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Dançando nas nuvens

“Já esta chegando a hora de ir/
venho aqui me despedir e dizer/

em qualquer lugar por onde eu andar /
vou lembrar de você”

Roberto Carlos

É chegada a hora da música que encerra o baile. A
última dança deixa alguma melancolia, mas é certo que outros
bailes virão.

O Universo Literário, que aqui demonstra a força do
talento de seus autores, resulta de uma proposta lançada aos
membros diretores das Regionais da Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores SOBRAMES, com finalidade de prestar
homenagem aos confrades e confreiras que, com vontade e
determinação, acompanharam os passos da Gestão 2017-
2018, fomentando participação e trabalho mútuo nas searas
da literatura produzida por Médicos Escritores.

Algumas Regionais responderam de pronto, outras
deixaram passar a oportunidade de inscrever sua história; a
maioria dos membros diretores enviou trabalhos, outros

Prefácio
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membros alegaram falta de tempo ou de inspiração para
escrever. Apesar da exaustiva insistência, não se pode ter tudo
o que se deseja, e o objetivo de participação de todos os
diretores não foi atingido, mas eis aqui um belo trabalho.

Há muitas lições aprendidas, diversas. Dentre elas,
aquela que demonstra, com evidências inequívocas, que
quando queremos realizar algo encontramos meios para fazê-
lo, mesmo que nos custe horas de trabalho, recompensadas
exclusivamente pelo prazer de oferecer algo à posteridade,
assinalando trajetória que nos motiva e alegra.

Há também a lição que diz que “quando o servidor está
pronto, o serviço aparece”, ou seja, que cada um tem o seu
tempo e o tempo de cada um deve ser entendido e respeitado.

Outro grande ensinamento veio dos jovens
universitários, estudantes de Medicina que já trazem dentro
de si a semente do amor pela arte de se expressar em palavras,
realizando a catarse que beneficia a alma e oferece beleza em
prosa e verso; eles participam desta obra em capítulo especial,
pleno de grande sensibilidade, pois acreditam e apostam na
força de uma entidade cultural como a SOBRAMES.

Viagens levaram o nome da Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores à Europa, Ásia e América do Norte, além
de vários estados do Brasil, conhecendo realidades distintas
e culturas cheias de personalidade que estimulam a atividade
literária dos discípulos de Hipócrates. Nuvens de sonhos
foram navegadas e em terra perseveraram nas dezenas de
correspondências, ofícios, participações em eventos e
palestras, ecoando o nome da SOBRAMES. Nosso Blog,
alimentado de maneira hercúlea com muita pesquisa e apelos,
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resultou em uma revista primorosa e de engenhosa arte, a
Centelha.

O que é modesto e o que é noticioso ouviu falar de uma
sociedade que congrega médicos que escrevem e nós, sempre
e sempre, aproveitamos qualquer oportunidade para exaltar
a confraria. Conquistas miúdas que um dia se tornarão
grandes, tornando a SOBRAMES mais popular e acessível
como as canções do Rei.

Por fim, no crepúsculo do biênio, receber congressistas
e acompanhantes oriundos do nosso Brasil e também aqueles
que vieram de outros queridos países para o nosso XXVII
Congresso é grande honra e recompensa. Ter divulgado de
maneira incansável a SOBRAMES e saber que nela existe
ancoradouro para muitas paragens e grandes viagens é
cultivo de esperança.

Para a gestão que com este livro se despede, haverá o
inevitável descer do pano, mas também o descerrar da fita
que exibirá o novo show, apresentando aos confrades e às
confreiras outra fase para a história da entidade.

Foi um grande trabalho, uma nobre missão que deixará
muita saudade do caminho que foi orgulhosamente
percorrido e que continuará a ser compartilhado, pois todo
acontecimento é sempre ensejo de renovado começo.

Quando eu era apenas uma garota às portas da
adolescência, brincava de valsar com meu parceiro
imaginário uma canção de Roberto Carlos que se chama
Despedida. Ainda me sinto rodopiando pelos quatro cantos
da sala, flutuando livre na imaginação, a repetir o refrão que
dizia o meu coração aqui vou deixar/ não ligue se acaso eu
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chorar/ mas agora adeus. Desta vez, do começo ao fim, foi
um baile dançado com Médicos Escritores do mundo inteiro.

Gratidão, amigos de ofício e de arte. Obrigada pela
confiança que mergulhou minha sensibilidade na beleza do
nosso espetacular Universo Literário, a SOBRAMES.

Sigamos!

JOSYANNE RITA DE ARRUDA FRANCO
Presidente Nacional da SOBRAMES
Biênio 2017-2018
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Um breve relato

O Brasil tem um território de 8.516.000 km2.
Aproximadamente 250 milhões de pessoas no mundo falam
o idioma português, sendo que só o Brasil responde por cerca
de 80% desse total. A população brasileira é de 213.843.978,
segundo dados colhidos na internet em agosto de 2018.
Desse total, 443.515 são médicos.

Como se sabe, muitos médicos brasileiros são ou foram
também renomados escritores. Dentre eles destacamos: Pedro
Nava, Afrânio Peixoto, Moacir Scliar, Guimarães Rosa,
Drauzio Varella, Augusto Cury, Joaquim Manoel de Macedo,
Ivo Pitanguy, Laurindo Rabelo e muitos outros.

Entusiasmado com um convite da UMEM – União
Mundial de Escritores Médicos, o médico paranaense Eurico
Branco Ribeiro foi o responsável pela criação da SBEM –
Sociedade Brasileira de Escritores Médicos em 25 de abril
de 1.965. A partir de novembro de 1.981 a denominação foi
alterada para SOBRAMES – Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores.

Desde sua criação até os dias atuais a Sobrames já teve
os seguintes presidentes Nacionais: Gláucio Bandeira (PR)
de 23.04.1965 a 20.05.1966; Paulo Mangabeira Albernaz (SP)
de 20.05.1966 a 18.02.1968; Carlos da Silva Lacaz (SP) de
18.02.1968 a 20.02.1970; Octacílio de Carvalho Lopes (SP)
de 20.02.1970 a 24.02.1972; Inaldo de Lyra Neves Manta
(PE-RJ) de 24.02.1972 a 22.02.1974; Antonio Carlos Pacheco
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e Silva (SP) de 22.02.1974 a 20.02.1976; Luiz Ferreira dos
Santos (PE) de 27.02.1976 a 18.02.1978; Duilio Crispim
Farina (SP) de 18.02.1978 a 01.03.1979; Olivar Dias da Silva
(MG) de 01.04.1979 a 29.03.1980; Mateus de Vasconcelos (RJ)
de 29.03.1980 a 04.04.1982; Odívio Borba Duarte (PE) de
04.04.1982 a 17.05.1984; Ruy Miranda (PR) de 17.05.1984 a
24.04.1986; Tito de Abreu Fialho (RJ) de 24.04.1986 a
19.05.1988; Milton Henio Netto de Gouveia (AL) de
19.05.1988 a 26.08.1990; Urcício Santiago BA) de 26.08.1990
a 28.02.1992; Waldênio Florênicio Porto ((PE) de 28.02.1992
a 30.05.1994; Flerts Nebó (SP) de 20.05.1994 a 31.08.1996;
Pedro Henrique Saraiva Leão (CE) de 31.08.1996 a
25.09.1998; Helio Begliomini (SP) de 25.09.1998 a
28.05.2000; Luiz Alberto Fernandes Soares (RS) de
28.05.2000 a 18.11.2002; Renato Passos (MG) de 19.11.2002
a 2004; Luiz Alberto Fernandes Soares (RS) de 2004 a 2006;
Luiz Alberto Fernandes Soares (RS) de 2006 a 31.12.2008;
José Maria Chaves (CE) de 01.01.2009 a 31.12.2010; Marco
Aurélio Baggio (MG) de 01.01.2011 a 31.12.2012: Sérgio
Augusto de Munhoz Pitaki (PR) de 01.01.2013 a 31.12.2014;
Luiz de Gonzaga Braga Barreto (PE) de 01.01.2015 a
31.12.2016; e Josyanne Rita de Arruda Franco (SP) de
01.01.2017 a 31.12.2018, sendo ela a primeira mulher a
exercer a presidência Nacional da SOBRAMES em seus 53
anos de história.

A diversidade de talentos da SOBRAMES está em
consonância com o regionalismo de suas unidades federadas.
A entidade conta com representantes em quase todas as
unidades da federação, com 213 médicos escritores de
literatura não científica. A produção literária é fortemente



Sobrames  17

influenciada pelas raízes e origens dos médicos escritores e
dos muitos talentos na música e nas artes plásticas.

Na gestão 2017-2018 a SOBRAMES, cuja diretoria
completa foi eleita no XXVI Congresso Nacional da
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores realizado em São
Paulo de 22 a 24 de setembro e que encontra-se nas páginas
seguintes, teve a seguinte composição principal:

Presidente NACIONAL: Dra. Josyanne Rita de
Arruda Franco, de Jundiaí (SP); Vice-presidente Região
NORTE (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima
e Tocantins): Dra. Ana Higina Agra, de Macapá (AP); Vice-
presidente Região NORDESTE (Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande no Norte
e Sergipe): Dr. Lúcio Antônio Prado Dias, de Aracajú (SE);
Vice Presidente Região CENTRO-OESTE (Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul): Dr. Waldemar
Naves do Amaral, de Goiânia (GO); Vice Presidente Região
SUDESTE (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo): Dra. Rosiclélia Matuk, do Rio de Janeiro (RJ);
e Vice-presidente Região SUL (Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina): Dr. José Warmuth Teixeira , de Tubarão
(SC).

A SOBRAMES atual tem como principais atividades:
a) realização de Congressos Nacionais, já tendo sido
promovidos 26 até esta data, sendo São Luis (MA) a sede do
27º Congresso; b) Promoção de EVENTOS ESTADUAIS,
como Jornadas Literárias, saraus e reuniões literárias mensais;
c) Produção e edição de LIVROS, tais como Antologias e
Coletâneas, além de livros individuais de muitos associados;
d) produção de periódicos e boletins noticiosos, dos quais
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destacamos: Revista CENTELHA produzida pela direção
nacional na gestão 2017-2018, jornal O BANDEIRANTE
(regional São Paulo), boletim GRALHA AZUL (regional
Paraná), boletim PR(ESCREVER) da regional SERGIPE e
boletim CASACA DE COURO (regional Pernambuco).

Algumas regionais também mantêm publicações
regulares em sites e blogs na internet, com destaques para
São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Na gestão 2017-2018
a Presidência Nacional também criou um BLOG no qual
publicou dezenas de autores de todo o Brasil, além de
noticiário.

Este é o mundo cultural da SOBRAMES: um Universo
chamado Brasil. Este breve relato foi também o roteiro do
filme produzido pela RUMO EDITORIAL, com argumento
de Josyanne Rita de Arruda Franco, roteiro e direção de
Marcos Gimenes Salun. O filme foi realizado especialmente
para apresentação no XI Congresso da UMEAL – União de
Médicos Escritores e Artistas Lusófonos realizado em
MACAU, de 1 a 4 de novembro de 2017, onde Josyanne
representou a SOBRAMES, tendo na ocasião, sido eleita
presidente da UMEAL para o biênio 2018-2019.
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Diretoria Nacional  -  Gestão  2017-2018

Presidente: Josyanne Rita de Arruda Franco 
Sobrames São Paulo
josyannerita@gmail.com

Vice-Presidente Norte: Ana Hígina Agra 
Sobrames Amapá
clinica-agra@bol.com.br

Vice-Presidente Nordeste: Lúcio Antonio Prado Dias 
Sobrames Sergipe
ldias@infonet.com.br

Vice-Presidente Centro-Oeste: Waldemar Naves do
Amaral - Sobrames Goiás
waldemar@sbus.org.br

Vice-Presidente Sudeste: Rosiclélia Matuk 
Sobrames Rio de Janeiro
rosematuk@globo.com

Vice-Presidente Sul: José Warmuth Teixeira 
Sobrames Santa Catarina
warmuth@brturbo.com.br
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1º Secretário: Sônia Andruskevicius de Castro 
Sobrames São Paulo
dra.andrus@globo.com

2º Secretário: Nelson Jacintho
Sobrames São Paulo
njacinto@convex.com.br

1º Tesoureiro: José Alberto Vieira
Sobrames São Paulo
jafmvieira@hotmail.com

2º Tesoureiro: Alcione Alcântara Gonçalves 
Sobrames São Paulo
cldbosco@clinicadombosco.com.br
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CONSELHO FISCAL - TITULARES
José Carlos Serufo 
Sobrames Minas Gerais
serufo@gmail.com

Alfredo Pereira da Costa 
Sobrames Pará
alfredo38.pereira@hotmail.com

Maria de Fátima Barros Calife Batista
Sobrames Pernambuco
facalife@uol.com.br

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Marcelo Gurgel
Sobrames Ceará
marcelo.gurgel@uece.br

Michel Herbert Alves Florêncio
Sobrames Maranhão
mh.florencio@uol.com.br

Helena Lúcia Zydan Sória
 Sobrames Paraná
hsoria@hotmail.com
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     Cássio Vieira Franco de Godoy
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    Bruno da Silva Muniz
Terras amazônicas à vista | 40
    Ivana Lúcia Franco Cei
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Manoel Bispo Corrêa é  um artista plástico
conhecido e reconhecido no Amapá. Além de se
dedicar à pintura é poeta, professor, compositor,
contista e escritor. Escreveu e pintou suas primeiras
obras já aos dezesseis anos de idade.

