da inauguração do Museu, 
mais árduos se tornavam os 
trabalhos do grupo.

Em setembro de 1983, 
com o Museu já aberto há qua-
se dois meses, o Lind comu-
nicou que esculpiria um casal 
para colocá-los na casinha de 
sapé. Com papel higiênico, 
cola e sua excepcional habi-
lidade, com infinita paciência 
fez o casal. Marido ao lado do 
forno tocando viola e a mu-
lher, ao lado do fogão, esco-
lhendo arroz. Em novembro 
do mesmo ano solicitamos ao 
Lind que esculpisse o Beque 
para a sua oficina. A figura 
do Beque, segurando a tenaz 
sobre a bigorna no centro da 
oficina e erguendo o marte-
lo, ficou impressionante. No 
dia 22 de janeiro, o Lind co-
locou, no rancho do tropeiro, 
duas esculturas, representan-
do um tropeiro cozinhando e 
o outro tocando sanfona. Em 
março do mesmo ano o Lind 
esculpiu e colocou as figuras 
de um casal na baratinha dos 
Pennacchi (estas peças não 
estão mais expostas devido ao 
fato da baratinha ser de pro-
priedade particular e ter sido 
requerida de volta pelo pro-

prietário).
Em outubro de 1985, an-

tes de completar três anos de 
serviços prestados ao Museu, 
mas depois de ter feito muito 
pelo patrimônio da institui-
ção, o Lind comunicou sua 
vontade de deixar a guarda do 
museu. Todas as suas escultu-
ras ficaram obras primas que 
todos admiram ainda nos dias 
de hoje, exceto o casal da ba-
ratinha, evidentemente.

No dia 26 de maio de 
2022, antes de completar 87 
anos de vida, o Lind nos deixa 
para sempre. É com pesar que 
a Fundação Cultural Pascoal 
Andreta presta uma homena-
gem ao Lindberg Gottardello, 
o já saudoso amigo Lind, pela 
dedicação e trabalho no nos-
so Museu. Muito mais que 
um zelador, ele foi um grande 
colaborador na estruturação e 
montagem das exposições do 
Museu Histórico e Geográfico 
de Monte Sião. Que Deus dê 
à sua alma o descanso eterno 
e merecido, ao mesmo tempo 
que conforte sua família pela 
perda, enquanto permanece 
presente no Museu através 
das suas esculturas e vivo na 
nossa lembrança!

IVaN

Não fosse por um providen-
cial bicho-de-pé, minha frus-
tração seria total e incurável. É 
que, naquele tempo, ainda não 
havendo playboy, dândi, mau-
ricinho, filhinho de papai, sofria 
pelo medo de ser chamado de 
mariquinha, pois todo moleque 
de rua tinha ou portava, com o 
devido respeito, o seu bicho-
de-pé, atributo que conferia a 
eles direitos sobre mim, des-
tituído do bicho e condenado 
ao deboche, ao menosprezo e 
até ao bullying, caso houvesse. 
Corri sério risco de ser tachado 
de fresco – que hoje perdeu a 
força do insulto – mas era a 
última instância da degradação 
moral, e esta situação eu não 
poderia admitir. Foi uma luta 
feroz contra minha mãe para 
que ela compreendesse minha 
situação melindrosa e permitis-
se que eu andasse sem sapatos, 
adquirindo em boa hora o meu 
bicho-de-pé, recompondo mi-
nha moral e meu prestígio na 
rua. Foi então que, como um 
soldado russo marchando em 
passo de ganso, adentrei mi-
nha casa mancando, o dedão 
do pé direito erguido e, sob ele, 
bem na dobra, o meu querido, 
o meu redentor, o meu amado 

bicho-de-pé, enclausurado em 
volumosa batata. Fui aplaudi-
do em plena calçada, elevado 
a líder da Rua Direita. “É um 
capeta”, comentavam com in-
veja, ao mesmo tempo em que 
readquiria minha dignidade e 
solidificava minha moral quase 
abalada. Entretanto, sofri outras 
frustrações que não consegui 
superá-las e até hoje corroem 
meus ideais mais nobres (pou-
quíssimos, lamento). Jamais 
consegui, por exemplo, o ronco 
pavoroso que o Fernandinho 
Zucato extraía da sua mão em 
concha quando comprimida 
debaixo do sovaco. Com de-
senvoltura ele trocava de mão, 
passando da direita para a es-
querda, sempre expelindo es-
cala cromática de sons profun-
dos e graves, com os devidos 
bemóis e sustenidos, como se 

uma velha desdentada borrifas-
se, com as bochechas murchas 
e trêmulas, uma saraivada de 
arrotos violentos.

Quando o João do Pulo ba-
teu o recorde mundial do salto 
tríplice, não liguei nem um 
pouquinho. Inveja mesmo eu 
tinha do Paçoquinha, que lan-
çava pelo vão dos dentes da 
frente, e a cinco metros e trinta e 
dois centímetros, um esguicho 
de cuspe denso, elaborado com 
a ajuda da língua e regurgitado 
não sei de que profundeza. Até 
hoje, passados 62 anos, ele con-
tinua recordista da modalidade, 
embora morto. Eu continuo 
a procurar, sem sucesso, um 
dentista que abra uma fresta 
entre os meus dentes, mesmo 
sabendo da falta total de pres-
são na boca. Sempre há uma 
esperança. 

Fiquei feliz da vida quan-
do o Bilinho me ofereceu um 
DVD do Luciano Pavarotti, 
cujo agudo a gente não alcança 
nem com o pensamento. Revi 
as imagens por três vezes, me 
emocionando todas as vezes. 
Entretanto, sou proprietário de 
um trauma sonoro de infância 
em proporção tão descabida 
que, mesmo que possuísse voz 
igual à do Pavarotti, o meu des-
gosto na seria menor: jamais 
consegui tirar aquele zunido 
metálico do assobio com dois 
dedos na boca. Há séculos tento 
com o fura-bolo e o maior-de-
todos, treino com os dois fu-
ra-bolos, me exercito com os 
dois minguinhos, com o dedão 
e o fura-bolo em arco, excluo os 
dedos e dobro a língua. Qual o 
quê! Só consigo fiasco e, com 
ele, desalento. No máximo um 
soprozinho chocho, um suspiro 
de agonizante exausto. É para 
desesperar um monge eremita.

Se não chega a ser frustra-
ção, pelo menos se chama de-
cepção, desgosto, sei lá, o nome 
próprio que meus pais me de-
ram. Eu queria tanto me cha-
mar Lazo. Todo Lazo é bom, 
paciencioso, conta causos en-
quanto pita no cachimbo sem-
pre apagado, arranca pelinhos 

do nariz e os examina detalha-
damente, girando-os para todos 
os lados, até coloca os óculos, 
dando tempo para que o tempo 
passe. O meu nome, repudia-
do por mim, antipático, só me 
traz transtornos e desgostos, é o 
culpado por me tratarem de “ín-
gua”, dessas da virilha, rubras, 
doloridas, uma cruz. Desconfio 
que, se fosse Lazo, logo estaria 
num andor.

Estudei para me familiarizar 
com a estética e detalhes, com o 
zelo e a escultura, agindo sem-
pre com cuidado extremo. No 
entanto, jamais consegui apon-
tar um lápis como o menino 
que se tornaria o padre Natali-
no – cuja patente a indústria de 
lápis Faber tentou inutilmente 
adquirir – nem fazer um papa-
gaio de tiras de bambu, papel 
manteiga e cola de farinha de 
trigo como o Nei da Farmá-
cia conseguia. Seus papagaios 
eram os Reis dos Ares e, o Nei, 
o Santos Dummont do pedaço. 
Meu único e solitário papagaio, 
ao ganhar vento, desembestou 
céu abaixo dando cabeçadas, 
esborrachando no fundo do 
quintal. Fracasso e perdas to-
tais... inclusive morais. Não é 
para ser frustrado?

Sempre me pergunto: de-

pois de haver completado mais 
de 30 anos de serenatas, mol-
dando os graves, sustentando 
os agudos, por que motivo 
nunca pude emitir o mesmo ri-
bombo dos arrotos do Toninho 
do Sibirino? Quando a classe 
estava no maior silêncio, de se 
ouvir as meninas ajeitando a 
gravata do uniforme, jorrava 
das entranhas do Toninho o es-
tampido medonho, em ondas 
de maremoto, espicaçando a 
professora que o mandava para 
a diretoria. Eu sentia a dor da in-
capacidade, o Toninho entrava 
triunfalmente no gabinete pelas 
orelhas, as meninas suspiravam 
“Isso é que é coragem” e dispu-
tavam a carteira ao lado dele. 
Até hoje não aprendi a arrotar, 
mesmo abusando da Coca-Co-
la, insuflando ar no Posto do Is-
mael ou exercitando o músculo 
peitoral, meus últimos recursos 
(durante um arroto mais longo 
o Toninho conseguia pronun-
ciar a palavra “arrooobaaa”ꟷ 
que inveja, meu Deus).

Trauma final. Mesa do al-
moço, família reunida. Um 
dos filhos que diz me amar 
aconselhou-me – “Pai, por que 
você não para de escrever e faz 
alguma coisa da qual tenha no-
ção?”. Sobrevivi à bordoada, 
levei o texto à redação que, 
após lida, o diretor depositou 
em mim um olhar indulgente 
e deu o golpe de misericórdia: 
“Outra tonteira; mas, como 
está faltando matéria...!”.

Crônicas da Minha Gente – se-
leção de crônicas de Ivan Mariano 
Silva, colaborador incansável deste 
jornal, um dos idealizadores e funda-
dores do Museu Histórico e Geográ-
fico de Monte Sião e da FCPA, que 
nos deixou em Agosto/2020

FRUSTRAÇÕES
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Fábula em Cantare
jOSÉ alaERcIO 
ZamuNER

O tempo era de muita fá-
bula, propício mesmo, e o 
povo todo sabia disso. Foi por 
este então que uns meninos 
fizeram arapuca para caçar pi-
charro que vivia lá no Matão 
do Garcia. Nessa mata, qual-
quer um jurava de pés juntos 
que seres invisíveis viviam 
por lá também, mas ninguém 
podia vê-los: porque eram 
invisíveis, né, Ehhhh, seus 
tontos. E fiquem sabendo que 
os grandes ensinavam seus 
filhos, desde piquititico, a ar-
mar arapucas, armar só não, 
fazer também.

E, sem aumentar uma vír-

gula, foi o que aconteceu um 
dia, dentro desse então. 