“O vento me leva
A maré me traz
Qualquer dia desse
não volto mais...”

Manoel Bispo Corrêa
(15.02.1945 )
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Um beijo em Macapá

Quisera eu ter nascido nesta terra pulsante,
Ter dado galhos de verdes mangueiras
Flamboyant rosas e vermelhas em praças
Banhado em teus igarapés mulheres
Mergulhado no Rio das grandes Amazonas
Levando meus dedos para retratá-la
como  um  Peixe e nadar nos rios...
Seus mergulhos com revoar de mergulhões
E os pequenos botos da pacata Fazendinha
Reparar as garças pastorais do verdejante
 e abundante pasto do Curiau, com seus fortes búfalos.
Peço a Santa Rita, que te livre de males,
acompanhada de Fátima em seu Santuário impecável!!!
Alvorada de teus amigos,
Te homenageando cedo na Basílica de São José,
Teu querido padroeiro
Ter andado em teu Trem de grandes tantalitas,
Brilhando com o ouro negro e dourado
Da tua magnífica floresta
No meio da linha horizontal e imaginária do Equador
Nos teus Buritizais e fartos Pacovais.
Descansando de uma siesta matutina...
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Já te projetaram de muitas formas
Com ruas, avenidas e pequenos viadutos
e pontes de cimento e madeira;
Te interligando em vários pontos
Te abençoo como a uma filha,
Pedindo a tua proteção
Aos filhos negros, brancos e índios.
Do Marabaixo e do Curiau
Que permaneça sempre linda
Arrodeada de nosso floresta
E protegida fortemente
Pela Fortaleza de São José
Bato palmas de peã esta nobre senhorinha,
Que me adotou e
Conquistou meu coração
Pela maravilha de ser
Macapá
Nossa Cidade Jóia da Amazônia!!!
E como dizia teu filho e poeta:
A Morena mais loura do Brasil!

ANA HIGINA PEREIRA AGRA DE GODOY
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Amapá, estrela do meu pavilhão

Entrando em minha casa pelo Amazonas,
Achei o meu mundo, no meio do mundo;
Ao encontrar-me com a morena mais loura do Brasil!
Aí passei a viver numa boa.
Nela encontrei a sétima maravilha,
A segurança que eu precisava,
Para me sentir forte dentro do Forte.
No coração dessa morena,
Do São José de Macapá,
Da morena da Fazendinha e da morena do Araxá,
No ritmo de sua dança, no Batuque do Marabaixo,
Com ela eu vou ao Quilombo do Curiaú,
Com ela eu vou ao Bailique, e sua Calçoene,
Nas grutas de ouro depois do Caciporé...
Essa mina é minha mulher menina!
Uma olhada de boto pelo Oiapoque,
E entro na sua Tumucumaque,
Onde conheço a sua Serra do Navio.
No baile da mina, sua dança cabocla;
Um pulinho até a Pedra Branca do Amapari.
Eu em seus braços,desço rio abaixo,
Do Araguari, Araguari, Araguari!
Aí, eu já todo gengibirrado, quis conhecer seu cupixi.
Foi um pra acertar,
A morena queria guerra,
Quis lhe agradar no seu Porto Platon.
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Tentei lhe agradar parando em seu Porto Grande
E nada disso adiantou, varamos pra seu Mazagão,
Nem no velho, nem no novo,
A morena mostra pra mim o que fez com os mouros.
Aí me deu medo! Levou-me a jato, rumo do Maracá;
Mas aonde eu chegava, a morena me encantava...
E eu apaixonado! O coração batia,
E eu com ela por aí.
Passei por Cãmaipi, e conquistei a Vitória do Jari.
Aí, o negócio ficou bom, entre beijos e afagos.
Mostrei-lhe o Monte Dourado...
E eu já encantado,
Peguei a morena mais loura do Brasil!
Daquele jeito, caí no seu corpaço,
Voltei para por Laranjal no seu Jari.
Foi quando ela me levou para um pedacinho dela...
Quando dei por mim, estava na Rua do Chirizal.
“Achei-a pai d’égua por demais, meu mano”!
Essa morena mais loura do Brasil,
É meu bem-querer;
É o meu tacacá, meu açaí, minha maniçoba, meu tucupi.
Essa morena tem um jambú gostoso,
Vai bem à gurijuba e no pirarucu.
Todo o corpo desta morena loura é gostoso,
O seu sangue que corre em nossas veias.
É tão doce, como o doce das águas doces,
Dos seus rios doces.
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Esta morena bonita é forte como pracuuba.
Morena linda, estrela do meu pavilhão nacional.
Essa morena loura,
Santana da lenda da cobra grande,
Que nada na imaginação
De nosso pessoal,
No rio mais doce e longo do país,
Nas águas do rio mar,
Das índias Amazonas,
Das lendas e da natureza
Que preservamos com tantas belezas,
Como uma estrela no meu pavilhão!

ALTAIR JOSÉ MARTEL AYRES DA SILVA
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A mulher é dádiva da chuva

Chove em Macapá neste amanhecer de pétalas caídas
nos jardins. Ondas verticais fustigam a pobreza das ruas,
alagam o oco das pedras e atiçam o furor do céu, onde deuses
cavalgam atônitos em busca das últimas estrelas que o
firmamento esconde nesta época de nimbos. Uma dádiva esta
chuva. É uma faca que golpeia o rastro dos caracóis e que
retarda o vôo das aves migratórias. Uma chuva é uma caba
colossal dona de seu próprio vôo que procura sobre a terra o
segredo do veneno perdido na face espelhada das lamas
matinais. Uma chuva é um dom de Deus na relativa
necessidade de quem a almeja. E assim eu te quero, chuva,
hoje mais do que nunca, porque és elemento da minha
paisagem cotidiana, cenário da transformação do meu amor
e indubitável perfume que cai suavemente sobre nós, sobre
eu e ela, a mulher da minha vida.

Mulher que chove aos cântaros quando envidraça a
escuridão dos teus sentidos, mulher que arde - absolutamente
chama - sem o consumir do fogo. E chama a oceânica vontade
do teu ser plural no sexo espumoso que especula degredos,
inda que guardando segredos indizíveis na semente do
tucumã, fruta ancestral. Mítica mulher que habita a cavidade
dos sonhos enredados e abre as portas para o resoluto amor.
Inexorável és como as calvas cúpulas da serra do
Tumucumaque, a cobra adormecida, a morada dos alados
seres que nunca estilhaçaram o gelo inexistente no teu dorso.
Reserva-te ao direito de seres como Mitaraka, ó mulher, a
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montanha em forma de gente, observada pelos invasores de
tua curta solidão, que chegam com o vento em indizíveis
tropéis alucinantes. Ora podes ser um arquipélago. Uma teia
abissal de ilhas perdidas no oceano, ilhas que bailam e que
dançam sob a música dramática dos dias da civilização. Ora
podes ser também a mãe orgulhosa do fulgor das vozes e o
relâmpago capaz dessa esperança. Talvez até no sol que
invade a tua garganta com sua luz vertiginosa das manhãs
cênicas do Bailique tu podes transformar-te, ó mulher.

Eu amo o teu estuário de loucura e a generosidade das
águas que em ti moram e louvo o bailado das ondas
fulgurantes e o esplendor das estações que existem em ti.
Amo, sim, pois és a chibata que açoita os pesadelos, o
sustentáculo que abriga bons augúrios, a flor, o jardim e a
raiz das plantas crescidas no sabor da aurora, esta que invade
nossa casa sem precisar pedir licença.

Eu amo o teu cabelo e o magnetismo depositado na
escova, assim como as páginas viradas de um livro que relemos
rindo. E ali no canto do banheiro talvez uma sandália virada
espere teus pés para que calces novos planos e andes na
direção do oriente. Nossos livros e telas, vinhos e cds flutuam
sobre uma lona azul-turquesa, e estão lá, junto aos amigos,
estes que cerzem o que rasgamos no passado, inquilinos que
são da nossa vida para sempre.

Agora me despeço. Eu vivo a luz e a sombra da mulher
que esbraveja o verbo e absorve a vida. Eu observo a mão que
trata a argila do manancial diário das notícias da família, eu
voo vaga-lume perto deste refletor iluminante, lâmina
certeira, mulher dadivosa de chuva, enfeitada de estrelas e
de andaimes, amante inconclusa da minha vontade.
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Agora sim, eu me despeço inundado de poesia, sobre a
mesa posta que abriga somente o pão quentinho e o aroma
do café que tomamos juntos quando o dia chega. Eu me
despeço naufragado na ternura dos teus olhos cuidadosos,
enquanto a chuva, lá fora, lava almas e plantas e espera o sol
brilhar para todas as mulheres que trabalham, sofrem e amam
nesta terra salpicada de luz do equador.

FERNANDO CANTO
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Amapá, terra das palmeiras

Amapá, terra das palmeiras primeiras
Na belezura, primaz na formosura.
Protegida por São José e a Fortaleza
Que foi nomeada e cercada pelas águas do rio mor,
O maior de todo: o gigantesco e pujante
Navegado pelos irmãos espanhóis, os Pinzon
Na quina do Amazonas
No cruzamento da linha do meio do mundo
Em felicidade, na bocarra da foz
E ainda na margem esquerda
Daqui do majestoso e caudaloso
Na Amazônia Oriental, por entre terras
Dos guerreiros Tucujús,
É onde vivemos e morremos
Por entre as macapabas e os igarapés sagrados
Alagados e alagadiços de ressacas
Que serpenteiam formando
e firmando uma geografia única
Lagoa dos índios, nosso refúgio, herdado
De nossos irmãos autóctones
Local paradisíaco e fantástico primitivo
no seio do cerne da nossa cidade.
Aldeia global
Do Goiabal à Itaubal...
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Verde e verdejante,
Esperança, herança... natureza...
Oh! Que beleza!
Água cercada por Deus em todos
Os quadrantes do quadrilátero Amazonas
Oiapoque, Jari e Oceano Atlântico
E cortado pelo Aracoari
O Tietê do Amapá... dos alagados
E região dos Lagos
Águas do aquífero por baixo e aos céus,
Chuvas intensas
Maior índice pluviométrico brasileiro.
AGNUS DEI!

CASSIO VIEIRA FRANCO DE GODOY
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As cores da tua saia

As cores da tua saia
Tantos verdes e azuis
Colorem suas paisagens
Acima de suas águas
Brilha a lua mais luminosa
Saias, cores, batuques e magia
Sustentam um povo
Forte e sábio
Que tem sorriso nos lábios
E esperança no olhar
Na esquina que une
Céu e rio
Explode a luz
A mesma que guia quem é
Desse lugar.