Com arapuca pronta nas 
mãos, os meninos do Grupo 
Escolar entram na mata, ar-
mam a arapuca, pouco abaixo 
da trilha, em que o Remelento 
Ramalho Velho passava todo 
dia, para ir à sua roça. Depois 
de tudo arrumado, arapuca 
com boa ceva, voltaram pra 
casa. Daí, no outro dia, foram 
ver a armadilha, após a esco-
la: escola que existia porque a 
Vovó Lili, um dia, lá no pri-
mórdio dos tempos, desceu 
das beiras do Morro Pelado 
e doou todo o terreno para 
construí-la:

Deus lhe pague, Vovó 
Lili!...

Continuando, escute bem! 
Entraram na mata, tudo certi-
nho e quietinho, sobre o chão 
de folhas caídas, um vento 
quente, ar estranho, parece 
que de metano. (Isso é o que 
o sabido Ricer dizia.) O De-
mir do Cordeiro falou que 
queria voltar, de medo, mas 
o Tonho Carinta, o mais ve-
lho dos moleques, disse que 
agora não tinha como voltar, 
que tudo está escuro e quente. 
Foram mais fundo na mata... 
De repente, viram a arapu-
ca, correram pra ver de mais 
perto, se tinha algo preso..., 
de repente, também se viram 
cercados por galhos e fios de 
vapor de metano, pelos quatro 
lados, ninguém saía, ninguém 

entrava, daí, mais do que de 
repente ainda, estavam entre 
sombras de seres diferentes: 
eram os entes... não, não, são 
os entes de saci, sem fim, cai-
pora presentes em visagens 
fedorentas, gente! Disse o Gil 
do Joaquim Bertina.

E agooraaaa?!... Gritos e 
mais gritos que gritavam, sur-
dos, entre folhagens visagens.

Vai ouvindo, se desse pra 
ouvir, podia-se ouvir simpó-
sio entre entes sombras vol-
teando e pios de pássaros da 
mata quente, sons zumbidos 
fantásticos, dentro daquela 
arapuca invisível. Os meninos 
presos e sumidos em gritos, já 
quase um dia inteiro, ou mais, 
os grandes vieram campear, 

mas nada, nada além de sons 
estranhos de gente e bicho e 
ente e tudo muito distante: 
onde estão, meninos, espalha-
dos pelas ramagens? Chamou 
o Tonico Satiro. (...e você es-
cuta isso, também?) Sentir... é 
o que conseguem familiares 
e vizinhos, em meio barreira 
espessa e visível-invisível da-
quela mata fechada. Gritos e 
chamados mesclados ecoando 
looonge, numa dúbia dimen-
são. Ainda também e além, 
tem esse cheiro estranho, bem 
forte no ar; só pode ser dos 
entes que rodopiam lá dentro 
da arapuca fantástica!... Gri-
tos e choros e desespero das 
mães: onde está meu filho?!! 
Tudo inútil, de ser tudo mis-

terioso e...
Horas que passam por en-

tre galhos e folhas daquela 
Mata vivaz de tão audaz...

De repente, desce da copa 
das árvores, imagem de uma 
senhora, miúda; mas de corpo 
e alma e gestos, vinda daque-
les tempos e morros primór-
dios; todos viram isso, vem 
baixando, baixando, sábia, 
calma e limpa à liberdade 
toda aquela mata de seres e 
coisas invisíveis, solta livre 
os meninos, que saem corren-
do para seus pais e amigos; 
porque amanhã é dia de muito 
mais aulas no Grupo Escolar, 
meninada!
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ISmaEl RIElI

AVivo a sonhar: quem me dera
Que eu, no amor sempre frustra-
do,
Em vez de ficar á espera, 
Um dia fosse o esperado.

Substantivos Sobrecomuns
“Designam pessoas e tem um só 

gênero, quer se refiram ao homem 
ou à mulher” (Cegalla).

Quando o juiz autoriza que en-
tre A TESTEMUNHA, surge, 
um homem ou uma mulher? Só 
depois de entrar que ficamos sa-
bendo.

Que CRIANÇA linda! Refiro-
me a um menino ou menina? Só 
se dirime a dúvida examinando 
-lhe os documentos.

Na década de 50 houve, no 
Sertãozinho, terrível uxoricídio. 
O CÔNJUGUE assassino era o 
marido ou a esposa? Era Irma, a 
esposa, que matou Cristiano, Pi-
poqueiro, a machadadas.

A esposa é o cônjugue do mari-
do e o marido é o cônjuge da mu-
lher. Foi aqui que derrapou o juiz 
iníquo e parcial Sérgio Moro. Re-
feriu-se à esposa como CONJA. 
Caíram de pau nele.

É a lei do mínimo esforço. De 
fato as proparoxítonas são mais 
difíceis de pronunciar. As crian-
ças e os caipiras resolvem esse 
problema transformando-as em 
paroxítonas.

Córrego vira corgo, que, se for 
bem pequeno, é um Corguinho. 
Bêbado vira beudo; chácara; cha-
cra; xícara; xicra; crédito; créito; 
despropósito; despropóito.

Ruanda Recebe 150 milhões de 
dólares para acolher imigrantes da 
Inglaterra.

Para se livrar de imigrantes que 
chegam em pequenos barcos 
atravessando o Canal da Mancha, 
manda - os, compulsoriamente, 
para a longínqua (650 km) Ruan-
da lá na África.

Para os opositores de Boris 

Johnson o plano é desumano, in-
viável, um desperdício de dinhei-
ro e viola direitos humanos.

“Não há, também, garantia de 
acolhimento e integração desses 
refugiados em Ruanda, em virtu-
de da realidade do país, caracteri-
zada por alto grau de vulnerabili-
dade política, econômica, social e 
cultural”. (folha de s. Paulo).

Convém lembrar que no recente 
1994 Ruanda foi palco de um san-
grento genocídio com a morte de 
800 mil pessoas numa guerra civil 
entre Hutus e Tutsis.

Há 101 anos – 15/abril/1921: 
Acidente Com Carroça Mata Me-
nina de 12 anos.

Um grupo de crianças se diver-
tia com um boneco desengonçado 
do Judas, na manhã deste Sábado 
de Aleluia (15), na Rua Miller, no 
Brás, em São Paulo, quando se 
aproximou uma carroça.

A garotada, em alegre gritaria, 
não percebeu o veículo, que atro-
pelou uma menina de 12 anos. As 
rodas passaram sobre a garota, 
que não resistiu e morreu. O car-
roceiro foi preso em flagrante.

Um pouco de Élio Gáspari
(Élio chama de viúva a União)
“Viúva poderia acabar com-

prando por R$ 480 mil ônibus 
escolares que valem R$ 270 mil. 
A operação poderia comprar 
3.850 ônibus e custaria até R$ 2 
bilhões.”

“Em 2019, no seu primeiro ano 
de governo, o benevolente FNDE 
soltou um edital de R$ 3 bilhões 
para a compra de equipamentos 
eletrônicos para a rede pública de 
ensino. Uma gracinha. A viúva 
mandaria um número de laptops 
superior ao de alunos para 335 co-
légios. Os 255 estudantes da esco-
la Laura de Queiroz, de Itabirito, 
recebeu 30 mil laptops.  A CGU 
mostrou o jabuti, a explicação do 
FNDE foi risível e a licitação foi 
suspensa. Posteriormente, foi can-
celada”.

Municípios Brasileiros com 
mais de Um Milhão de Habitantes

1– São Paulo: 12.325.232; 
2– Rio: 6.747.815, 3– Bra-
sília: 3.055.149; 4– Salva-
dor: 2.886.698;   5– Fortaleza: 
2.686.612; 6– Belo Horizonte: 
2.521.564; 7– Manaus: 2.219.580, 
8– Curitiba: 1.948.626; 9– Re-
cife: 1.653.461; 10– Goiânia: 
1.536.097; 11– Belém: 1.499.621; 
12– Porto Alegre: 1.488.252; 
13– Guarulhos: 1.392.121; 14– 
Campinas: 1.213.792; 15– São 
Luís: 1.108.975; 16– São Gonça-
lo (RJ): 1.091.737; 17– Maceió: 
1.025.360.

Os Dez Municípios Menos 
Populosos – O Primeiro está em 
Minas

1– Serra da Saudade (MG): 818; 
2– Borá (SP): 836; 3– Araguaína 
(MT): 976; 4– Oliveira de Fáti-
ma (TO): 1.098; 5– Anhanguera 
(GO): 1.104; 6– Nova Castilho 
(SP): 1.217; 7– Cedro do Abaeté 
(MG): 1.218; 8– Uru (SP): 1.229; 
9 – Miguel Leão (PI): 1.235; 10– 
André da Rocha (RS): 1.293.

O Brasil tem 5.568 Municípios, 
Minas Gerais: 854, São Paulo: 
645, Roraima: 15

Ó Tempo, Ó Mores
A folha tem uma coluna batiza-

da Acervo da Folha que reproduz 
notícias de 100 anos e de 50 anos 
passados.

No “Há 100 anos” de 23 de 
março de 1922, temos a seguinte 
notícia:

“Trabalhador que calçava ruas 
morre ao ser atingido por carroça 
no Brás.

Um trabalhador da Prefeitura 
de São Paulo que calçava ruas 
morreu após ser atingido por uma 
carroça nesta quarta feira (22) por 
volta das 15h.

A vítima procedia reparos  no 
leito da Rua Monsenhor Andrade, 
em frente ao prédio onde funciona 

a Escola Profissional Feminina, 
no Bairro do Brás, quando ocor-
reu o grave desastre.

Ele ficou com o peito sob as 
rodas do veículo, que estava car-
regado, e morreu na hora. O seu 
corpo foi levado ao necrotério 
onde será feita a identificação.

O condutor da carroça, era um 
Italiano de 41 anos, foi preso por 
um Guarda Cívico que fazia poli-
ciamento na região.”

Adivinhações
1 – Rafaela tinha quatro irmãs: 

Lalá, Lelé, Lilí, Loló... qual é o 
nome da quinta irmã?

2 – Um homem caiu de uma ro-
cha. Qual é o nome dele?

3 – Quando o cachorro fica des-
confiado?

4 – Qual o lugar em que todos 
podem sentar, menos você?

5 – Se você mudar uma letra em 
meu nome, irá aparecer o nome 
do animal que é meu maior inimi-
go. Quem sou eu?

6 – Por que o cão entrou na igre-
ja?

7 – O que é pior do que encon-
trar uma goiaba bichada?

8 – O que a esfera disse para o 
cubo?

9 – Qual é o país que a gente 
come e a capital que a gente chu-
pa?

10 – Quem é o filho do meu pai 
e da minha mãe, mas não é meu 
irmão?

Respostas no final.