ANA LÚCIA CARVALHO ANSPACH
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Poema de amor para Macapá

Paixão equilibrada e eterna da minha vida
do tamanho do rio-mundo Amazonas:
MACAPÁ!
Falo de ti e meu coração universal de poeta
pulsa mais e mais forte
- bate docemente como toneladas de manganês,
ouro, cassiterita, tantalita (tanta luta!)...
Meu coração bate e eu viajo no tempo
e permaneço todo o tempo ao teu lado.
Acompanho com felicidade teus momentos
de crescimento e progresso, mas sofro
como um pássaro engaiolado nas horas tristes
e quando tentam te espoliar.

Meu coração,
que veio lá das águas maranhenses do Mearim,
trouxe consigo a poesia,

o  carinho,
o amor

e a vontade de fazer
a cada dia alguma coisa de útil
e eu fiz e faço!
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Agora, como filho integrado
entreguei a minha vida a ti
cidade dos meus melhores sonhos,
dos meus delírios de vate e de todos
os amores  que enriqueceram liricamente
de carinho este viver,
sob as estrelas e o céu infinito do Equador.

PAULO DE TARSO SILVA BARROS
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Um passeio na orla

Eu vi o rio levando o andor
E um povo envolto às pausas
Do açaí;
Vi as pedras fortes, ido ao
Norte, um São José,
E um pouco à frente,
Ao sorvetear  todo o sabor de
Um bacuri,
Sentei a ver cada detalhe do lugar:
“Um pesqueiro quando às
Águas é doutor?”
“Como arteiro beira o céu a esculpir!”
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BRUNO DA SILVA MUNIZ

Na boca da noite,
Alcinéia traz os versos ao passar
Na volta para casa,
Uma rede bambeia ao soluçar
Do vento
E um vazio mede as horas da
Maré;
As esquinas paradas no tempo,
Uma placa encostada no muro
Descarna à sombra do sol
Que reluz à cor do jambo:
“Bem-vindo a Macapá”.



40  Universo Literário

Terras amazônicas à vista:
orgulho de ser Tucujú

Pela vastidão de suas matas e rios, a região amazônica
gera apenas um espectro de um território de grandes vazios
demográficos. Abandono, atraso, decadência, epidemias,
hostilização pelas doenças e a tradição de frustração do
desenvolvimento econômico são prosas que conduzem a
um pensamento preconceituoso de onerar a Nação –
grandes Estados pensam ser desperdício de o Brasil
investir na região. Incautos e incultos desconhecem a
histórica luta dos nossos antepassados em manter
integrados ao Brasil os amazônidas.

Não conhecem nossas imensas riquezas caracterizadas
pela cobertura extensa, rico ecossistema formado por várzeas,
igapós, manguezais e cerrados. Incrível biodiversidade da
fauna e flora, potencial energético, minerário, petrolífero,
portuário.

Suas águas são doces: maior concentração de
potabilidade do mundo. Riqueza essencialmente estratégica
ao Brasil cuja fronteira amazônica abriga nove países, dentre
América do Sul e Europa.

Acima de tudo, desconhecem a magia das nossas fábulas,
da ciência caseira, crenças nas rezas das benzedeiras e fé pelo
dom milagroso da cura. Nas músicas, exportamos a
amazonidade, as comunidades tradicionais, indígenas e
quilombolas que, em suave mistura, criaram o seu ritmo. A
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alma e a cor da região no gingado de um povo destemido,
hospitaleiro e amável que sustenta, com orgulho, a bandeira
da Amazônia, mesmo diante de tantas adversidades.

Aqui, especificamente no pequeno re(en)canto banhado
pelo oceano Atlântico, de fronteira com o estado do Pará,
Suriname e Guiana Francesa e com cento e quarenta e dois
mil quilômetros quadrados, está o meu Amapá: terra fértil
de grandes tesouros, cujos filhos esperam um futuro digno,
expressado em nossa “Canção do Amapá”, o Hino do Estado
do Amapá, com letra de autoria de Joaquim Gomes Diniz e
música e arranjos do maestro Oscar Santos.

Localizada entre os hemisférios Norte e Sul cortados
pela linha do Equador, em que só se chega de barco ou avião,
protegida e encarcerada pela imponência do Rio Amazonas
– defendida ou isolada – habita nossa pequena joia
amazônida, Macapá, a capital do Estado.

Fenômenos naturais como o equinócio; belezas ritmadas
com tradições culturais: tambor do Marabaixo; tradições
religiosas: procissões de São José e Círio de Nazaré; na
culinária: camarão no bafo, o famoso pitu, além de peixes
típicos como o tucunaré e o pirarucu, traduzem o sentimento
de amapalidade. O amor imensurável por este Estado
prospera em suas riquezas e potencialidades, estado renegado
e desconhecido pela República Federativa.

Nossos compositores Joãozinho Gomes e Val Milhomem
expressam em versos emocionados, o amor pela terra tucuju:
“Quem nunca viu o Amazonas / Nunca irá entender a vida
de um povo / De alma e cor brasileiras / Suas conquistas
ribeiras / Seu ritmo novo / Não contará nossa história / Por
não saber e por não fazer jus / Não curtirá nossas festas Tucujus
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/ Quem avistar o Amazonas nesse momento / E souber
transbordar de tanto amor/ Esse terá entendido o jeito de ser
do povo daqui / Quem nunca viu o Amazonas / Jamais irá
compreender a crença de um povo / Sua ciência caseira / A
reza das benzedeiras / O dom milagroso”.

Temos uma história, identidade, somos índios,
quilombolas, populações tradicionais, ribeirinhos, mas,
principalmente, somos brasileiros. Não nos releguem, nos
amem, integrem, respeitem. Podemos e merecemos ter o
nosso próprio caminho.

IVANA LÚCIA FRANCO CEI
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Jorge Leal Amado de Faria ou apenas Jorge
Amado foi jornalista e um dos maiores
representantes da literatura brasileira modernista,
com uma obra marcada pelo regionalismo e pela
denúncia.

“Ai, nunca mais seus lábios, sua
língua, nunca mais sua ardida
boca de cebola crua!”

Jorge Amado
(10.08.1912 - 06.08.2011)
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Simplesmente Bahia

 Certa feita saí cedinho de casa para um falapau na
casa de meu primo Muriçoca, lá no fim de linha de Pau
Miúdo. Tava o maior auê no ponto de ônibus. Gente como a
porra, uma renca de menino oferecendo geladinho, um
esmoler cheio de pau abusando todo mundo; vendedor de
rolete gritando feito a porra e outros vendendo cafezinho
no quente-frio colorido. De jun de mim um cabo verde todo
enfatiotado passava um patapata na cabeça, enquanto a filha
da bahiana mastigava um pão donzelo. No freio de arrumação
encaixei num negão dois por dois que me deu um catiripapo
arretado e o povão gritando” Pica a porra neste xibungo”

...de outra vez vou contratar um taquiceiro pra num
ximbar de novo..

Se nada entenderam até agora, consultem o autor
Nivaldo Lariú, um istranjero bahianizado.

Aos menos letrados e aos desavisados, informamos que
indo à Bahia pela primeira vez, é importante tomar um curso
da língua que se fala neste país, ou procurem adquirir um
dicionário de baianês pra passar menos vexame. Algumas
coisas inusitadas só acontecem mesmo na Bahia. Não daria
certo em outro lugar do mundo. Senão vejamos: num espaço
retangular cem metros por sessenta estão erigidas 7 igrejas,
inclusive a famosa de São Francisco. Trabalhando com
motorista contratado dei-me ao desfrute de contar os templos
religiosos das mais de 50 crenças hoje existentes. Numa
avenida de pouco mais de três km parei na 27ª.
Possivelmente é verdadeira a história de que temos na capital
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as tão famosas e faladas 365 igrejas cantadas na canção de
Caímmi. Falando em Caimmi conta-se que no começo de
carreira quando a música não lhe dava sustento, foi ser
vendedor de bebidas, despachado após um mês por ter
bebido o estoque do mostruário. Os dois advogados
criminalistas, mais famosos (não sei se os mais competentes)
eram Raimundo Lima na região cacaueira e Cosme de Farias
na capital. Com uma ressalva: não eram advogados, mas
provisionados. Desculpem os dois leitores que passarem a vista
nestes escritos, mas existem políticos honestos e, claro, na
Bahia: José Joaquim Seabra saiu do palácio do Governo e foi
morar numa pensão. Heitor Dias, vereador, prefeito,
deputado, senador, ministro, professor e pobre. Adelmario
Pinheiro, deputado por três legislaturas, Presidente da
Assembleia, médico e pobre. Moraram a vida inteira em casa
de aluguel e a família se cotizou para oferecer a última
morada.

Não se ofenda se você for preto, mulato, louro, loura
ou japonês porque sempre vão lhe chamar de minha preta,
meu nego. Se seu perfume não está agradando, é que você tá
usando espanta nigrinha. Em nosso país o ano começa em
março e termina em novembro, porque nos outros meses o
baiano se diverte. Se chegar à Bahia (sim, você  não vem a
Salvador, vem à Bahia) no Carnaval vai encontrar um grupo
de mais de 10 artistas tocando em cima de uma carreta: não é
uma orquestra, é um Trio. Após se esbaldar na rua dirija-se a
um tabuleiro e não demore a fazer o pedido porque a bahiana
irá perguntar: -Acarajé, abará, passarinha ou punheta? Não
imagine coisas. O penúltimo é fatia de baço frita e o outro é
só um bolinho de tapioca. Ao se hospedar pergunte se na
pousada tem café da manhã porque se for à padaria, vão
perguntar se quer um cacetinho ou uma vara a depender do
tamanho do pão e um café pingado não é um café gota a
gota, mas um café com  leite.
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Conta-se que na batalha que libertou o Brasil do jugo
português e que aconteceu na Bahia, conhecida como a
batalha do Dois de Julho, o comandante brasileiro temendo
um fracasso ordenou ao corneteiro Lopes um toque de recuar.
Mas o militar entendeu que era avançar e tacou-lhe um toque
de avançar. O exército português imaginou que vinha um
tsunami libertário, deu com as botas na bunda e preferiu ir
cantar o fado em Lisboa. E, claro, ganhamos mais um feriado.

Lua de mel de baiano é sempre de tarde porque de
noite ele dorme. Cachorro na Bahia dorme na rua para o
baiano não ter que fazer como o cearenço que estica a mão
pra saber se tá chovendo. Aqui, abre-se a porta e se o cachorro
tá molhado não vamos pra rua porque tá chovendo. Baiano
toma antialérgico antes de dormir porque não vai
interromper seu sono pra esmagar o maldito pernilongo com
seu motorzinho ligado.

Assim é nossa Bahia. Um país encravado no Brasil que
inclusive conserva o mesmo desenho geográfico no seu mapa.
Inventou o samba quando a bahiana de largas ancas subia as
ladeiras com um moleque atrás batendo numa lata: ginga e
ritmo fizeram o tempero da farra que dura até hoje e não há
de findar. Trabalhar? Fica para a próxima encarnação...

Otávio Mangabeira, nosso eterno Governador dizia:
“-Pense numa coisa absurda; pense numa mais absurda ainda.
Na Bahia já teve precedente”.

ILDO SIMÕES RAMOS
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Rachel de Queiroz foi uma tradutora, romancista,
escritora, jornalista, cronista prolífica e importante
dramaturga brasileira. Autora de destaque na ficção
social nordestina. Foi a primeira mulher a ingressar
na Academia Brasileira de Letras.

“A gente nasce e morre só.
Talvez é por isso mesmo
que se precise viver
acompanhado...”

Rachel de Queiroz
(17.11.1910  - 04.11.2003)
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Fortaleza, a “arretada”
loira desposada do sol

 
Quando convidado a prosear para a antologia

nacional da Sobrames  - Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores - sobre a capital cearense, fiquei ”aperreado” com
a missão de retratar tanta beleza e tanta história da nossa
linda cidade de Fortaleza. Resolvi, então, apelar para o
“cearensês” e incorporar ao texto algumas palavras do
linguajar do nosso estado. Para nós, “cabeças-chatas”, é uma
dificuldade “arretada” tratar da capital isoladamente, sem
falar da Terra da Luz. Por isso, resolvi ”botar boneco” e,
mesmo correndo o risco de ser chamado de “abestado”,
encarar dessa forma o desafio.