É Bom Não Esquecer
Na quarta feira de cinzas, ao der-

ramar cinza na nossa cabeça, os 
padres alertam-nos, em latim:

“Memento homo quia pulvis es 
et in pulverem reverteris”

Lembra-te, homem, que és pó e 
ao pó voltarás.

1929-2022
“No domingo assisti no Teatro 

Municipal a Ópera “Café”, de 
Mário de Andrade, que gira em 
torno da crise de 1929 que para-

lisou os portos, expulsou os cam-
poneses das fazendas e provocou 
uma revolução popular. Mas a 
miséria mais chocante encontrei 
na saída do teatro, onde centenas 
de infelizes dormiam ao relento, 
numa extensão da cracolândia. 
Fazia frio em São Paulo.”

Arsonval Muniz

Perambulando Pela Itália
Vi cidades e lugares inesquecí-

veis; a Roma eterna, Capri, pura 
poesia, Firenze, um museu ao céu 
aberto, Veneza exótica, diferente 
de tudo, mas onde me achava mais 
“volontieri” era na Garfagna, num 
“Paesinho” com 50 casas, hoje 
com menos de 50 moradores, lá 
em cima na montanha, cercado 
de castanheiras, onde nasceram e 
morreram meus nonos depois de 
terem vivido bons anos aqui em 
Monte Sião.

Mas porém o local que mais me 
comoveu, mais me emocionou foi 
o cemitério de nossos quase 500 
Pracinhas, no arrabalde de Pistóia. 
Foi o saudoso gentil Marcelo Ga-
vazzi quem me levou lá. O local 
bole com a gente, nas paredes os 
nomes de todos que tombaram. 
A maior poetisa da “Última Flor 
do Lácio” também esteve lá. Os 
restos mortais dos nossos heróis 
foram transladados pro Brasil. E, 
dessa estada, nasceu da pena da 
Cecília:

Pistóia, cemitério militar brasilei-
ro.
Eles viveram felizes como
Para grandes jogos atléticos:
Com um largo sorriso no rosto, 
com forte esperança no peito,
- porque eram jovens e belos.

Marte, porém, soprava fogo
Por estes campos e estes ares.
E agora estão na calma terra, 
Sob estas cruzes e estas flores,
Cercados por montanhas suaves.

São como um grupo de meninos
Num dormitório sossegado, 

Com lençóis de nuvens imensas,
E um longo sono sem suspiros, 
De profundíssimo cansaço.

Suas armas foram partidas
Ao mesmo tempo que seu corpo.
E, se caso sua alma existe,
Com melancolia recorda
O entusiasmo de cada morto.

Este cemitério tão puro
É um dormitório de meninos:
E as mães de muito longe cha-
mam,
Entre as mil cortinas do tempo,
Cheia de lágrimas, seus filhos.

Chamam por seus nomes, escritos
Nas placas destas cruzes brancas.
Mas, com seus ouvidos quebra-
dos,
Com seus lábios gastos de morte,
Que hão de responder estas crian-
ças?

E as mães esperam que ainda 
acordem,
Como foram, fortes e belos,
Desta metralha deste sangue,
Destes falsos jogos atléticos.

Entretanto, céu, terra, flores,
É tudo horizontal silêncio.
O que foi chaga, é seiva e aroma,
- do que foi sonho, não se sabe – 
E a dor anda longe, no vento...

Respostas:
1 – Rafaela / 2 – Caio rolando da 

rocha / 3 – Quando a pulga está 
atrás da orelha / 4 – O seu colo / 
5 – Rato / 6 – Por que ele era um 
cão pastor / 7 – Encontrar meia 
goiaba bichada. A outra você já 
deve estar comendo / 8 – Deixa 
de ser quadrado! / 9 – Peru e Lima 
/ 10 – Eu 
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esCAvAção ArqueoLógiCA-DoCuMeNTAL
j. clauDIO FaRacO

Desculpem-me pelo título 
“doutoral”, mas não me ocor-
reu outro.

 Como aconteceu? Re-
virando meus arquivos pes-
soais, um imenso volume de 
papéis ainda não catalogados 
em ordem, deparei-me com 
uma troca de e-mails entre eu, 
a querida e saudosa Andrea, 
ainda morando na Itália, e a 
também amiga Alessandra 
Mariano. A data: Quinta-Fei-
ra, 7 de Abril de 2011.

Querida Andrea, conver-
sando com a Alessandra Ma-
riano, resolvemos o seguinte: 
há tempos ela vem cutucando-
me para fazer o lançamento 

de meu segundo livro: “Ex-
pedições, Viagens & Aventu-
ras”. E eu sempre recusando, 
pois não gosto muito de coisas 
formais. Mas, tanto ela insistiu 
que eu aceitei. Só que seria 
algo diferente mesmo, porque 
a palavra lançamento não se-
ria mais possível, haveria de 
ser um encontro de amigos e 
interessados no assunto. Tudo 
bem. Acontece que ficamos 
sabendo, através de nossa 
equipe de espionagem inter-
nacional (ahaha!), que talvez 
você venha para o Brasil em 
Agosto e, portanto, mudamos 
a data de maio para Agosto. 
Que tal? Além de matarmos 
a imeeeensa saudade de você, 
ainda teremos sua presença 

neste pequenino evento. Fica 
bom assim? Se for o caso, en-
viaremos um acima-assinado 
para o quinto-ministro Don 
Puttone Belisquento, exigin-
do sua liberação imediata para 
curtir uns ares mais colossais 
no Brasil, ou seja, o céu muito 
“azur”, o “Sór” que aqui é bem 
quentinho, o calorzinho gosto-
são, o pastér do Zé do Tato, 
um pelote de sorvete do Irdo 
Grossi (que Deus os tenham, 
a ambos os últimos), e outros 
(infelizmente não temos mais 
o cinema dos amigos Cid e 
Waldemar (agora também em 
memória de ambos), para as-
sistir um firmão daqueles de 
arrancá capité).

Andrea, quanto ao livro, 

está muito além do que eu es-
perava. Estou perto dos 400 
volumes ou até 500 se você 
aguardar um pouquinho mais. 
Transantonte (ou seja, antes 
de ontem), eu tive algo que há 
muito tempo não tenho mais: 
sonhei algo maravilhoso. Es-
tava eu passeando pela Bahia 
quando encontrei... adivinha 
quem? Os amicíssimos José 
Alexandre e o Ronaldo!! Meu 
Deus, o que vocês estão fazen-
do aqui? – perguntei. Eles dis-
seram que estavam refazendo 
os caminhos da Expedição 
Sagarana. Quase tive um pa-
puque! Ah, então eu quero ir 
junto com vocês! E fui logo 
entrando no carro do Zé Alex 
e seguimos por uma vilazinha 

daquelas que encontramos 
às centenas pelo Brasil afora 
lá pelos idos de 1988, olhan-
do todos os lugares por onde 
passamos, revendo as pensões 
onde dormíamos, os botecos, 
as casinhas com o pessoal 
sentado à vontade nas calça-
das. Que coisa linda, que sau-
dade! Porém, num determina-
do momento, refleti, cá com 
meus botões: estranho, me 
parece que o Zé e o Ronaldo 
já faleceram... que coisa mais 
estranha! E, por tudo aquilo, 
eu perguntei a eles: por que 
não me convidaram a ir junto? 
Houve um pequeno silêncio 
e o Ronaldo falou, meio sem 
determinação: Ah, é que você 
não gostava das comidas de 

boteco, de feiras livres e isso 
sempre acontecia. Depois, eu 
meditei: como eles poderiam 
ter me convidado se não estão 
mais presentes em carne e 
osso? No entanto, encontra-
ram um meio de voltarmos 
a viajar juntos, embora pelo 
pequeno período de apenas 
um sonho! Vou parar por aqui, 
pois as lágrimas vieram aos 
montes... 

Com sua permissão, estou 
encaminhando uma cópia des-
te para a Letícia e Alessandra.

Beijos com muita saudade.
Claudio. Observação: có-

pia com 98% de fidelidade. 
Houve apenas algumas pe-
quenas alterações ou inclu-
sões.

XX Concurso “Fritz Teixeira de Salles” 
de Poesia

Nesta edição do Concurso “Fritz Teixeira de Salles” 
de Poesia, foram encerradas as inscrições da cate-
goria Adulto no dia 13/05/2022. 
Recebemos 1910 poesias, de 1070 poetas, de todos 
os Estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal 
e de 13 diferentes países – Angola, Bélgica, Cabo 
Verde, EUA, França, Itália, Japão, Moçambique, 
Portugal, Suíça, Turquia e Uruguai.
O Estado de São Paulo tem o maior número de par-
ticipantes, com 792 inscrições, seguido por Minas 
Gerais com 391 e Rio de Janeiro com 379. 
De outros países, com os maiores números de in-
scritos temos Portugal com 78 autores, e Moçam-
bique com 27.
Para as categorias Infantil e Juvenil o prazo é até 
27/05/2022, e então divulgaremos os números das 
inscrições na próxima edição do JMS.
A noite de premiação, que esperamos seja presen-
cial, acontecerá no mês de Julho/2022.

genivaldo, o construtor
maThEuS ZucaTO

I. Antes desta ocasião, ha-
via encontrado Genivaldo a 
comprar o jornal da semana, 
na banca da praça central. Em 
seu olhar, o incrédulo, porém 
vivo olhar de quem encon-
tra uma pedra e nela vê um 
pontinho brilhante. Trocamos 
mãos nos chapéus e acenos 
de cabeças, e o homem não 
pôde esperar pela continui-
dade. Respondeu apenas um 
“veja só isso! Está sabendo?”. 
Estranhado, de pronto bati os 
olhos na principal manchete 
do jornal da cidade e região. 
Lá estava a notícia da queda 
de uma ponte da cidade. Em 
verdade, era uma ponte de 
pouca importância, ainda que 
isso fosse relativo, pois a pon-
te ligava duas ruas de pouco 
nome à totalidade do municí-
pio; contudo, facilitava a vida 
dos moradores locais.

Uma antiga ponte, em ver-
dade. Construída nos tempos 
dos avós, época em que as 
técnicas rudimentares visa-
vam suportar as charretes e 
os primeiros carros que che-
gavam à cidade. E apenas 
isto. Depois de dias de muita 
chuva, o rio arrastou as mar-
gens encharcadas com a for-
ça de muitos mineradores, e 
delas os ferros despontaram e 
o solo se afundou, levando a 
ponte para o leito do rio. Fe-
lizmente, dizia o jornal, nin-
guém se feriu.