Como não disponho do livro todo para a minha
prosa, sendo limitado meu espaço para discorrer,
vou ”chinelar” e me deter a pincelar alguns aspectos da linda
história de Fortaleza. A situação é ”braba”, por isso
vou abordar principalmente aspectos da alma do
“arretado” povo fortalezense, desses “cabras bom da
moléstia” e das belezas incontestes do nosso torrão
abençoado por Deus.

Dando uma de “buliçoso” e “assuntando” a história,
esclareço a alguns dos meus leitores que o cognome de
Terra da Luz, dado ao estado do Ceará, não tem nada a
ver com o forte sol tropical que apreciamos durante todo o
ano por aqui. Esse honroso título, de autoria de José do
Patrocínio, deve-se aos “cabras-da-peste” da então província



52  Universo Literário

que, “dando o grau”, libertaram os escravos cearenses antes
mesmo do Brasil, em 25 de março de 1884. Não nego que
sou “arriado” e um apaixonado por minha terra natal, e não
a trocaria por nenhuma outra, pois, além de suas
“apetrechadas” praias,

 Fortaleza conserva inúmeros monumentos, belos
conjuntos arquitetônicos e belezas naturais que deixam
qualquer ”curriola” de boca aberta. Ainda, aqui se respira
muita cultura e não vou ser “besta” de esquecer o papel
exercido pela nossa Sobrames tupiniquim. 

Em Fortaleza, o sol sempre foi testemunha de muitas
histórias e uma das mais “abirobadas” da cidade aconteceu
no início da tarde do dia 30 de janeiro de 1942, quando uma
“cambada de fuleiros” na Praça do Ferreira tomou uma atitude
inusitada. Na época, nos jornais, as notícias eram sobre a
Segunda Guerra Mundial e a seca que vivenciávamos. O céu
estava nublado há dois dias e a previsão era grande para um
“toró”, mas o astro rei resolveu dar o ar da sua graça. O sol
foi, então, vaiado sem censura e esse fato firmou a cultura da
irreverência do nosso povo, que ansiava pela chuva que
ameaçava banhar a cidade. 

O fortalezense, como os demais cearenses, tem esse
espírito de “achar e fazer graça”. Em Fortaleza, não se
dispensa, portanto, os shows de humor. A vaia, para nós, não
é somente uma expressão de inconformismo, ela é também
um recurso moleque que consagrou o Ceará como um celeiro
de humoristas. Dentre esses expoentes, podemos citar: Chico
Anysio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Rossicléia e, no
passado, Quintino Cunha e Paula Ney, que faziam humor só
como parte da espiritualidade natural do cearense.
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Sem “arrudiar”, digo que Fortaleza tem seu nome
inspirado no Forte Schoonenborch, construído pelos
holandeses em 1649, período em que dominavam nosso
território. O batismo de ”Loira desposada do sol”, deve-se
aos versos do poeta Paula Ney: “Ao longe, em brancas praias
embalada pelas ondas azuis dos verdes mares, a Fortaleza, a
loura desposada do sol (...)”. Fortaleza já não é mais um
“bruguelo” e ocupa atualmente a posição de quinta maior
capital do Brasil em população e detém um importante
centro industrial, comercial e turístico.

Não vou “arribar” sem citar que nossa metrópole
cearense é a terra natal de brasileiros de grande renome como
Dom Hélder Câmara (1909-1999), Gustavo Barroso (1888-
1959), Casimiro Montenegro (1904-2000), José de Alencar
(1829-1877) e Rachel de Queiroz (1910-2003), entre outros
inúmeros e ilustres nomes. Fortaleza é, também, a capital
brasileira mais próxima da Europa.

O litoral de Fortaleza abriga praias que são “só o mi
disbulhado”, entre elas podemos citar a da Barra do Ceará e
a de Iracema, com seus bares, prédios históricos, Igrejas, o
Estoril, a Ponte Metálica, além do Centro Dragão do Mar.
Na Praia do Meireles, encontra-se a Avenida Beira Mar com
robustos hotéis, o Clube Náutico, a feira de artesanato e a
Volta da Jurema.

A do Mucuripe é famosa por seus pescadores,
jangadas e o mercado de peixes. A Praia do Futuro é
ocupada por “barracas” especializadas na sua “guaribada”
caranguejada. Fortaleza, para quem gosta de “zuada”, é a terra
do forró e seus “bate-coxas” e “arrasta-pés” são famosos em
todo Brasil.



54  Universo Literário

O povo “quintura”, hospitaleiro e a gastronomia local
são grandes marcas da nossa metrópole de 2,5 milhões de
habitantes. O regabofe é bem diversificado, com pratos típicos
do sertão e do litoral do Nordeste. Ao cair do sol, a capital
mostra sua intensa vida noturna. São inúmeros bares, casas
de espetáculo, shows, além do badalado calçadão da Avenida
Beira Mar, com sua Feirinha de Artesanato que não aceita
“xexeiros”.

O Teatro e a Casa de José de Alencar são símbolos da
cultura do nosso povo ao longo da história. As manifestações
religiosas tem grande importância para a vida cotidiana da
cidade, nossa Catedral é uma das mais belas do Brasil. A festa
de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade, que
acontece em 15 de agosto, e as festas juninas nem se fala, são
“só o pitel”.

Fortaleza tem uma vida cultural intensa, com diversas
agremiações, instituições literárias e científicas. O Instituto
do Ceará de 1887, a Academia Cearense de Letras fundada
em 1894, o Centro Cultural do Banco do Nordeste, da Caixa
Econômica, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e uma
“ruma” de outras associações culturais de grande conceito.
Aqui nada é de “rebolar no mato”.

A gastronomia é diferenciada, ressaltando-se pratos
como o baião de dois, o churrasco de carneiro e carne-de-
sol, frutos do mar, peixadas de cavala ou pargo, o afamado
caranguejo e tapioca para todos os gostos.

 O camarão também é uma iguaria bem degustada.
Os pólos gastronômicos da Varjota, da Praia de Iracema e da
Avenida Beira Mar são os de maior diversidade e nada
“fajuto”.
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Ademais, existem vários museus em Fortaleza. Os mais
importantes são o Museu do Ceará, que reúne peças valiosas
sobre a cultura e o povo cearense, o Museu de Arte
Contemporânea do Dragão do Mar e o Museu de Arte da
Universidade Federal do Ceará. As maiores bibliotecas de
Fortaleza são as da Universidade Federal, Universidade de
Fortaleza e a Biblioteca Pública Governador Menezes
Pimentel, uma das mais importantes do Brasil. Tudo bem
pertinho e não no “inferno da pedra”.

“Perainda”, que não posso me furtar de falar da nossa
arquitetura composta por prédios tombados, que devem ser
visitados, como a Casa e o Theatro José de Alencar; a Estação
João Felipe, que foi a primeira estação ferroviária do Ceará;
O Palácio da Luz, que foi a sede do governo; o Farol do
Mucuripe, que é um dos símbolos de Fortaleza; e o Cinema
São Luiz, que figura entre um dos mais belos do Brasil. Temos
também o Estoril, na Paria de Iracema, e o Mercado dos
Pinhões, o primeiro mercado público de Fortaleza.

Fortaleza, a “arretada” loira desposada do sol, é uma
cidade que meu amigo leitor precisa conhecer. Ela é
aconchegante e seu povo é hospitaleiro por excelência. Ficar
por alguns dias vai ser pouco para conhecer tanta coisa boa.
Sei que todos quando “caparem o gato” da nossa cidade vão
quase “bater o catolé” de saudade, pois quero cegar da “gota
serena” se não falei só a verdade, uma vez que aqui não tem
nada “paia”, pode acreditar.
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Dicionário Cearense (Cearensês)

*Abestado - Bobo, tolo, apalermado.
*Abirobado - Doido no sentido mais suave da palavra. Maluco.
*Achar graça -  Rir, sorrir. .
*Aperreado - Muito nervoso, sem saber o que fazer.
*Apetrechada - Dotada de beleza física.
*Arretado (a) -  Elogio a uma pessoa. Muito bom, bonito.
*Arriado - Apaixonado.
*Arribar - Levantar, erguer, sair.
*Arrudiar - Dar a volta.
*Assuntar - Procurar saber mais sobre o assunto.
*Bate-coxa - Dança em que o casal fica muito colado.
Arrasta-pé.
*Bater o catolé - Morrer, passar dessa para melhor.
*Besta - Pessoa tola, ingênua.
*Botar buneco - Criar caso, fazer confusão.
*Brabo - Gente irritadiça ou valente. Difícil.
*Bruguelo - Recém nascido ou criança muito nova.
*Buliçoso - Pessoa que mexe em tudo.
*Cabeça-chata - Apelido dos cearenses.
*Cabra-da-peste - Homem valente, intrépido, afoito.
*Cambada - Turma, grupo etc. Pode ter conotação pejorativa
ou carinhosa:
*Capar-o-gato - Significa: ir embora, fugir de alguma situação,
“se mandar”.
*Chinelar - Andar bem rápido.
*Curriola - Turma. Grupo de amigos.
*Dar o grau - Caprichar.
*Fajuto - Ruim, de má qualidade, falso.
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*Fuleiro - Pessoa muito irreverente, brincalhão.
*Gota serena - Expressão usada, principalmente, nos
juramentos.
*Guaribada - Dar uma caprichada.
*Inferno da pedra - Lugar tão longe que ninguém sabe nem
dizer onde fica.
*Paia - O mesmo que brega ou o mais popular peba.
*Perainda - Forma sintetizada de: Espere ainda um pouco.
*Quintura - Pessoa legal, competente, gente boa.
*Rebolar no mato - Jogar fora, atirar.
*Ruma - Um monte, uma grande quantidade de alguma
coisa.
*Só o mi disbuiado - Coisa muito especial.
*Só o pitel - Muito bom.Ótimo. Maravilhoso.
*Toró – Grande chuva.
*Xexeiro - Caloteiro.
*Zoada (Zuada) – Barulho.

RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS
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Médicos literatos do Ceará

Anton Tchecov (1860-1904), o grande contista
russo, se rejubilava da sua glória de exercer duas profissões: a
medicina era a sua esposa legal; e a literatura, a sua amásia.
Quando se fatigava de uma, passava a noite com a outra.
Acrescentava, também, que poderia não ser uma situação
usual, mas evitava a monotonia; além disso, nenhuma delas
saía perdendo com a sua infidelidade pois, segundo ele, caso
não tivesse a atividade médica, dificilmente ele poderia
direcionar à literatura a sua liberdade de espírito e seus
devaneios dispersos. Tal como Tchecov, são inúmeros os
médicos brasileiros que sofrem com esse conflito da falsa-
infidelidade.

Os médicos afeitos à escrita podem ser classificados
em “escritores médicos”, que são autores de livros de Medicina,
e em “médicos escritores”, os que fazem Literatura; alguns se
enquadram em ambos rótulos. O dom literário se faz presente
em muitos médicos, sendo isso fartamente reconhecido e
aplicado em distintos tempos e locais. De imediato, saliente-
se que a literatura universal, a exemplo de Maimônides,
Anton Tchecov, Friedrich von Schiller, Miguel Torga etc., e a
brasileira, de Joaquim Manuel de Macedo, Guimarães Rosa,
Pedro Nava, Moacir Scliar, dentre tantos, têm sido
enormemente fortalecidas pela participação de médicos
escritores.

No estado do Ceará, a Regional da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames/CE) mantém cerca
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de oitenta médicos em seu quadro social e preenche papel
relevante na promoção da cultura estadual, escudada na
publicação anual da sua Antologia, que reúne mais de sessenta
médicos entre os seus autores, dispondo de uma vasta
produção, em prosa e em versos, de tantos colaboradores
médicos. Mais de uma dezena de títulos literários novos são
lançados por autores sobramistas no mercado editorial
cearense a cada ano.

Aliás, o Ceará serviu de berço para gestação e
nascimento da primeira Academia, de cunho estadual, para
congregar exclusivamente os médicos escritores. Trata-se da
Academia Cearense de Médicos Escritores (Acemes), instalada
oficialmente em Fortaleza, em 13/05/2015, tendo por patrono
o médico e escritor Airton Monte, um versátil cronista que
publicava cerca de duzentas e cinquenta crônicas por ano na
mídia local, e por presidente de honra o Dr. Pedro Henrique
Saraiva Leão. A primeira diretoria da Acemes foi presidida
pelo poeta José Telles, o qual, face à chegada extemporânea
da “indesejada das gentes”, foi quase que abruptamente
removido do nosso convívio, ensejando a posse do seu então
vice-presidente José Maria Chaves no comando dessa
agremiação literária. Convém destacar a saudável convivência
da Acemes e da Sobrames/CE, uma relação despojada de
espírito competitivo que deixa ao largo vaidades pessoais e
egos exacerbados, primando pela convergência de propósitos
interativos e integrativos.

Vale assinalar que, entre nós, excetuando a de médicos,
outras profissões, das tradicionais às que têm reconhecimento
recente, não se posicionam como possuidoras de uma
entidade exclusiva de classe devotada à Literatura. Por
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oportuno, é digno reportar a existência de bons valores
intelectuais nas mais variadas graduações, principalmente no
meio dos bacharelados em Comunicação Social, Direito e
Letras; entretanto, esses segmentos não se juntam para
formação de entidades direcionadas à Literatura ou ao culto
do vernáculo, optando por se organizarem em academias
profissionais.

Esses dotes dos médicos para escrever revelam-se
notórios na Academia Cearense de Letras (ACL), a mais vetusta
academia literária em atividade no Brasil, fundada que foi
três anos antes da Academia Brasileira de Letras. A ACL conta,
entre os seus atuais 39 imortais, com quatro médicos: José
Murilo de Carvalho Martins, Lúcio Gonçalo de Alcântara,
Pedro Henrique Saraiva Leão e Francisco Flávio Leitão de
Carvalho, sendo os dois últimos citados ex-presidentes da
Sobrames/CE. A quadragésima cadeira da ACL, ora vaga, está
hoje em disputa, com quatro postulantes, dentre eles, por
sinal, dois médicos sobramistas.

São múltiplas as razões que levam a brotar tantos
escritores no ambiente médico, dos quais se ressaltam os
seguintes: o disputado vestibular para Medicina, de elevada
e qualificada concorrência que, amiúde, inviabiliza a admissão
dos que não dominam as regras vernaculares ou não saibam
fazer a contento uma redação, em obediência ao correto
emprego da língua portuguesa; a cobrança da robusta leitura
dos volumosos livros médicos durante a graduação; a extração
social dos médicos, comumente criados em famílias que
valorizam a educação; e a tradição iátrica, transmitida entre
gerações, de afinidade à cultura, em geral,  e à literatura e às
artes, em especial.
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Alfim, como expressou Abel Salazar, ilustre médico e
cientista lusitano e patrono do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade do Porto, aplica-se bem o dito:
“o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe”.

MARCELO GURGEL CARLOS DA SILVA
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As praias poéticas do Ceará

Inicio essa ode com palavras de outros,
E faço isso sem nenhuma besteira,
Pois só minha voz não seria suficiente
Para desembocar o que há em minha mente,
Sobre meu Ceará - de água e areia.
Venho propor esse verso primoso
De Carlos Barroso e Humberto Teixeira,
“Eu só queria que você fosse um dia ver
as praias bonitas do meu Ceará”

Areia fina e branca por léguas ao olhar e ao horizonte
Se quisermos ser precisos,
quinhentos e setenta e oito quilômetros,
Mas, do que vale um número frio na água quente,
Verde azulada, de calma potente, com toque de Arda,
E que fica como um filme na memória da gente,
Latindo latente, praias do presente, cheias de passado.

Foi nessas praias que navegou um guerreiro valente,
Que lutou pela liberdade de um povo escravizado,
Era Dragão, homem, lenda e semente,
De um novo amanhã para o povo das praias cearenses.
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Foi nessas praias também, desse grande Ceará,
Que tantos pescadores tiraram seu sustento,
E que ainda hoje tiram, povo do anzol atento,
Da rede cheia para dar de comer ao rebento,
De homem e mulher jangadeira,
Praia parteira, cheia de filhos e filhas,
Que em seu ventre formam ilhas,
De afeto e amor pelo mar infinito,
De Morros Brancos e Lagoas do Paraíso,
De Ponta Grossa até um Icapuí - muito bonito,
E que, na mesma importância das terras de roca,
As rezas ao mar despontam sincretistas,
Na boca do rapaz e no terço da moça,
Que constroem marés fartas e calmaria pela boca,
Que, em um rezar que nunca para,
Reafirmam os encantos de Lagoinha e Jericoacoara,
Atraindo gente de tanto local, de tanto país,
Que já se tornou costume, entre nosso povo feliz,
Encontrar nativa e gringo, também nativo e gringa,
Firmando juras de união eterna
e também longínqua ginga,
Aos pés de uma mãe índia, Iracema,
Seja em Aracati ou Itarema,
É uma paisagem tão serena,
Que parece letra de poema,
Ou as águas de uma praia pequena,
Na Ilha do Amor, em Camocim.
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E, ainda assim, temos muito mais cores,
Pintando essa grande aquarela,
Que são, Águas Belas, as praias do Ceará.
Um dia estava por lá, pelas bandas de Almofala,
Quando, perto de mim, na água,
uma tartaruga pôs-se a nadar.
E era uma coisa de maluco,
Pois nunca vira no Cumbuco,
Onde estive na infância a brincar.
Mas naquela praia-almofada,
Que dormi deitada nas areias,
Achei até que viria sereias,
Porque, minha gente, é tanto bicho diferente,
Que pode se ver por aqui.
Além dos corais deslumbrantes,
Com seus peixinhos abelhas errantes,
Os bagres costas de sabre,
E as piabas por nossos pés.
Eu já vi golfinho saltitante,
Lá em cima do mirante,
Mas também nadando ao meu lado.
Já vi peixe-boi bem grande,
E esse sei que está arriscado,
De entrar em extinção.
Assim como os quelônios,
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Esses mamíferos sofrem com a poluição de nosso oceano,
E com a ação destrutiva do humano,
Que tanto diz essas águas amar,
Mas continua nelas lixo a jogar,
Vai entender...

Por outro lado, meu povo amado,
Já vi também muita pessoa cuidando do mar,
Em meio a seculares costumes indígenas,
Ou ao menos herdados desse bravo povo,
Existe, na praia da Sabiaguaba,
Um bairro inteiro que vive da água,
Seja da pesca ou da venda do pescar,
Mas que também encara esse aquoso horizonte,
Como uma fonte de energias místicas,
Uma dessas histórias eu vou lhe contar.
Um dia, sentada na mesa de uma das casas,
Escutei uma nativa seu nascimento contar,
Contou que nascera em um parto… digamos,
Para os nossos padrões bastante peculiar.
Seu pai estava no outro lado da barra,
Fora no Centro de Fortaleza trabalhar,
A mãe sentiu contrações constantes
Viu que a hora estava pra chegar,
Como o marido não voltava e na barriga a filha chutava,
A mãe, a nado, resolveu o rio atravessar,



66  Universo Literário

E no meio da travessia, deu a luz uma bela filha,
Banhada pelas águas do rio e do mar,
Das areais lamacentas, tirou o casco de uma pixoleta,
Que é um desses mariscos de cascas afiadas,
E, com mãos de fada, mas de fada guerreira,
Cortou bem na beira o cordão umbilical,
Sentou-se, cansada, com a filha nos braços,
Deu-lhe um beijo na testa, encheu-a de abraços,
E, desde o início, comecinho da vida,
Essa mulher de voz ativa, afirmou-se nativa,
Afirmou-se filha do rio-mar de Sabiaguaba,
Filha do encontro de preciosas águas,
Filtradas na boca de intãs e pixoletas,
Parida entre os urros e as caretas,
Do encontro do mar com as pedras

Tudo isso falou a mulher negra,
Deitada em sua rede,
Após um longo dia de trabalho marítimo,
E falava com tal brilho e tal ritmo,
Que me parecia virar paisagem,
Como se a palavra fosse imagem,
E o verbo movimento,
Tal qual coqueiro no vento,
Vi tudo se movimentar.



Sobrames  67

E em uma última estrofe,
Com o que resta pra mim de ar,
Venho terminar essa homenagem nobre
Feita de mim diretamente ao mar
E às praias de Fortaleza, que carregam, com certeza,
Em suas ondas um brilhar.
Termino como início,
E, como jangada, volto ao ciclo,
Retorno ao poeta citar.
E faço isso sem problema,
Pois também dessa terra faço parte eu,
A que nasceu a virgem do poema,
A linda Iracema dos lábios de mel.

MARIA DIONE MOTA RÔLA
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Os caminhos do Ceará

Esta história começa no final dos anos 50, quando o
Ceará era um estado com, aproximadamente, 2.700.000
habitantes que viviam as aventuras e desventuras de um povo
amável, trabalhador e resiliente em uma terra árida, com 99%
do seu território em pleno sertão. Ao final da tarde, o terceiro
filho do seu Júlio, com oito anos de idade, ia tangendo
jumentos para transportar mangas que foram colhidas nos
dias anteriores para o mercado São Sebastião, no centro de
Fortaleza, distante 40Km, a pé. Acordava empolgado porque,
como era o único que ajudava nas despesas da casa, recebia
um alimento mais reforçado, mas, na maioria das vezes,
somente, havia para beber uma meia xícara de café para
suportar a jornada. Ele morava em uma região afastada do
centro de Aquiraz, Sítio do Marquês, divisa do distrito, que,
posteriormente, iria se emancipar em 1987, Eusébio.

A família do seu Júlio gostava de contar as histórias dos
seus antepassados e valorizar seu solo. Com muito orgulho,
referem que a primeira casa do Ceará que fica por trás da
Igreja da Sé, ainda, pertence a família no centro de Aquiraz.
Os aquirazenses têm orgulho de narrar a história de sua bela
Aquiraz que no começo foi criada como vila em 1699 e, a
partir de 1713, tornou-se a capital da então capitania do Siará
Grande até o ano de 1726, quando a capital foi transferida
para Fortaleza.

O trabalho era exaustivo, mas o único recurso que havia
na época nesta pobre região para conseguir algum sustento.
Era mês de novembro, época das mangas, quando era possível
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presenciar a formação de um tapete rosa amarelo de mangas
que repousavam no chão aos montes. Era necessário recolher
as frutas de melhor qualidade para encher os caçuás dos dez
jumentos que percorreriam todo o percurso acompanhado
de dois homens que faziam a negociação com os vendedores
que aguardavam a mercadoria. Cada caçuá tinha a capacidade
de levar cem mangas e cada jumento levava dois caçuás
pendurados nas cangalhas. Eram duas mil mangas para
serem transportadas de cada vez. Saíam ao final da tarde,
quando o sol estava mais ameno e percorreriam uma longa
jornada até chegar na única parada do caminho onde hoje
se situa o viaduto da Raul Barbosa que atravessa a BR-116
para tomar uma xícara de café com meio pão d’água,
aproximadamente, às 4h; era um momento de grande alegria
devido a fartura de comida para aquele faminto e esguio
garoto.

Após um breve descanso, continuam a jornada até o
Mercado Central que fica situado próximo à atual Avenida
da Bezerra de Menezes, na época coberta por calçamento. O
filho do seu Vicente aguardava a venda de todas as frutas que
durava até às 6h da manhã quando voltava para casa com
previsão de chegada para às 15h. Quando não era época de
manga, também fazia transporte de maxixe ou feijão-verde,
dependendo da colheita. Cada viagem rendia o equivalente
a meio litro de feijão e de farinha, cem gramas de café e de
açúcar.

Os filhos do seu Júlio, diariamente, procuravam outras
formas para se alimentar como caçar preás e cassacos, pescar
no Rio Pacoti, pegar caranguejo ou, pelo menos, aratus para
fazer um caldo quando a pescaria não era suficiente para a
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família. Costumeiramente, contam um episódio de forma
jocosa quando ao retornar de uma pescaria malsucedida,
encontraram um cacho de bananas e ficaram extasiados. Como
estavam muito famintos, comeram algumas bananas que,
ainda, estavam verdes com casca para poder aproveitar ao
máximo a refeição e não desperdiçar nada. Após ficarem
satisfeitos, notaram que o restante das bananas estavam
maduras, mas não conseguiam mais comer, pois todos estavam
saciados de tanto comer banana verde com casca.