II. A ocasião de que 
quero, finalmente, falar, vol-
tava eu da partida de futebol 
entre dois times locais. Clás-
sico marcado pela goleada 
inédita de um time sobre o 
rival. A comemoração se-
ria exatamente no bairro de 
Capim-alto, para onde era 
necessário o acesso à ponte. 
Já haviam improvisado, os 
moradores, estreita ponte de 
madeira sobre madeira, apre-
goadas, reforçadas por cima e 

por baixo por bambus. Carro 
não passava. Charrete, só sob 
supervisão divina. Naquele 
dia, andávamos em orgulhosa 
procissão de vencedores — 
jogadores e torcida, da qual 
eu fazia parte —, e encontrei 
Genivaldo tomando notas 
numa caderneta ao lado da 
ponte destruída. Os animados 
passaram em saudação ao 
avistarem mais aquele adepto 
do time; no entanto, achei um 
tanto curioso o fato de estar 
meu amigo num local de tal 
desolo no momento em que o 
time do coração disputava em 
campo.

Genivaldo respondeu aos 
cumprimentos como fosse 
disputar eleição. O sorriso, 
agradabilíssimo, alegórico, 
a embelezar a paisagem ar-
ruinada. Acheguei-me, ace-
namos as cabeças, e ele foi 
além, numa convicção ocul-
ta. Disse-me, surpreso, que 
perdera o jogo pois tratava de 
assunto sério. Depois, apazi-
guando meu assombro, per-
guntou-me do jogo, que de 
golpe voltava-lhe à memória. 
Contei-lhe o resumo, mas 
não tive o tempo de inflar o 
peito, pois sua atenção escor-
ria como as altas águas do 
córrego barrento que abaixo 
de nós viajava. Vencido, per-
guntei-lhe, para seu alívio, o 
que fazia ali, que assunto era 
de tal valia. Encheu o tronco e 
disse: vou reconstruir a ponte 
desabada!

Com singela sinceridade, 
acreditei ter ficado maluco, o 
amigo. Perguntei por que se 
submetia à reconstrução da 
ponte quando fosse aquilo — 
disso sabemos todos — dever 
do município. Disse somente 
que não havia tempo a perder, 
que conhecíamos bem com 
quantas patas anda o ofício 
público. Informou também 
que havia feito ótimo negó-
cio, pois que a prefeitura res-
tituía o favor outorgando-lhe 

o direito da construção de 
uma cabine fiscal, isto é, que 
possuísse ali o soldo dos que 
cruzassem a ponte. Cobraria 
quanto?, perguntei de pronti-
dão, e disse que era questão 
para depois, e que o que im-
portava era a construção da 
ponte. Como somos amigos, 
perguntei, abelhudo, quanto 
custaria o empreendimento, e 
Genivaldo mostrou-me a últi-
ma página da caderneta que já 
perdia a cor da capa sob suor 
da mão do homem. Lá esta-
va o exorbitante montante, 
resultado da soma de mate-
riais, estudo, obra, manuten-
ção, e todo o mais necessá-
rio à reparação completa de 
uma ponte daquele tamanho. 
Fosse minha a caderneta, te-
ria pulado no rio. Indaguei-o 
sobre o quimérico valor, se 
havia, conforme rito do go-
verno, feito o jogo dos lances, 
o procedimento licitatório, ao 
que recorreu de que não havia 
tempo e tal era a vantagem do 
cuidado próprio: ligou no nú-
mero indicado quando con-
sultou a prefeitura, e escolheu 
essa que lhe atendeu; não 
havia tempo para papéis nem 
olhos-nos-olhos, mas pediu 
um recibo de seu depósito e 
uma carta-promessa (uma 
espécie de contrato), que vi-
riam assinados por Alfredo, 
engenheiro da empresa. Tudo 
certo, conquanto iniciassem 
prontamente a obra. Termi-
nou por me enxotar de forma 
polida, indicando que demais 
explicações podiam ficar para 
depois, e que o povo honraria 
seu sacrifício financeiro.

III. Semanas e meses se 
passaram, e Genivaldo aguar-
dava fielmente a chegada das 
máquinas para dar início à 
construção da ponte do bair-
ro. Confessou-me, certo dia, 
haver depositado à constru-
tora, como forma de entrada, 
toda sua economia despropo-
sitada de anos de suado tra-

balho, acrescido às penhoras 
que fez disto e daquilo quan-
do da negativa recebida pelo 
banco municipal. Ligava toda 
semana e recebia devolutivas 
um tanto dúbias, mas conten-
tava-se com as garantias da 
empresa — recebeu inclusive 
carta assinada do engenheiro 
da companhia, o tal Alfredo, 
com remetente em branco 
— de que estaria ali o quan-
to antes. E não vinham. Não 
vieram. Quando perguntou 
na prefeitura sobre o endere-
ço da construtora, em desejo 
de lá investigar o motivo da 
demora, a prefeitura indicou 
que em algum lugar do depó-
sito se encontrava uma caixa 
com o cadastro completo da 
empresa, e que deles só tinha, 
de pronto, o número do tele-
fone. Meses em vão flutua-
ram na pequena cidade, e o 
córrego continuava a cruzar 
aquelas ruas sem um chapéu 
que lhe fizesse sombra.

IV. Depois de dois anos 
desde que Genivaldo encon-
trara o endereço da empresa e 
lá fora descobrir um enorme 
campo pastado por vacas — 
terra de ninguém —, ainda 
ele esperava pela empresa 
que, de dois em dois meses, 
mandava-lhe garantias da 
chegada iminente. Foi cha-
cota regional o dia em que 
vimos mesmo o construtor 
receber da companhia, de 
calmante caução, um enorme 
bolo branco, moldes de casa-
mento, que o homem repartiu 
com o povo que ali apareceu, 
maneira de agradar aqueles 
que pagariam o imposto pelo 
uso da ponte, que não tarda-
va em ser erguida, como de-
monstrava a empresa depois 
de presentear o cliente com 
tamanho deleite. Foi nessa 
época que o povo, cansado 
de contornar o canavial dos 
Couto para ir à cidade, pas-
sou a cobrar do município a 
solução do caso. O município 

aRNalDO GuIRElI

Pois sabemos que a pesca 
é um esporte que desperta nas 
pessoas que a praticam os mais 
elevados sentimentos. A con-
centração espiritual, o amor à 
natureza.

Pescaria é a união de pes-
soas identificadas pelo senti-
mento comum de amizade. 
Ninguém vai pescar e acampar 
com o seu inimigo.

No contato com a natureza, 
não buscamos a solidão, mas o 

companheirismo, o prazer da 
solidariedade. Essa é a magia 
da pesca, que cada vez mais 
leva as pessoas para junto das 
fontes da vida. Mas só é pos-
sível participar dessa aventura 
nas paisagens vivas do Brasil 
– onde confluem águas, árvo-
res e estrelas – quando o meio 
ambiente está despoluído. É 
por isso que pescar sempre foi 
uma atividade ecológica, pes-
cador não gosta de sujeira, nem 
destrói o mato, nem joga dina-
mite no rio. Seus passeios são 

cíclicos: ele sempre volta ao 
local onde fisgou aquele gran-
de bagre, onde um inesquecível 
dourado, certa vez, escapou de 
seu anzol.

A pesca, portanto, é uma 
atividade que defende o país 
no que ele tem de mais frágil e 
deve ser ensinada desde cedo.

Criança com um caniço na 
mão aprende ecologia de ver-
dade. Pode então respeitar o 
que recebe de graça, cultivando 
sua paixão pelas plantas, os ani-
mais e o ar livre. Num país com 

tantos problemas, dedico esta 
crônica às crianças brasileiras. 
Elas precisam urgentemente 
sair dos becos “celulares” e en-
contrar os rios. Sentir a emoção 
de uma linha pesada de aven-
tura e provar um peixe feito no 
capricho. Entre o chão e o céu, 
meninos e meninas aprenderão 
a dividir novos espaços, longe 
do asfalto e da violência.

Só assim vamos conviver 
com pessoas amigas da nature-
za que entendam o país na sua 
grandeza e generosidade. Foi a 

terra intacta e deslumbrante que 
inspirou poetas e romancistas e 
chamou a atenção do mundo, 
hoje alarmado com nossa vo-
cação para o “desmatamento”.

A terra que embalou a in-
fância dos escritores precisa de 
cuidados com as crianças. Para 
não virar o deserto que amea-
ça tomar conta do coração dos 
homens.

Vamos para uma das partes 
principais: 

Delícias do rio
Bagre na cebola

Limpe três bagres médios;
Tempere internamente com 

sal, pimenta do reino, pimen-
ta vermelha moída e suco de 
limão; Descasque 3 cebolas e 
coloque-as no interior do peixe;

Leve ao forno forte até ama-
relar ou dourar; Recubra com 
rodelas de tomate e pimentão 
vermelho; Retire do forno ao 
secar o tomate; Sirva com vi-
nho branco gelado. 

“Para crianças evitar pimen-
ta e logicamente tomar guaraná 
gelado”.

um sonho que vai dar certo

respondia, em defesa, que era 
assunto do responsável, Ge-
nivaldo. O povo, em profun-
da compaixão pelo homem, 
não teve a coragem em exer-
cer a demanda. Continuou-se 
a contornar o canavial. Auxi-
liado pelos colegas, encon-
trou advogado, que dentro de 
seu terno surrado disse que 
em nada podia ajudar quem 
em cautela não se ajudou.

V. Anos se passaram, e o 
que sobrou ao pobre sujeito 
foi a construção de seu novo 
lar a beira-rio, barraco de paus 
e lonas. Genivaldo, o cons-
trutor, em obstinada crença, 
tornou-se figura folclórica 

regional. O barba-branca re-
cebeu, ainda durante algum 
tempo, os regalos da constru-
tora como promessa da obra, 
até que os então anuais pre-
sentes rarearam e se tornaram 
transparentes como a ponte 
que cobria o córrego munici-
pal. Foi no tempo que deixou 
de receber os mimos, que o 
senhor Genivaldo passou a 
acreditar com mais convicção 
de que, finalmente, a compa-
nhia construtora chegava.
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MeMóriAs De pAoLo pANCioLi - 9
Naquele início do ano de 

1948, fervilhavam os prepa-
rativos para a partida de papai 
para o Brasil. A responsabili-
dade dos trabalhos em anda-
mento seria passada ao Piero e 
a um sócio que depois assumi-
ria definitivamente a empresa. 
Imaginava a dor do papai ao 
abandonar tudo e enfrentar 
uma nova vida no exterior.  
Tinha 56 anos. Mas se sofreu, 
não deixou transparecer a nin-
guém, e nos primeiros dias de 
abril, acompanhado do Nardi-
no, foi a Genova para embar-
car no navio Cuyabá, que o te-
ria levado ao Brasil. Antes da 
partida, tínhamos ido com ele 
a Montecatini para despedir 
do Avô Eugenio de 81 anos, 
dos irmãos e dos familiares.