*

Agosto, é uma época de festa na cidade de Várzea Alegre,
distante 92 km de Juazeiro do Norte, na região do Cariri,
que se destaca pela produção de arroz há décadas, quando é
celebrado, há mais de 162 anos, o padroeiro da cidade, São
Raimundo Nonato. As filhas do seu Vicente adoravam estes
tempos festivos. Esqueciam o luto vivido pela família quando
o pai, envolvido com alcoolismo e jogos, perdeu todas as
posses das terras que lhe restava. Em um chão seco e sem vida,
a posse de um terreno, significava um ativo que poderia ser
vendido, mesmo que a preços vis, em uma grande estiagem,
que era comum de acontecer no centro do único estado do
Brasil, totalmente, inserido no sertão nordestino. As filhas
do seu Vicente começaram a sonhar em fugir para uma terra
sonhada, banhado pelo mar, dunas brancas e rico de
possibilidades chamada Fortaleza.

Moldada pela astúcia dos antepassados dos
varzealegrenses, uma das filhas do seu Vicente busca o sustento
negociando todo e qualquer objeto que pudesse despertar
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interesse nas pessoas. Desenvolveu um espírito fraterno e
amigo que buscava a amizade para conseguir vender seus
produtos e formar uma carta de clientes fiéis.

O medo do fracasso e da miséria assolavam seus
pensamentos. A dor da privação, da fome, eram cicatrizes
que ardiam em suas têmporas. Não suportaria apresentar este
mundo para seus futuros filhos. Sim, sonhava ter uma família,
crianças robustas, bem alimentadas, coradas, estudiosas para
poder passar em uma faculdade e se formar, era um projeto
de longo prazo. Estudar em um colégio que garantisse a
qualidade de estudos era fundamental. Se dispunha a ser
faxineira de um grande colégio particular para poder
acompanhar o desenvolvimento intelectual dos seus filhos.
Acordava cedo, sem sono, disposta e, depois de um
preenchido dia de trabalho de boas ou más vendas, além do
emprego de secretária de uma escola primária, dormia
entremeada pelos capítulos das novelas que era o seu único
passatempo. Nunca sabia do desfecho das telenovelas, já que
não conseguia permanecer desperta para assistir a todas as
cenas, um inconstante despertar e adormecer durante a
programação devido o dia laborioso e a própria virtude de
conseguir iniciar o sono logo ao deitar.

*

O filho do seu Júlio conheceu e se apaixonou pela filha
do seu Vicente na ensolarada capital do Ceará. Nos primeiros
anos, se deleitavam nas suas inúmeras praias de águas quentes,
algumas vezes traiçoeiras como as ondas da beira-mar que
quase afogaram o filho do seu Júlio quando este, desejando
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mostrar sua masculinidade e virilidade, ousou desafiar a força
incomensurável do Oceano Atlântico que banha o norte do
estado, particularmente, da Praia do Náutico, em um dos
espigões que já existiam na década de 80 para tentar evitar o
avanço do mar nos belos calçadões dos arredores da Volta da
Jurema.

Havia alegrias da família constituída, mas as decepções
não programadas de um relacionamento temperavam suas
convivências. Todas as experiências e exemplos vividos ao
longo dos seus anos estavam em conflito no matrimônio. O
nascimento dos filhos, permitiu a formação de um vínculo
forte, afetivo e um propósito além das suas necessidades
circunstanciais. Ao mesmo tempo, era possível galgar
conquistas financeiras discretas, mas constantes, como a
aquisição da primeira casa própria. Neste momento, todo o
passado de carência financeira se extinguia e começavam a
viver em um mundo que seria impossível há alguns anos.

A história deste casal refletida se assemelhava ao deste
bonito e sofrido estado do Ceará. Períodos de chuva e sol,
terra seca marrom com ar seco que arde nas narinas em
contraste com um mato molhado em período de inverno de
agradável aroma. Céu azul sem nuvens que fazem a festa dos
turistas nas aprazíveis Praias de Jericoacoara, Pecém,
Cumbuco, Beberibe e do tempo nublado que traz esperança
e alegria para os agricultores que assistem o renascer dos rios
como o Jaguaribe e açudes como o de Quixadá, aos pés da
Galinha Choca, e do magnífico Orós.

Os filhos do casal assistiram inocentes o choque de
mundos tão diversos e egocêntricos que se confrontavam. A
ruptura deste seio familiar foi o debut destas crianças que
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iriam percorrer não as mesmas estradas dos seus pais, mas
um caminho de dificuldades que seriam transpassadas pela
fé inerente ao povo cearense.

EDMAR FERNANDES DE ARAUJO FILHO
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Sobre ser um sobramista

Sem saber fui escolhida
Para tarefa tão nobre
Sou mulher, matuta e pobre
Não aceitei essa sina
Me formei em Medicina
Ela é um dos meus amores
Faço verso sem pudores
Porque sem eles feneço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

Tem tudo quanto é estilo
Conviver com o diferente
Não ser tão impertinente
Desafio só em verso
Com eles, mato, contesto
Declamo, faço louvores
Proclamo os meus valores
Meus confrades enalteço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES
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Recordo quando cheguei
Me sentindo uma “inxirida”
Estava toda inibida
Junto a essa leva de nobres
Não possuo estirpe ou cobres
Com versos engano as dores
Planto, rego, colho amores
Tenho mais do que mereço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

Uma quadra ou um soneto
Romance ou ficção
Voe na inspiração
Deixe sua alma sonhar
Escrever é consagrar
O coração aos leitores
Castro e Bandeira os mentores
Mas Zé da Luz é o meu terço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES
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Caneta ou computador
Conto, prosa ou poesia
O amor ou a carestia
Tudo é um lenitivo
Tem até aplicativo
Para provocar rumores
Protestar e mandar flores
Mas deles eu não careço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

Ser lembrado no futuro
Quando se é só pensamento
Não existe outro alento
Além de deixar saudade
A morte não é maldade
Da vida somos pintores
Da dor mero espectadores
Pois tudo é um recomeço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES
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Espero que vossas mãos
As canetas nunca soltem
Que a vida não vos sabotem
Por ter o dom da escrita
O coração é quem dita
Do arco as sete cores
Somos só ilustradores
A vida é o adereço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

Da cultura nordestina
Herdei todo meu legado
Ela é o meu passado
Meu futuro e esperança
Ela é uma criança
Confiando em seus tutores
Peço aqui para os senhores
Que lhes tenham todo apreço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES
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Cordel é nossa cultura
Nosso pão de cada dia
Nossa maior honraria
Nossa voz, nosso protesto
Meu verso é meu manifesto
Nele ponho meus clamores
Honremos os antecessores
PATATIVA eu não esqueço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

Se todo doutor pudesse
Tratar das dores da alma
Nessa hora tenha calma
Deixe o doente falar
Não precisa se alarmar
Não somos inquiridores
Somos só seus protetores
Gratidão é o nosso preço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES
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Um dia quando o poeta
Chegar diante de Deus
Para os crentes ou ateus
Tudo vai ser perguntado
Não se faça de rogado
Dele somos servidores
Plantamos as suas flores
Diante dele emudeço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

Me despeço com alegria
Com honra e felicidade
Melhor que uma faculdade
É a nossa ACADEMIA
Esse fazer que vicia
Nos alivia os labores
Nos traz para a vida cores
Pela confiança agradeço
A SOBRAMES É O BERÇO
DOS MÉDICOS ESCRITORES

PAOLA TÔRRES COSTA
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Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos
Guimarães Peixoto Bretas , foi uma poetisa e
contista brasileira. Considerada uma das mais
importantes escritoras brasileiras, ela teve seu
primeiro livro publicado em junho de 1965
(Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais),
quando já tinha quase 76 anos de idade.

“O que vale na vida não é o ponto de
partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim
terás o que colher”

Cora Coralina
(20.08.1889 / 10.04.1985)
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Do Maranhão para Goiás – vindas e idas

A colonização do Brasil foi instalada a partir do litoral
do atlântico onde as capitanias e estados interioranos tinham
uma importância menor.

Com o movimento da “Entradas e Bandeiras”,
Bartolomeu adentrou o território goiano atrás do ouro. No
entanto, o grande marco de ocupação goiana, tem-se por ato
do Presidente da República Juscelino Kubistchek (1965-1960)
que de forma heroica transferiu a capital da nação para o
centro-oeste, criando Brasília no cerrado dos Goyazes.

A partir da década de 50, o movimento de imigrantes
(nordestinos/mineiros) foi crescente e permanente.
Mesclando os índios do Brasil central com os escravos do
extrativismo de pedras preciosas e imigrantes, surgiu a figura
do cidadão goiano com seu perfil e cultura próprios.

 Neste bioma exclusivo, de grandes rios (Tocantins e
Araguaia) e árvores contorcidas, a natureza foi prodigiosa com
as águas quentes vulcânicas de Caldas Novas que detém o
maior complexo de águas termais da América Latina.
Caminhando um pouco mais, encontramos cachoeiras
maravilhosas de todos os tamanhos e alturas: estamos no
entorno de Brasília, terra de Pirenópolis e refúgio dos
candangos da capital federal. Caminhando ainda um pouco
mais deparamos com o belo e extenso lago azul: estamos no
lago da mesa, terra dos calungas (comunidade negra
afugentada). Ficamos radiantes de alegria quando chegamos
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em Rio Verde e Jataí no Sudoeste, terra de solo rico, onde
plantando tudo dá. Caminhando um pouco mais chegamos
a Goiânia, capital jovem e arborizada, terra da mulher bonita
e de homem trabalhador.

Depois de atravessar o paralelo 13, assistimos em
Porangatu a festa do forró e da pecuária bovina.

Neste cenário porangatuense, onde a lenda conta a
história de um amor escondido entre um branco e a índia
Angatu, que ao ser levado à fogueira deu seu último grito: “ -
morro por Angatu”. Nesta bela pequena cidade, receptiva ao
fluxo de imigração da década de 50 nasce um grande amor
entre um nordestino do sul do maranhão e uma mineira do
oeste dos gerais, tão forte quanto aquele amor lendário, deste
nasceu este escriba.

Agora, já criado este porangatuense escritor e goiano
por excelência retorna à terra paterna, vislumbrando as
belezas da nascente do rio Paranaíba até os lençóis
maranhenses, em especial neste 2018 que praticaremos o
sublime congresso SOBRAMES...  Na bela ilha de São Luís.

WALDEMAR NAVES DO AMARAL
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O peixe

Certa vez um pescador muito alegre e contente,
Desses goianos “papudo”, de nome Seu Clemente,
Me contou bem vibrante de um peixe gigante
que até engole gente.

Dizia arrastando bagaço:
Este peixe não é mole não,
Já escapuliu de anzóis, já fugiu do meu facão,
Escapou do Salvador, que de todo pescador
é o melhor da região.

Quando alguém lhe perguntou se de fato
era verdade o tamanho daquele peixe,
Lhe causou contrariedade,
Então ele disse: olha maioral
é do tamanho desse jornal bem pequeno é verdade.

Ou melhor vou lhe dizer,
Eu sou goiano e não minto,
Eu como angu, guerroba e arroz é com pequi.
Esse peixão, oh majestade,
Era mesmo na verdade, um peixinho, um lambari.

JUAREZ ANTONIO DE SOUZA
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Terra de Goiás

Se eu te encontrasse sozinha como se nunca descoberta,
a deixaria ao natural, despida em tua crua beleza.
Terra de Goiás em carne nobre se vislumbra.
Tuas matas como pelos em teu corpo te enriquece,
tuas rochas esculpidas como fâneros em capricho,
insistem em prender meus olhos, libertando meus desejos.
As águas densas dos teus rios, em serpentes cristalinas,
transformam-se logo em leveza, nas tuas lindas cachoeiras.