Através das frequentes 
cartas, acompanhamos com 
ansiedade a longa viagem até 
a feliz chegada nos braços de 
tantos caros parentes. Depois, 
o acompanhamos através de 
cartas e fotografias nas suas 
andanças entre Santos, São 
Paulo, Ouro Fino e etc..., e o 
sentimos feliz, tranquilo e con-
fiante. A partir daqueles dias, 
eu permaneci na Itália, mas o 
meu coração e principalmente 
a mente se transferiram para 
o Brasil. Passei a imaginar e 

sonhar o Brasil como um país 
fascinante, exótico, quente, 
misterioso e imenso, uma es-
pécie de sucursal do Paraíso 
Terrestre. Nas minhas fanta-
sias confundia as belas reali-
dades das narrativas familia-
res com a minha imaginação, 
meus sonhos e meus desejos. 
Afinal, tudo se ajustou da me-
lhor maneira, quando pouco 
tempo depois, enfrentei a rea-
lidade brasileira. Porém, com 
certeza, tudo isso serviu como 
estímulo para entrar com oti-
mismo nesse novo mundo.

Nesse ano terminei a es-
cola com o resultado mínimo 
necessário para entrar no quar-
to colegial, que representava 
a conclusão do curso. Devo 
dizer que a partida do papai, 
além de transferir os meus 
pensamentos para o Brasil, 
tinha também esvaziado a 
minha vontade de completar 
os estudos. Sabia que um di-
ploma de professor de italiano 
seria de pouca utilidade no 
exterior e eu poderia simples-
mente abandonar tudo e partir 
o quanto antes com o Piero. A 
mamãe teve que usar todos os 
seus argumentos e principal-
mente a sua autoridade para 
me convencer a continuar os 
estudos. Também nesse ve-

rão, passei as férias jogando 
futebol, lendo, cantando, e 
fazendo passeios frequentes 
nas montanhas com Massimo, 
Ubaldo, Beppe Salvi e outros. 
Esses passeios além de ecoló-
gicos eram também econômi-
cos. Íamos a pé, levando san-
duíches, uma garrafa de água e 
um agasalho na mochila. Ape-
sar dessa vida econômica, mi-
nhas finanças eram um verda-
deiro desastre. Aliás, diria que 
não existiam. Piero, de vez em 
quando, me dava uma peque-
na ajuda, porém ele também 
devia economizar para poder 
pagar a viagem para o Brasil. 
Em casa, tínhamos o salário 
da mamãe e algum pagamen-
to atrasado de trabalhos que o 
papai tinha feito antes de par-
tir. Não faltava o necessário, 
mas não tínhamos margem 
para o supérfluo. Tudo devia 
ser analisado e calculado antes 
de efetuar qualquer despesa. 
A futura viagem de todos nós 
era uma grande preocupação 
financeira, seja pela falta de 
navios, pela grande procura, 
pelas passagens muito caras 
e não podíamos contar ainda 
com a ajuda do papai. 

Comecei o último ano do 
colegial sem nenhum entu-
siasmo. Pina, apesar dos mui-

tos concursos dos quais tinha 
participado, ainda não tinha 
encontrado um emprego de 
professora. Roberta, pensando 
no Brasil e especialmente no 
Danilo, não tinha ainda deci-
dido se terminava ou abando-
nava os estudos. De vez em 
quando, com a mamãe, íamos 
a Montecatini visitar o Vovô 
Eugenio e os parentes. O Tio 
Francesco, quando podia, nos 
visitava em Barga preocupa-
do com o nosso bem estar. A 
mamãe, nesse início do ano de 
1949, foi favorecida por uma 
lei que estimulava a aposen-
tadoria dos professores mais 
velhos com um abono de 5 
anos e deu entrada com a do-
cumentação para obter a apo-
sentadoria máxima com 35 
anos de ensino. O Tio Nardi-
no, ainda solteiro aos 45 anos 
e que já fazia parte da nossa 
família, decidiu ir ao Brasil, e 
junto com o Piero, começou 
a preparar os documentos ne-
cessários. Com tanta agitação, 
a minha dedicação aos estu-
dos deixava muito a desejar e 
formava-se um círculo vicioso 
onde o pouco empenho no es-
tudo gerava preocupações que 
por sua vez prejudicavam os 
estudos. Um verdadeiro de-
sastre.  Enfim Piero e Nardino, 

terminados os preparativos, 
conseguiram as passagens no 
navio Itália para os primeiros 
dias de abril. Eu, tio Renato e 
tio Enrico os acompanhamos 
a Genova, aonde felizes, em-
barcaram enquanto comigo 
ficaram a inveja e o arrepen-
dimento de não estar embar-
cando com eles. A mamãe 
obteve a aposentadoria em 15 
de junho. Aproximadamente 
nessa época começaram os 
meus exames finais necessá-
rios para a obtenção do diplo-
ma de professor. A comissão 
examinadora era composta de 
7 ou 8 professores das diversas 
matérias, que eram sorteados 
em toda a Toscana, além de 2 
professores locais que tinham 
nos acompanhado durante o 
ano. Não tinha muitas espe-
ranças, pelo contrário, estava 
preparado para um desastre 
que felizmente não veio. Fi-
quei de recuperação de apenas 
duas matérias, latim e mate-
mática. Em vista das previ-
sões, comemorei o resultado. 
Com a mamãe, decidimos que 
a nossa partida para o Brasil, 
seria no mês de outubro. No 
início desse mês teria concluí-
do os exames de recuperação 
e partiríamos independente 
do resultado. Nessa época, 

vínhamos recebendo notícias 
constantes do Brasil através 
de correspondência e fotos, 
que faziam crescer em mim 
a ânsia por partir. A mamãe, 
que havia acabado de se apo-
sentar, conseguiu com a Tia 
Itália um empréstimo que se-
ria quitado em parcelas com a 
própria aposentadoria dela. O 
Tio Francesco tinha oferecido 
ajuda também e ficaria com as 
espingardas de caça do papai 
e os móveis do quarto de dor-
mir. Dessa forma, o financia-
mento para a viagem estava 
equacionado permitindo a to-
dos nós a tranquilidade neces-
sária para enfrentar os outros 
problemas. Mamãe se encar-
regou de toda a documentação 
com o consulado brasileiro de 
Florença e com as autoridades 
italianas para obter os nossos 
passaportes. Eu aproveitei 
essas férias intermediarias, 
dividindo o tempo entre o es-
porte, os costumeiros passeios 
de montanha, os preparativos 
para a viagem, e um pouco de 
estudo.

Avó
jaImE 
GOTTaRDEllO

As pessoas na realida-
de deste nosso louco mundo 
sempre dizem, quando algo 
terrível acontece, que a triste-
za, a perda e a dor do coração 
“diminuirão com o passar do 
tempo”, mas não é verdade. 
Sempre haverá outra tristeza e 
outra perda, que são constan-
tes na vida de todos.  Por ou-
tro lado, se todos tivéssemos 
de passar a vida inteira carre-
gando todas as dores o tempo 
todo, não conseguiríamos su-
portar. A tristeza nos paralisa-
ria. Então, no final, seria bom 
embalar tudo isso num saco de 
lixo e botar para fora. Isso tudo 
para dizer que sempre lembro 
das minhas avós como poços 
de sabedoria, ternura e com 
as costas vergadas das dores e 
tristezas do mundo. Mas sem-
pre prontas a jogar o excesso 

das perdas no lixo.
Ter uma avó é como ter 

um exército. Este é o maior 
privilégio de um neto: saber 
que alguém está do seu lado, 
sempre, sejam quais forem 
os detalhes. Mesmo quando 
você está errado. Melhor se 
você estiver certo. Uma avó é 
tanto uma espada quanto um 
escudo. Há algo de especial 
na casa de uma avó: o cheiro. 
A gente nunca esquece como 
é o cheiro do assoalho limpo, 
da carne na panela, da lavanda 
que ela usava depois do ba-
nho. Casa de avó e colo de avó 
são de verdade o melhor lugar 
para se sentir seguro e amado.

As avós geralmente têm 
o dom de perceber pessoas 
idiotas ou maldosas que fa-
zem coisas idiotas e maldosas. 
Elas sempre acham que essas 
pessoas são uma merda, ape-
sar de não dizerem isso. Mas 

que também existem adultos 
que fazem coisas boas e inteli-
gentes, como aprender a voar, 
descobrir a penicilina, fabricar 
vinho e queijo etc.

Avós, no seu jeito peculiar 
de apontar as coisas, dizem 
que o verdadeiro truque da 
vida é perceber que quase nin-
guém é totalmente um merda 
e quase ninguém é totalmente 
um não merda. A parte difícil 
da vida é se manter o máximo 
possível ao lado de um não 
merda.

Sabedoria de avó.

o idoso empreendedor
l. a. GENGhINI

Incomodou-me a cons-
tatação de que à medida em 
que a idade vai chegando, 
digo, depois dos 60, o ido-
so, por mais teimoso que 
seja vai sendo tangido para 
um canto (as coisas do non-
no), onde tenderá a ficar es-
quecido até a sua passagem 
para o desconhecido, um 
além que alguns chamam 
de Paraíso, mas que, para 
mim, por mais crente que 
eu teime em ser, acaba lá 
no alto, fim da rua Profes-
sor Maurício Zucato.

Alguns podem até resig-
nar-se, mas eu não. Sou de 
uma teimosia que veio de 
navio, lá de Monte Colom-
bo, na Romagna, Itália.

Resignação é “substanti-
vo feminino” que significa: 
“1.A submissão à vontade 
de alguém ou ao DESTI-
NO; 2. Demissão voluntá-
ria de um cargo”. Vou ficar 
com a Submissão ao DES-
TINO, por ser mais poética, 
mas o que temos a conside-
rar é mais cruel, obscuro e 

impiedoso. É um tabu.
Assim como no livro de 

Spencer Johnson “Quem 
Mexeu no meu Queijo”, o 
poder de mudança está na 
capacidade de RIR DE SI 
MESMO, é com estes pre-
téritos que os idosos deste 
meu Brasil Varonil têm de 
conviver, assimilar e prati-
car.

Assim alguns idosos 
passam a adotar o hábito de 
fazer-se de piada e de “rir 
de si mesmo”, encantando 
netos, parentes e amigos, 
em plateias improvisadas 
de, no máximo, três pes-
soas, enquanto outros se 
trancam e ensimesmados 
curtem o tempo que lhes 
falta prisioneiros de seus 
exclusivos pensamentos 
que a ninguém darão a co-
nhecer.