Se eu te encontrasse sozinha como se nunca descoberta,
me recolheria em prece, em reverência a tua luz.
Terra de Goiás em mistérios me fascina.
Em cumplicidade mútua, no introspecto embrenhado,
tuas grutas e cavernas me acolhem no teu íntimo.
Tuas serras e teus vales em contraste com o horizonte,
tal qual ponto de partida, dando início ao infinito,
me remetem à pequenez, por vislumbrar tão distante.
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Se eu te encontrasse sozinha como se nunca descoberta,
paralisado em surpresa, me postaria em joelhos.
Terra de Goiás que em poucas doses me ensandece.
Como se não fosse real do teu cerrado a rica fauna,
desfilam as mais lindas espécies marejando meu olhar.
Capivara, Jaguatirica, Lobo-guará, Tamanduá,
Arara, Siriema, e a onça em seu reinado.
As bênçãos em maravilhas não foram por distinção,
Deus onipotente e justiça inquestionável,
fez daqui sua morada, no oitavo dia pós labor.

Se eu te encontrasse sozinha como se nunca descoberta,
Cego de amor intenso, desejaria esconde-la.
Terra de Goiás, feita em dote por matrimônio.
Arrebatado pelo poder, em proteção ao teu cerne,
no âmago do egoísmo em guerra a defenderia.
Na ilusão do domínio, por possessão ou vaidade,
 ia querer nomear-te e recolhê-la em meus braços.
Meu Corumbá, minha Santa Bárbara, meu Araguaia,
         [ meu Veadeiros,
meu Alto Paraiso, meu Pirineus, ou simplesmente,
         [ minha Terra de Goiás.

SILVIO SÉRGIO PONTES CÂMARA
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Antônio Gonçalves Dias foi um poeta, advogado,
jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro.[4] Um
grande expoente do romantismo brasileiro e da
tradição literária conhecida como "indianismo", é
famoso por ter escrito o poema "Canção do Exílio"

“Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.”

Gonçalves Dias
(10.08.1823 / 03.11.1864)
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Ilha dos encantos

Todos os pés têm estrelas
Se tocam teu chão encantado
Praias de branca areia
Onde o canto da sereia
Deixa o mar calmo e dolente
Que não há um só vivente
Que não caia apaixonado!
Cada azulejo sussurra
Um poema à sua amada
A pedra de cantaria
Que enfeita o piso das ruas
E em toda noite de lua
Ao brilho dos lampiões
Fica mais enamorada!
Lá dentro dos casarões
Se esconde o tempo antigo
Em longas tábuas rangentes
Em grossas paredes de pedra
E atrás de cada porta
O presente se diverte
Brincando com o passado!
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Há também boa panela
Cozinhando a iguaria
Caranguejo e camarão
Bom cuxá com gergelim
Peixe de toda sorte
E pra rebater a gula
Tiquira de um só gole!
E sol que te aquece
Aquece o coração
De todo aquele que chega
Se aproxima e se aconchega
Sem querer largar teu chão
Cai perdido de  amores
Por encantos e sabores
São Luís do Maranhão!

MÁRCIA DA SILVA SOUSA
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São Luís em quatro mirantes

Portais, janelas
Janelas  e portais
Que se abrem e fecham
Que deixam entrar e sair
O brilho do sol ou só você e eu.

Em outro instante subi no mirante
Para te ver mais bela
Desci ao portão, certo de que estive no céu

No mirante da lagoa
Contemplo uma triste lagoa azul
Que reflete o céu
Que desemboca no mar em busca da vida.

E o que dizer do maior de todos os palácios
Pois de todos és o mais imponente.
Uma fortaleza guardada com Leões,
Escudos e canhões.

MICHEL HERBERT ALVES FLORÊNCIO
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Numa noite de São João 

No compasso sincrônico...
Perfeito, quase sinfônico.
Na batida do bumba boi,
nas matracas de quem foi,
O caboclo de mão calejada,
que dá ritmo à toada,
esmurrando o pandeirão,
numa noite de São João. 

A fogueira em brasa queima.
A névoa dos fogos alteia,
para o batalhão a chegar,
e o espetáculo se iniciar,
com o arraial a estremecer,
vindo o chão a tremer,
com a toada em canção,
numa noite de São João.
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A índia seduziu o vaqueiro.
flechando o coração inteiro,
numa dança sensual,
acasalaram-se por igual,
Na paixão única junina,
onde a mente desatina,
quase perdendo a razão, 
numa noite de São João 

A voz firme do cantador,
ecoa na noite o esplendor,
de um espetáculo sem igual,
magnífico e atemporal,
onde o Maranhão está presente,
de modo mais eloquente,
com o povo a chorar de emoção,
numa noite de São João.

ÉRICO BRITO CANTANHEDE
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São Luís 402

Subi muitas ruas, desci ladeiras,
Atento sempre e à procura,
D’aquela que se entregasse com doçura
E ofertasse-me suas belas madeixas.

Andei sobre pedras de cantarias,
Quebrei becos, dobrei cantos,
Dei-me de correr aos teus encantos,
Enquanto tu para mim sorrias.

Foi à vista e então o amor primeiro,
Tomei este amor como único, derradeiro,
Juntei-me a ti, vivo o deleite de ser feliz.

Escrevo contos, componho poesias,
Debruço-me à beira de tuas maresias,
Minha eterna enamorada, minha São Luís.

PAULO PEREIRA FONTES MARTINS
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João Guimarães Rosa foi um escritor, diplomata,
novelista, contista e médico brasileiro, considerado
um dos maiores escritores brasileiros de todos os
tempos. Foi o segundo marido de Aracy de Carva-
lho, conhecida como "Anjo de Hamburgo”

“É preciso sofrer depois de ter
sofrido, e amar, e mais amar,
depois de ter amado.”

Guimarães Rosa
(27.06.1908 / 19.11.1967)
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A bela e a fera
“Ninguém morre de amor”

Assim dizia meu pai e recordo de que quando eu o
contestei, afirmando que “Romeu e Julieta”, morreram de
amor, ele me respondeu: “Eles morreram envenenados. Não
foi de amor e isso, é só mais uma história de ficção.”

O fato era que meu velho tinha razão, e acredito eu,
que foi a melhor maneira que ele havia me ensinado a lidar
com meus relacionamentos. Mal sabia ele que seus sábios
conselhos, me ajudaram a lidar com Letícia meu mais novo
affair; um namoro que vinha se arrastando como um doente
terminal em seus últimos dias de vida.

Confesso que a imagem que melhor me representa é a
de um homem boêmio, bem-sucedido, capaz de ter em
minhas mãos a mulher que eu escolher, então por que
persistir em um relacionamento fadado ao fracasso?

Gostava de morar só, e levar as mulheres que eu
quisesse para minha casa. Uma, duas e até três mulheres do
bordel ao mesmo tempo, sob o manto da noite que me
protegiam dos olhos de Leticia. Minha fidelidade era
exclusiva a frase mais notória do poema de Horácio, “Carpe
Diem”.

Recordo-m e de quando m encionei  a L et ícia que i r i a

p or  um  p on t o f i n al  em  n osso  n o i vad o . A t é h o j e n ão

en t en d o a r azão p el a qual  ch eguei  t ão l on ge em  u m

relacionam ento. Ela jur ava “ am or  verdadei ro” , e com  os

olh os que brotavam  o choro con t ido, m e olh ou com o um a
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cadelinha com o rabo no meio das pernas e pronunciou
apenas uma palavra: “Por quê?”.

É obvio que não tinha que dar explicações de minha
vida e tenho certeza de que não iria cair bem dizer a ela, que
estava interessado em outras mulheres, meretrizes e quanto
mais ordinárias, melhor!

Isso não quer dizer que Letícia não fosse bela – sempre
odiei as feias –, mas ela tinha uma beleza, que mesclavam os
cabelos loiros e ondulados, transformando-a em uma pureza
angelical, que aliados a estatura ideal e os olhos verdes eram
capazes de hipnotizar qualquer homem menos desavisado.

O grande problema é que a sociedade Belo
Horizontina tinha os olhos voltados para o exterior, gerados
pela tensão da guerra fria, e o outro impregnado pelo falso
moralismo, onde não viam de bom grado, uma mulher que
já se deitara com outro homem.

O fato é que Letícia, naquele dia tornara-se uma página
virada, no livro de minha vida. No mesmo dia que terminamos
nosso noivado, chamei duas meretrizes para irem até minha
casa, afinal, atendimento domiciliar era um privilégio que
poucos possuíam. Sim, recordo-me dessa data como se fosse
hoje. Devia ser uma hora da manhã, quando em plena nudez,
vivia meus mais sórdidos pecados aprisionados em meu mais
vil instinto animal, quando a porta de meu quarto se abriu, e
vi surgir Letícia, com um longo vestido branco, que como um
fantasma aparecia, na tentativa de me surpreender.

Ela ficou congelada diante da cena bizarra que
presenciava e desabou a chorar, enquanto que da forma que
surgiu, saiu em disparada até desaparecer sob o manto da
noite.
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É claro que voltei para minha esbórnia. E rimos, rimos
intensamente eu e minhas putas felizes. Como rimos de
Letícia.

Às 3 horas da manhã, ouvi batidas na porta de minha
casa. Quando a abri, me deparei com dois soldados que se
entreolharam ao me verem apenas de roupão e com meu rosto
e meu peito cheio de batom, fumando um cigarro.

— Em que posso ajuda-los senhores? — Perguntei,
ansioso para voltar ao calor de minhas meretrizes.

— Senhor Jose Paulo? — Perguntou um dos soldados
enquanto o outro permanecia cabisbaixo.

— Sim, sou eu. Algum problema? — Perguntei ainda
sentindo o efeito do absinto que parecia fazer o mundo rodar.

— É que sua noiva, dona Letícia acabou de suicidar.
Ela pulou na frente de um bonde. — Disse o policial com
pesar.

Respirei fundo, mas mantive o controle.
— Eu e Letícia terminamos o noivado. Optamos por

cada um trilhar o seu caminho.
O soldado com olhar de diferença, retirou do bolso

da camisa um papel sujo de sangue.
— Quero que fique com este bilhete. Foi o último

pedido dela, enquanto ainda estava viva.
O soldado me entregou o bilhete e virou as costas e

seguiram cada um em direção a seu cavalo e tomaram as
rédeas até dobrarem a esquina e desaparecerem.

Segui até a sala e abri o bilhete e o li sob a luz de meu
candelabro.

— Eu te amo, e só te perdoarei se fores a meu enterro.
Amassei o bilhete e o joguei no lixo.
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Era o ponto final derradeiro em nosso relacionamento.
É obvio que no dia seguinte não fui ao enterro que

aconteceu no cemitério do Bonfim, e sequer mandei uma flor
para aquela maldita sepultura.

Se me arrependo hoje com meus 78 anos de idade?
É claro que me arrependo! Ainda mais esta pobre alma

atormentada, que tornou-se uma lenda urbana na cidade de
Belo Horizonte, “A loira do Bonfim”. Aparecia com seu olhar
inocente para todos meus amigos levando-os para o cemitério
do Bonfim e depois desaparecia. — todos meus amigos, sem
exceção — bem como transformou as noites de sono de minha
vida em um eterno pesadelo.

Sim, somente eu compreendia a verdadeira
mensagem.

Ela queria me perdoar, mas até isso eu fui incapaz de
fazê-lo a contento e mais uma vez virei as costas.

Hoje estou aqui neste asilo, contando os dias que me
separam de meu fim.

Mesmo que eu quisesse visitar o tumulo de Letícia não
poderia; minhas pernas foram amputadas, enquanto meu
corpo frágil e frio sente pela primeira vez meu coração se
aquecer pela única mulher que me amou de verdade e que
como um grão de areia levado ao vento, eu não soube segurar.

HERMES MARCONDES LOURENÇO
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Quando os diques se rompem.
Até que, enfim, cumpriu-se

uma promessa política...

Hoje é seu segundo aniversário. Parabéns! Famigerado
“Desastre de Mariana”. Desgraça e feiura pouca é bobagem.
Seiscentos e cinquenta quilamas; extensão de lama em
lágrimas dos miseráveis, pavimentada de esterilizar terras
agricultáveis, assorear lençóis freáticos, cursos d’água;
sobrevivências. De Mariana, veneno ao álveo principal.
Também, aos secundários do Vale do Rio Doce. Deu-se ao
mar. Iniquidade? Sordidez? Descuido? Nada. Houve
ganhadores com a “desgraça”.