Dentre os escritores que 
li, um deles, o maior e o 
mais gentil e aconchegan-
te contador de histórias e 
estórias, com o qual tive, 
também, a honra de con-
viver, foi o que melhor de-
sempenhou a capacidade de 

rir de si mesmo e de resig-
nar-se às mazelas da vida, 
procurando sempre tirar o 
melhor do que lhe restava. 
(Ivan, Crônicas de minha 
gente).

O idoso pouco a pouco 
vai perdendo tudo. A saúde 
lhe escapa, os jovens lhe ig-
noram, os amigos se vão e 
o governo lhe persegue. O 
governo não gosta de ido-
sos, só dão despesas...

Tempos bons quando 
se podia trabalhar (ainda 
pode mas não lhe dão mais 
oportunidades), ter salário, 
13º, férias, plano de saúde 
top de linha extensivo aos 
familiares... Oh! saudade...

Depois dos 60, e aos 
70 fica muito pior, somos 
recusados pelos planos de 
saúde e no sistema de saúde 
pública nos marcam exa-
mes e procedimentos para 
a próxima reencarnação. 
Se vamos ao médico parti-
cular e pagamos “um rim” 
pela consulta e tivermos a 
ousadia de lançar o recibo-
comprovante na declaração 
do IR, o leão estará lá para 

nos apanhar na malha fina 
como animais menores na 
cadeia alimentar. Uma hu-
milhação.

Sobra muito pouco para 
o idoso, a não ser o senti-
mento de perdas e, às ve-
zes, muita revolta.

Da mesma forma que o 
duende e os ratos de “Quem 
mexeu no meu Queijo”, às 
vezes, dá vontade de tomar 
coragem, perder o medo 
e arrancar com fé e garra 
para um novo projeto, um 
projeto empreendedor.

Foi assim que, vestido 
na melhor roupa, gravata 
azul com listas transver-

sais vermelhas, chapéu e 
bengala, tomei um antigo 
plano de negócio de subsis-
tência e dirigi-me ao banco 
em busca de financiamento, 
capital de giro.

A gerente, muito solí-
cita e jovial, analisou meu 
projeto, fez cara de pensa-
tiva, encarnou seu melhor 
momento de aluna de em-
preendedorismo e foi logo 
lascando o veredito: Meu 
senhor, este projeto está 
bem coerente e arrumadi-
nho. Quem vai tocar o em-
preendimento?

Só então percebi que es-
tava sendo confundido com 

um Office-Véio, aqueles 
coitadinhos que ficam co-
chilando nas filas, apoiados 
nas bengalas, esperando 
para pagar as contas da fa-
mília, quando não da vizi-
nhança toda.

Limpei a garganta, pi-
garreei, respirei fundo en-
contrando uma energia de 
corredor de maratona e dis-
se, “eu mesmo, senhorita!”

Ah, seu Luiz, sinto mui-
to. Infelizmente o senhor 
está fora da faixa de con-
cessão de empréstimos. No 
seu caso, só o consignado!

Até qualquer hora pes-
soal!
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A FoMe No MuNDo
jOSÉ aNTONIO 
ZEchIN

quando entro numa quitanda 
ou mercado qualquer e vejo aquela 
exuberância de frutas, legumes e 
hortaliças, tenho vontade de do-
brar os joelhos e agradecer a Deus 
pela natureza maravilhosa que nos 
deu. sempre digo a algum aten-
dente por perto: 

— que maravilha a gente po-
der desfrutar desses ricos alimen-
tos! 

e completo emocionado: 
— imagina quando não tiver-

mos mais esses produtos?
pois é, um dia podem acabar 

mesmo. Como já aconteceu com 
a uva em vinhedo. Todo mundo 
plantava. Hoje, ninguém planta 
mais. Dá trabalho e nenhum lu-

cro. Melhor vender as terras para 
condomínios. Naqueles tempos, 
todas as casas tinham uma horta 
lá no fundo. Hoje não plantam se-
quer um simples pé de limão, que 
brota praticamente sem cuidado 
nenhum. 

— saudosismo do poeta aqui?
— Não!
— vão dizer que eram “outros 

tempos”?
— sim!
— esses tempos podem voltar?
— Não sei...
os alimentos estão caros? es-

tão. De quem é a culpa?... pense 
um pouco antes de responder. A 
gente entra num mercado e está 
tudo ali, aos nossos olhos e mãos! 
sim, tem que pagar. Nada cai do 
céu ou você não aprendeu isso 
ainda? Alguém produziu aquilo. 

Alguém transportou, armazenou, 
comercializou. pagou altos im-
postos. quem trabalha precisa ter 
o devido retorno, principalmente 
quem planta. ou não?

Dizem que a “insegurança 
alimentar” (palavras sofisticadas 
para “fome” mesmo) atinge cer-
ca de 200 milhões de pessoas no 
mundo. eu acho que é muito mais 
nesse planeta de quase oito bilhões 
de viventes humanos famintos. As 
explicações são simples: pandemia, 
guerras, influência do clima (chove 
muito, chove pouco, tem seca, tem 
geada), baixa produtividade no 
campo, alta do dólar, dos fertilizan-
tes, dos combustíveis, da energia e 
outras trezenas de opiniões desne-
cessárias de “especialistas” que sa-
bem explicar as causas, mas nunca 
sabem a solução. Claro, soluções 

existem. Mas custam caro. exigem 
tempo, planejamento, trabalho. 
exigem autoridades sérias e não 
corruptas. simples assim.

só as populações da China e 
Índia somam 2,8 bilhões de habi-
tantes. Apenas para exemplificar, 
se você quisesse distribuir um 
quilo de arroz por pessoa, por ano, 
precisaria produzir bilhões de to-
neladas. onde? Como? estou me 
referindo a um único produto. 
pense no todo. entendeu ou não?... 
você consegue entender por que 
há tantos países (considere a China 
em primeiro lugar) interessados no 
extenso território brasileiro? você 
acha que estão preocupados com 
a Floresta Amazônica por amarem 
a natureza, por serem “bonzinhos”, 
por gostarem de índios? então?!...

voltarei ao assunto.

JUNTANDO TÍTULOS...
‘O Lado Bom da Solidão são as recordações’
Recordações de um tempo que passou
Mas que ficou armazenado nos corações
Nada mais nada menos só a saudade restou

‘Posso ver claramente o horizonte verde lá adiante’
Quase no fim do tortuoso caminho pedregoso
Posso ver também um romeiro e um caminhante
Que passo a passo seguem entoando hino religioso

‘Oi amigo tenha mais respeito com o português’
E não cometa erros crassos com seus escritos
Pois eles o relegarão pelo menos uma vez
E então você se tornará um desdito

‘O filme que silenciou o Cine Brasil de Monte Sião’
Quem lembra do Tigre da Índia O sepulcro Indiano
O Corcunda de Notre Dame Demétrius e os gladiadores, um 
filmão
Ou Os dez Mandamentos Um Corpo que Cai filmes americanos

‘Darei tua carne às aves do céu e às feras do campo’
Como um severo castigo a quem ordens desobedece
Cantigas de ninar luzinhas de pirilampos
Se completam com o nascer do sol quando amanhece

E Jaime Gotardello com sua ‘Política e Poder’ 
Vai revelando em sua crônica coisas do passado
Remodelando o tempo a política como a florescer
E vai nos dando lições com seu escrito bem elaborado

Já em ‘Memórias de Paolo Pancioli’ seus natais desapareceram
Assim como desapareceram todo um passado os governos atuais
Nos premia com a redemocratização com votos que pereceram
E que com certeza não reaparecerão jamais

Em ‘Revelações’ Matheus Zucato relembra do rádio a era
Relembra de plateias quando Carlinhos quebrou o braço
‘Imagine’ então ‘As Guerras no Cinema’ em tempos de primavera
Devia ser a ‘Caridade para o fim do mundo’ em curto espaço

Mas diante do grande espetáculo ainda resta ‘Visão’
Nas ‘Crônicas da Minha Gente’, o filho vê a imagem de seu pai
É uma imagem límpida quase transparente alucinação
Pois na noite em que seu pai o visitou já não vivo era mais

Já Guireli nos fala dos primeiros goleiros de Monte Sião
Fala de nossa estupidez em poluir rios e mares
E fala também da solidariedade e do ato de compaixão
Da Freira que cura leprosos que sofriam seus pesares

(Extraídos do Jornal Monte Sião, edição 598, abril de 2022, com a devida vênia de seus 
constantes colaboradores, que com suas crônicas muito enriquecem as páginas do periódico 

fundado em 1958)

Arlindo Bellini

Bruxoque
Ontem
fui
bruxo

Hoje
sou
querubim

Quiçá
os feitiços
da vida

sejam
encantos
pra mim

Eraldo H. Monteiro

Drakkar
pessoas estranhas
caminham comigo
pra lugar nenhum

procissão orando 
a deuses incomuns

de mim 
apenas sei
me desviar 
de abismos

e a ternura
de uma mão
neste labirinto

assim continuo 
a navegar 
meu drakkar 
em mar profundo 

José Carlos Grossi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 25/05/2022
CÍRCULO ÍTALO-BRASILEIRO DE MONTE SIÃO - MG

Eleição e posse do Conselho Deliberativo, Presidente da Diretoria e Presidente do Conselho Fiscal - Exercício 2022 a 2024.
O Presidente do CÍRCULO ÍTALO-BRASILEIRO DE MONTE SIÃO - MG, JOSÉ AYRTON LABEGALINI, eleito em 25/05/2020, no uso de suas atribuições e poderes, regularmente constituídos perante os registros públicos no Ofício de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas desta Comarca, em 21 de Maio de 1993, sob nº 47, às fls 47 do Livro A-1 de Pessoas Jurídicas, e nos termos das averbações de sua última alteração estatutária assentada em Protocolo 005074 — Registro: 000047 — Livro :A7 
AV Fls. 89 Pág. 1 em 14/12/2009 RCPJ de Monte Sião - MG, em seus Artigos: Art. 6º inc.”A”, Art. 8º parágrafo. 1º, Art. 9º , Art. 10º alínea “A” e “B”, e parágrafo único, Art. 13º e Art. 14º — parágrafos 1º e 2º , parágrafo 3º , Art. 16, inc. “A”, Art. 17º e Art. 18º 
parágrafo único, Art. 19º e Art. 20º Inc. “A”, resolve, CONVOCAR os senhores associados Fundadores, Efetivos e Beneméritos, com direito a voto e todos os diretores e conselheiros, bem como seu Advogado o DRº ALLISON HENRIQUE NUNES 
DE PAULA, inscrito na OAB/SP n°452.393, bem como seus convidados e membros Honorários para a realização da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO, a ser instalada em 1º (primeira) convocação às 19:00h (Dezenove horas) do dia 25 
(Vinte e Cinco) de Maio de 2022. A assembleia será realizada através de uma conferência pelo aplicativo Google Meet. O link será disponibilizado antes da primeira convocação. Para acessar será necessário entrar em contato com algum membro 
do Círculo ou mandar mensagem pela página oficial do CIB (http://facebook.com/cibmontesiao/). É necessária a presença do número mínimo de 2/3 (dois terços) de seus integrantes, razão que, se não auferido o “quorum” qualificado no dia e hora 
determinado, fica desde já marcada a 2º (segunda) convocação para o mesmo dia, às 19:30h (Dezenove horas e trinta minutos), quando será constituída com qualquer número de presentes, para deliberação dos seguintes assuntos: A. Ler a Ata da 
última Assembleia Ordinária 2020, votar e ratificar seus termos. B. Tratar de ouvir de seu Presidente (Conselho Deliberativo) sobre o balanço de atividades realizadas no exercício de seu mandato de 2020 até 2022. C. Dar a palavra ao Presidente 
do Conselho Fiscal; sobre o balanço de atividades realizadas no exercício de seu mandato 2020 até 2022 e sobre as contas aplicadas e apresentadas. D. Dar a palavra ao Presidente da Diretoria, para declarações sobre atividades da Diretoria e
seus diretores, se quiserem dela fazer uso, e sobre suas gestões. E. Apresentar Rol de Cargos e convocar nominalmente os aptos a votação da(s) chapa(s) previamente candidatada(s) à nova diretoria, e seus candidatos. F. Já 
apresentar publicamente por ora, a Chapa Única Inscrita, que concorrerá aos cargos de direção da entidade para votação e eleição, no local e data aqui convocados, como segue: Presidente do Conselho Deliberativo: José Ayrton 
Labegalini, que indica para o cargo de Primeiro Conselheiro: José Airton Zucato, e Secretário do Conselho: João Vitor de Souza Bueno. Para Presidente da Diretoria, ele indica: Mário Lúcio Gottardello Oliveira, que indica para Dire-
tora Administrativa: Lourdes Labegalini Monteiro, para Diretor Financeiro: Dorneles Canela, e para Diretora Social: Rosalva Rita Guarini. Já para Presidente do Conselho Fiscal: Luís Atílio Pennacchi, indicado pelo Presidente do Con-
selho Deliberativo, indica como Primeiro Conselheiro: Diogo Teles de Oliveira e como Secretária do Conselho Fiscal: Maria Lúcia Gottardello Oliveira. Esta é a chapa que apresentou candidatura e se faz pública para impugnações, 
nos termos do estatuto. G. Tratar das eventuais impugnações, apresentar e votar a(s) Chapa(s) Concorrente(s), para eleger os novos membros diretores e conselheiros, exercício (25/05/2021 até 25/05/2022), nos termos de seu es-
tatuto e dar posse aos novos eleitos. A publicação na imprensa local é o meio estatutário de convocação oficial, precedendo mais de (8) dias e será feita sua fixação em sua sede nesta data, ambos figurando doravante como o doc-
umento hábil ao chamado para que surtam todos os efeitos de fato e de direito junto a todos os interessados aqui devidamente convocados, ainda que no local e data e horário determinados, estejam estes presentes ou ausentes.

MONTE SIÃO, 2 DE MAIO DE 2022
JOSE AYRTON LABEGALINI

Presidente

vida que segue, diferente
ValDO RESENDE

Tempos de pandemia, as coisas 
não são fáceis para ninguém. Maria 
Aparecida, vivendo da venda de 
seus croquetes, viu-se com a fregue-
sia praticamente zerada. Sem que 
houvesse possibilidade de prever 
tal situação, eventos, vernissages e 
festas para as habituais entradas de 
seus tradicionais croquetes torna-
ram-se miragens. Além dos difíceis 
contatos presenciais, do medo do 
contágio, as pessoas permanecendo 
em casa resolveram cozinhar suas 
próprias comidas.

- Sem trabalho e sem festas... 
Boca livre, Vadico, só quando aca-
bar esse treco! Vida dura!

Há gente que se apavora e gen-
te que arranja um jeito de se virar. 
Maria Aparecida, de imediato, co-
meçou a trabalhar com entrega de 
pizzas de famosa cantina da Bela 
Vista.

Durou pouco, pois mandaram 
a moça embora ao perceberem que 
ela estava montando um mailing 
com possíveis clientes, roubando 
esses da pizzaria.

- Roubando, não Vadico! Por 
favor! Ofereci almoço, marmitas 
personalizadas. As pessoas não co-
mem pizza toda hora, todo dia!

Vanilda, em home office...
- Pelo amor de Deus, “Cumpa-

di”, trabalhando em casa! Sua avó 
sempre fez isso, sua mãe idem. Não 
me venha com essa merda america-
na... “home office”.

O humor da Tatuada estava em 
sintonia com os tempos sombrios. 
Primeiro, trancou-se em casa, mal-
dizendo os incautos suicidas bor-
dejando com a cara desprotegida. 
Nessa fase recusou-se a atender te-
lefone, ausentou-se de redes sociais, 
televisão, jornal...

- Também, Vadico, o que você 
acha que eu devo fazer com um 
imbecil que me venha com teorias 
de terra plana? E os que negam a 
existência do vírus? E aqueles que 
tomam remédio comprovadamente 
ineficaz?

Respondi que certamente ou-
viriam seus palavrões, palavrões e 
palavrões, incluindo nesses últimos 
os mais escabrosos. Entretanto, ela 
emudeceu. Por mais de uma vez 
Vanilda expressou desejos nada so-
ciáveis: 

- Tenho vontade de bater mui-
to, encher essa gente burra de so-
papos, bofetões, socos, pontapés e, 
no final, dar uma cuspidinha sobre 
o sujeito

A coisa começou a durar mais 
que o previsto. Maria Aparecida, 
fora da pizzaria, conseguiu amea-
lhar mais de uma dúzia de clientes 
fixos, outros esporádicos, passando 
a fornecer marmitas inclusive para 
Vanilda, que bombardeava a amiga 
com avisos, recados, lembretes e 
álcool em gel para que ela não se 
contaminasse.

- Vadico, Vanilda me dá tanto 
álcool que limpo toda a cozinha, de-
sinfeto todos os legumes, verduras, 
frutas, sem gastar um tostão. Mas 
ela está ficando meio pinel. Deve 
ser falta de vodca.

Passei a enviar vodca para mi-
nha amiga. Na terceira garrafa, an-
tes de completar o primeiro mês, fui 
brindado com um rompante de seu 
humor de pandemia: 

- Tá me confundindo com tua 
avó, Vadico? Não sou alcoólatra! 
Sinto falta de gente. De toque, de 
abraço, de batidinha nas costas, de 
carícias nos você saberia onde já 
que, como eu, não faz nada. Vodca 
é pra embalar, com boa música!

E Vanilda passou a cantarolar, 
em todo telefonema, chamada de 
whatsapp e similar, canções que, 
segundo ela, refletiam o momento:

- Ai, a solidão, vai acabar comi-
go

Ah, eu já nem sei o que faço e o 
que digo... (((1)))

- Você diz palavrões, “cumadi-
nha”, foi o que alertei. Melhora essa 
vibe, mulher! Todo mundo está en-
frentando essa situação. E Vanilda, 
com olhar triste, emendava coisas 
do tipo:

¿donde estará mi vía,
Porque no viene?
Que rosita encendera
Me lo entretiene... (((2)))
E assim foi carnaval, semana 

santa. E lá se foram todas as águas 
de março, abril, os ventos de maio, 
o frio de junho. Nem percebemos 
que, aos poucos, estávamos habi-
tuados a Lives e demais tipos de 
encontros virtuais. Maria Aparecida 
seguia firme seu trabalho quando, 
ao entregar almoço para uma nova 
cliente, moradora do mesmo prédio 
de Vanilda, conheceu D. Doralva.

- Vadico, ela é sozinha. Vanilda, 
ela precisa de ajuda. Está velhinha, 
não tem quem a ajude em nada e, 
presa em casa, tem dificuldade de 
locomoção, de manter-se limpinha, 
pois tem sérios problemas físicos.

Vanilda sempre foi solícita e 
não deu outra, logo estava no oita-
vo andar, ajudando D. Doralva que 
enfrentava tal situação por não ter 

filhas, netas.
- Meu filho único casou-se com 

uma sujeita, uma zinha que acha 
que não vai envelhecer. Não vem 
aqui e eu, você sabe, não sou de 
uma geração que se despe na frente 
de homem. De modos que mesmo 
que meu filho ou um dos meus ne-
tos viessem com mais frequência, 
não adiantaria muito.

Será que ainda haveria tempo 
de ensinar a vizinha a despir-se pe-
rante um belo guapo, foi o pensa-
mento de Vanilda, somado a outra 
dúvida; aqueles dois belos homens, 
os netos, estariam casados, seriam 
noivos? D. Doralva deu a ficha 
completa de cada um, deixando cla-
ro que o mais novo, já balzaquiano, 
era bastante mulherengo.

- Sai com todas, minha filha!
Vanilda pensou palavrões e 

mais palavrões, maldizendo a pan-
demia com todo o seu coração ca-
rente. Ao mesmo tempo, era uma 
notícia alvissareira! O rapaz é mu-
lherengo!

- E eu, Vadico, tenho tudo o que 
define o gênero!

Antes da primavera, ainda man-
tendo todos os cuidados para evitar 
o vírus, Vanilda passou a ter sorri-
sos vagos, conhecidos brilhos no 
olhar. Estaria quase normal não fos-
se a perda de conhecidos, as rezas 
constantes para solicitar ajuda aos 
deuses. Os familiares protegidos, os 
amigos atravessando o momento 
sem maiores percalços, e a Tatuada 
passou a exibir pequenos sorrisos, 
deixando entrever pensamentos 
secretos.

- Não acredito que você está na-
morando! Gente, nem a pandemia 
te segura, minha irmã!

Vanilda respondeu suavemen-
te para a precipitada conclusão de 
Maria Aparecida:

- Namoro é pra você, queridi-
nha, que não amadurece nunca! Es-
tou tendo um caso. E você não vai 
saber quem é! E se ficar me enchen-
do o saco, vai perder uma freguesa 
das suas gororobas triviais.

Maria Aparecida pediu-me 
socorro, ainda indignada com a 
desqualificação de suas marmitas 
personalizadas.

- Eu tenho culpa se ela virou ve-
gana? Sou especialista em carnes, 
aves! E Vadico, ela está namoran-
do. Me informei com o porteiro! 
Ela tem saído UMA VEZ POR 
SEMANA!

Ponderei que uma saída para 
farmácia, banco ou supermercado, 
na base de uma vez por semana, 

estava para lá de razoável. E Vanil-
da, em home... ops, trabalhando em 
casa, em algum momento precisa-
ria entregar trabalhos, pegar outros.

- Mas e à noite? Você sabe que 
lá não tem porteiro noturno. Sabe-
se lá se ela não anda recebendo ra-
pazes em casa. Nós somos testemu-
nhas de que ela gosta.

Fiquei pensando se a Moça dos 
Croquetes não estaria invejando 
a outra. Caso tivesse razão de ser, 
caberia dar uma dura em Vanilda, 
saber o que estava acontecendo. Ao 
anoitecer, após o jantar, resolvi con-
versar com minha amiga. Quem 
acha que ela atendeu o telefone? 
Insisti. E nada. Pelo WhatsApp 
percebia Vanilda estar online, mas 
assim mesmo não atendia. Não 
respondeu recados escritos, mensa-
gens faladas.

Messenger, WhatsApp, reca-
dos pelo Facebook, pelo Instagram, 
nada! A conclusão foi óbvia. Maria 
Aparecida estava com a razão.

Esperei mais tempo do que a 
paciência disponível e, altas horas, 
quando Vanilda finalmente me 
atendeu, caí matando assinalando 
a falta de cuidado, a irresponsabili-
dade, a loucura de se envolver sa-
be-se lá Deus com quem! Onde já 
se viu receber namorado em casa? 
O sujeito viria de casa, do trabalho? 
Estaria tomando todos os cuidados?

- Vanilda, quando é que você 
vai tomar juízo?

E ela, abrindo o vídeo via fone, 
sorridente e tranquila, com um copo 
de vodca pela metade:

- Ah, Cumpadi! Eu até pode-
ria usar meus palavrões com você. 
Mas, não vou esculhambar com 
quem me quer tão bem. Olha, o 
moço é conhecido. É neto da D. 
Doralva.

- E isso resolve alguma coisa, 
mulher?

- Como você é careta, “Cumpa-
di”! Aproveita toda essa disposição 
e entre aí no Google.

Aprenda a fazer sexo virtual. Eu 
garanto que é bom.

E desligou.
E eu, fazer o que... abri o Goo-

gle.
Notas:
Solidão, canção de Dolores Du-

ran.
Donde estará mi vida? (Segovia 

/ Naranjo / Roman)

Conto publicado originalmente 
em A Sensitiva da Vila Mariana, 
pela Editora Elipse, Arte e Afins.
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Dia 01

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 

Queiroz
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!

XX SEMANA NACIONAL DOS MU-
SEUS

O Museu Histórico e Geográfico de 
Monte Sião participou da XX Sema-
na Nacional dos Museus, resgatando 
e restaurando fotografias de Monte 
Sião – lugares e pessoas – das déca-
das de 1930, 1940 e 1950.
Restauradas por Lucas Artur (Lucão) 
e impressas em placas de PVC, fica-
rão expostas para visitação por tempo 
indeterminado.
Com o tema “O poder dos museus”, a 
ideia é mostrar que o museu é capaz, 
não só de manter a história de sua 
gente, mas também ensinar as gera-
ções atuais e futuras.

MÃE!

“O sargento entregou à mãe um pe-
daço de pão. Ela partiu-o em dois e 
deu os pedaços às crianças, que co-
meram avidamente.
- Ela não Guardou para si, resmungou 
o sargento.
- É que ela não está com fome, disse 
um soldado.
- É que ela é mãe, respondeu o sar-
gento.” 
(HUGO, Victor. Noventa e três. Pág. 
11. Rio de Janeiro: Record, 1961.)

VIII (8º) ENCONTRO DA GENGHI-
NADA, PRESENCIAL EM 2022

Passando só para lembrar do Encon-
tro da Genghinada a ser realizado no 
dia 31 de Julho de 2022, último do-
mingo do mês, de meio dia às 18h, no 
BUFE BOULEVARD em Monte Sião. 
Espera-se a animação de todos. 

RECORDANDO MILLÔR FERNAN-
DES

Millôr Fernandes (Rio de Janeiro, 
☆16/08/1923 - Rio de Janeiro,☆ 
27/03/2012), nome artístico de Milton 
Viola Fernandes, foi um desenhista, 
humorista, dramaturgo, escritor, poe-
ta, tradutor e jornalista brasileiro, que 
sempre nos presentava com pensa-
mentos diretos e carregados de sar-
casmo, que diziam muito gastando 
pouco. Exemplos: “Democracia é 
quando eu mando em você; ditadu-
ra é quando você manda em mim”; 
“Como são admiráveis as pessoas 
que nós não conhecemos bem” e a 
melhor de todas para esta edição, 
“Viver é desenhar sem borracha”. 
Tanti auguri a tutti quanti!

DE NOVO, AS ESTRADAS RURAIS

Há que se reconhecer que a zona ru-
ral do município está, cada vez mais, 
incorporada ao desenvolvimento tu-
rístico e às atividades de lazer, devi-
do ao grande número de pousadas, 
pesqueiros, restaurantes, chácaras 
e sítios preparados para a recepção 
simples, sincera e hospitaleira, típi-
ca dessa mineirada com uma forte 
influência dos italianos e outros imi-
grantes que pela região aportaram. 
Sucesso! Daqui para o desenvolvi-
mento do AGRITURISMO (mode-
lo europeu, muito comum na Itália) 
pode ser um passo. Entretanto as 
estradas rurais continuam sendo bar-
reiras barrentas e esburacadas. Timi-
damente a prefeitura vem patrolando 
e até espelhando pedra britada. Lou-
vável esforço, mas parece pouco. É 
necessário planejamento prévio e 
atuação preventiva em vez de correr 
atrás do efeito danoso da chuvarada. 
O povo trabalha, participa e investe e 

o poder público não faz mais do que 
a obrigação de manter a infraestrutura 
funcionado. Né messsmo!

AINDA AS ESTRADAS RURAIS

Alô Câmara de Vereadores! É cons-
trangedor o que muitos proprietários 
de terrenos, sítios e lotes às margens 
das estradas andam fazendo ao co-
locarem as cercas praticamente em 
cima da área de rodagem, ficando tudo 
muito apertado, espremido e perigoso. 
Quando dois veículos se encontram é 
uma luta, tem que escolher lugar, um 
para outro passa, tendo muitas vezes 
que subir nas margens e encostar nas 
cercas ou nos muros. Tá na hora de 
consultar a legislação e apresentar 
um projeto de alteração da Lei Orgâ-
nica do município determinando que 
as estradas municipais devem ter um 
espaço de largura mais adequado às 
demandas de nossos tempos. Quem 
vai apresentar o projeto? Pode ser de 
iniciativa do prefeito, também. Mata no 
peito, ajeita e faz esse gooooool!

O ÚLTIMO TREM CONTINUA...

Você que é passageiro eventual ou 
costumeiro do MONTE SIÃO, mande 
notícias para o aprendiz de auxiliar de 
maquinista lagenghini@hotmail.com 
ou wzapp 11 9.9902-8784.

ATENÇÃO COLABORADORES DO 
MONTE SIÃO

O tempo é patrimônio se esvai, por-
tanto enviem seus textos até o dia 10 
de cada mês. Os editores e revisores 
agradecem!

Fragmentos - 11
ARIOVALDO GUIRELI

1- Ouço muitos dizer por aí, 
com grande convicção, que 
você é um gênio...concorda 

com o que dizem? Talvez tenham 
razão, responde o Mestre, dando 
a impressão de ser pouco modes-
to. E o que tem ou faz para ser 
gênio? O que tenho é uma grande 
habilidade para reconhecer...ape-
nas isso. Reconhecer que coisa? 
Explique mais. Reconhecer a linda 
borboleta numa lagarta feia e ras-
tejante; reconhecer a águia ainda 
no ovo; finalmente reconhecer o 
santo, num ser humano frágil e 
egoísta.

2- No domingo oito de maio 
deste 2022 em muitos lares 
o cenário foi igual: Olhares. 

Toques de mãos. Muito obrigado. 
Te amo. Sem você não sou nada. 
I love mom. Conselhos. Fortaleza. 
A que sabe ouvir. Palavras certas 
nas horas incertas. Gerou. Cui-
dou. Zelou pela saúde. Ensinou. 
Melhor amiga. Honesta. Guerrei-
ra. O domingo terminou. Lembra-

remos dela no segundo domingo 
de maio de 2023.

3- “ A esperança equilibrista 
sabe que o show de todo ar-
tista tem que continuar”. Aldir 

Blanc. Poeta. Compositor. Médico. 
Recentemente voltou para a Casa 
do Pai. A esperança não conse-
gue mais se equilibrar no Brasil? 
E o que temos como resposta é 
apenas um “E daí?” Desacredita-
mos. A fé relegada ao plano priva-
do passa a ser único sustento. E a 
espiritualidade se torna exclusiva 
a atos litúrgicos tanto devocionais 
e sacramentais que confirma a 
desigualdade social vigente. O 
sino tange e caminhamos para a 
aurora de um novo mundo, não é 
assim?

4- Uma frase do século 19 
fará com que entendamos 
perfeitamente o que esta-

mos vivenciando. A frase perten-
ce a Simone Weil. “Eu reconheço 
quando alguém é de Deus não por 
me falar de Deus e sim pelo modo 
como trata as outras pessoas”.

5- A terra chão trabalha as 
mãos e grita na vozes de 
Dom Pedro Casaldáliga e do 

Papa Francisco: “Malditas sejam 
todas as cercas! Malditas todas as 
propriedades privadas que nos pri-
vam de viver e amar! Malditas se-
jam todas as leis amanhadas por 
umas poucas mãos para ampara-
rem cercas e bois e fazer a Terra, 
escrava e escravos humanos!”  
“Cada camponês tem direito natu-
ral de possuir um lote razoável de 
terra onde possa estabelecer seu 
lar, trabalhar para subsistência de 
sua família e gozar de segurança 
existencial!(...)”

6- Leia de João Ubaldo Ri-
beiro “Viva o povo brasileiro”. 
Editora Alfaguara.

7- Este fragmento foi ampara-
do por Luiz Antônio Genghini 
e Ismael Rielli.

8- Beijos gerais.

VISITE NOSSO MUSEU