Afinal, promessa política foi ipsis litteris cumprida; isso
não dói e é heroico. Espalhou rejeitos como “adubo”; resíduos
tóxicos de mineração ao gáudio da fome e morte. Escória
depurada, mísera ao bioma. Dique adrede desgraçado
assolou, disseminou a catástrofe. Garbosa voçoroca derreou
a bacia, se estendeu às piscosas marinhas atlânticas. Peste ao
distante Abrolhos de se esperar, como a Fênix, o renascer de
seu bioma das cinzas do lixo em seus esconsos. Ribeirinhos,
pescadores mortificados.

A mídia protesta em brados; Desconhece a política e
seus benefícios. Óbvio desastre, ótimo plano? Faltou
elementar prevenção? “Desastre” de exímia execução?
Mineradora imponderou supedâneos técnicos e éticos?
Governo omisso? Mancomunados coniventes; município,
estado, federação? Desobrigadas autoridades, esquecidas
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pelo MP? Omissão oficial? Inês é morta. Agora, ao sexo dos
anjos.

Principais impostos ao município e estado; a
mineradora sempre desbragou-se em melhoras à flúvia
região. Desastres ocorrem. Morrer é aos vivos; perder é aos
de ter. Tartaruga não sobe o poste nem água sobe o morro;
resíduos em águas assoreiam leitos de rios. É normal. Povoado
sob o dique foi loucura. Politicamente corretos defensores das
minorias e direitos humanos, vociferam: “Barragem de
rejeitos a montante do antigo povoado”. Tudo bem; Povoado
obsoleto e miserável, sem perspectivas futuras.

O povo sem ameaças, não saiu. Com a segurança de
moradia ameaçada, independente de qual, terras devolutas
do estado são à distribuição na Reforma Agrária. Cabia o MST,
parte do governo, intervir. Ao MST só interessa invadir terras
produtivas. Também, adora aglomerar o povo nas periferias
citadinas; tara decorrida da baixa cultura e escolaridade? É
consenso; melhor vida é no campo. Povo teimoso aglomera,
quer viver no sub-humano das cidades. Depois, reclamam.
Culpam o governo. Gente teimosa, pirracenta, desinformada,
dá nisso!... Barragem de primorosa elaboração técnica.
Apurar responsabilidades? Ao assumir, a Presidência da
República, prometeu: “Vou acabar com a pobreza, fome,
miséria do país”.

O poste na sucessora do mesmo partido aventou a
“Pátria Educadora”. Empenhada, lutou para analfabetizar o
país com primorosos discursos, entrevistas assertivas das metas
da evocação politica de único partido em governo capaz de
reduzir a pobreza, dizimar os esfomeados. Conseguiram.
Divulgado o país no exterior; “Maior Desastre Ecológico
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Mundial”. Eficiente governo pós Anos de Chumbo, cumpriu
a Promessa Total e democrática do “Honoris Causa” em defesa
dos vilipendiados “pelazelite”: - “Nós” entendemos. Só “eles,
os dazelite” não entendem. O acontecido, mero imprevisível.
O problema no dique rompido é sabido desde o início: Foi
“na rebimboca da parafuseta”. O resto é blá, blá, blá... Se há
duvidas, pergunte: Moro, num país tropical...

JOSEMAR OTAVIANO DE ALVARENGA
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Cidades de Minas

Minas são muitas...  Minas são duas? São? Minas das
Gerais, e Minas do Ouro. A de Matias Cardoso, bravo
bandeirante, das entradas e bandeiras. Das estradas da Bahia
aos currais de Minas ao norte e de rasgar o chão mineiro.
Primeiro povoado. Primeira igreja: a da Imaculada
Conceição, dizem-na, a mais antiga de Minas Gerais.

Minas do Ouro: da Vila do Carmo de Mariana, da Mina
da Passagem e Primeiro Arcebispado. Da febre e da corrida
do Ciclo do Ouro. De Felipe dos Santos, do Quinto à
Inconfidência Mineira...

A bandeira da Fé?... Do reino?... Da exploração. As leis
pareciam feitas menos para uma sociedade civilizada que para
garantir à coroa uma arrecadação abusada. Os jesuítas
exerciam uma influencia moderada, buscando conter os
abusos e a corrupção.

Dessa época áurea, as velhas cidades mineiras guardam,
em suas igrejas, solares e chafarizes, os vestígios do extinto
esplendor. Os costumes refletem influências europeias as quais
o sangue negro e o índio, acrescentaram notas de
originalidade e colorido.

Ouro Preto (Vila Rica), São João Del Rei, Sabará (Vila
Real), Caeté (Vila Nova da Rainha), Congonhas e os profetas
de Aleijadinho, Tiradentes; cidades com ricas igrejas do Ciclo
do Ouro. Em meados do século XVIII descobertos veios
diamantíferos e de pedras preciosas no Arraial do Tejuco,
atual Diamantina, e no Serro Frio (Serro).
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Pitangui, também chamada de “O País de Pitangui”,
cogitada a capital mineira. Maria Tangará construiu palacete
a espera, hoje é a Escola Estadual Professor José Valadares.
Fazenda da Ponte Alta, por seu antepassado questionador
do império, dos caros impostos da Coroa, viu suas terras
tomadas pelo imperador, e entregues em mãos conhecidas,
da corte portuguesa. Maria Felisberta da Silva Alvarenga,
tetravó do sobramista, Josemar Alvarenga. Mulheres
intrépidas, Maria Tangará e Joaquina do Pompéu; maridos
em viagens, sertão adentro e elas no comando, gerenciando
os bens. Terra da sobramista Edelvais Campos, de Pompeu,
fazendas a suprir ao império, de alimentos.

O “País de Pitangui”, a Pitangui de mais de trezentos
anos. Longa extensão de terras, partilhadas em municípios;
Divinópolis - terra da nossa presidente e sobramistas Leda
Caporali e Renato Passos, Itaúna, Pará de Minas, Pompéu,
Arcos, São Roque de Minas - nascente do Rio São Francisco a
serpentear por vários estados brasileiros, matando a sede,
amainando a fome de tantos. Ao final, chora suas magoas no
Atlântico. Também, de Pitangui as terras de Conselheiro
Lafaiete, Formiga, Pará de Minas e outros.

As Minas de solo ferrífero, donde o berço da siderurgia,
Morro do Pilar. O Vale do Aço, com sua matéria prima
enriquecendo o mundo, primeira siderúrgica integrada da
América Latina. Foi em Monlevade, celeiro de formação de
metalurgistas. Historia vivenciada pela sobramista Nilza
Lentz; seu pai, engenheiro desbravador e de confiança do
grupo belgo luxemburguês, depois de fechada a Companhia
Siderúrgica Mineira, na cidade histórica, Sabará; percorrida
por Fernão Dias e Borba Gato, bandeirantes paulistas. Terra
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do sobramista, Gilberto Madeira Peixoto e da sua esposa
Susana. Coronel. Fabriciano, Itabira, de Drumond, Acesita,
Ferros, suas locomotivas encarrilhadas ao transporte do
progresso aos portos exportadores. Oh, solo escavucado, e de
voçorocas, de rejeitos de mineração, a derramar e destruir
cidades e suas gentes. Socorro!... Mariana.

O Triangulo Mineiro, terras de agricultura e pecuária,
cidades antigas, cidades modernas; Uberaba, Uberlândia,
Araquari, Ituiutaba, Patrocínio, e tantas mais, vizinhas a São
Paulo. Ao norte, Montes Claros de agroindústria e
universidades, Parque Nacional da Lapa. Pirapora, parte
navegável do São Francisco, polo industrial, e de Passeio no
Vapor Benjamim Guimarães.

Paracatu, caminho de bandeirantes e garimpo do ouro.
Antiga Vila do Príncipe, próximo a Brasília. Curvelo, centro
geodésico de Minas. Berço da indústria têxtil, com a Othon
Bezerra de Melo e a Cedro e Cachoeira. Cordisburgo de
Guimarães Rosa, e suas grutas, a de Maquiné, Lapinha, e em
Lagoa Santa, onde o dinamarquês, Peter Lund, achou restos
humanos em 6 das 600 grutas exploradas, além de animais
extintos. Mas, foi a arqueóloga Annette Laming-Emperaire,
guiada pelo dentista mineiro Josaphat Penna, que encontrou
na “Lapa Vermelha IV” o mais importante item da
arqueologia brasileira, os restos de uma mulher que mais tarde
ficou conhecida como “Luzia”.

Também, das andanças bandeirantes, Sete Lagoas, gruta
Rei do Mato. Matozinhos de Agripa de Vasconcelos, escritor
Sobramista. Santa Luzia a margem do Rio das Velhas, afluente
do São Francisco, e o convento de Macaúbas, primeiro
educandário feminino da Capitania de São Paulo e Minas
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do Ouro. Catas Altas e Santa Bárbara, do Santuário com o
Educandário do Caraça, primeira escola masculina da
capitania. Itabirito, do colégio salesiano, Dom Bosco, em
Cachoeira do Campo.

Nova Lima da mineração Morro Velho, antiga
propriedade inglesa, hoje pertencente a Anglo Gold Ashanti,
maior complexo de mineração de ouro, do mundo.  Em
Caeté, o Santuário da Serra da Piedade, de Nossa Senhora
do mesmo nome, padroeira de Minas Gerais.

Betim, refinaria de Petróleo. Fabrica da Fiat. Contagem,
com seu parque industrial. Brumadinho onde o museu
Inhotim (derivado de; Nhô Tim), um dos mais importantes
acervos culturais do Brasil, e a céu aberto.

Governador Valadares as margem do rio Doce, Juiz de
Fora; instalou a primeira usina hidrelétrica no Brasil, polo
industrial na cidade considerada a Manchester Mineira,
têxtil e mineradora, Museu Mariano Procópio. Barbacena,
cidade das Rosas, Escola de Aeronáutica. A cidade de Santos
Dumont da fazenda Cabangu, onde nasceu Alberto Santos
Dumont, Pai da Aviação.  Viçosa com a Universidade Federal
de Viçosa e renomada Escola Agrícola e de Veterinária.

Varginha, às margens do lago de Furnas, terra do ET,
extraterrestre decantado por aparecido na região. Pouso
Alegre; um dos municípios que mais cresceram, por seu
fantástico PIB. Santa Rita do Sapucaí, Vale do Silício Mineiro.

Sul de Minas, das estâncias hidrominerais: Caxambu,
da visita de D. Pedro com a princesa Isabel, se
beneficiando das aguas termais de Caxambu, engravidou,
depois de inúmeras tentativas em vão, no Rio de Janeiro.
Cambuquira, São Lourenço, Lambari, Poços de Caldas,
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Araxá, no Triangulo Mineiro. Integrantes da bacia  do rio
Grande, afluente do Prata.

A capital, centenária Belo Horizonte, cidade planejada,
para substituir, como Terceira Capital de Minas Gerais, a Ouro
Preto. Construída há pouco mais de um século, no Curral
Del Rei, município de Sabará, junto à capela de Nossa Senhora
da Boa Viagem. No Maciço do Espinhaço, Serra do Curral,
montanhas e.ar aprazível a beirar o Rio das Velhas, seus
córregos e nascentes da margem esquerda. Migrantes italianos
muito contribuíram com seus ofícios na formação da nova
capital das Minas Gerais. Além da Avenida do Contorno, com
o tempo, a população acrescida do êxodo rural, extravasou
na Grande BH, de envolver municípios limítrofes.

Cidade Jardim, praças, monumentos, prédios,
museus, bibliotecas, faculdades, universidades, Conjunto
Arquitetônico da Pampulha, Patrimônio da Humanidade
(ONU), com seu lago artificial, criado por Juscelino em
projeto de Oscar Niemayer, teatros, Praça da Liberdade,
até pouco tempo, sede do governo com suas secretarias,
igrejas: São Jose, Lourdes, São Francisco, Boa Viagem, a
primeira e catedral.

Academias de Letras, Instituto Histórico e Geográfico
de Minas Gerais com cento e dez anos, Associação Médica,
onde se reúne a SOBRAMES/MG, estádios e clubes de futebol,
Praça da Estação. Conta com dois distritos: o maior e mais
antigo, Venda Nova tricentenária (1711), e o Barreiro, em
recente distrito.

Venda Nova em antigo caminho de tropeiros vindos do
norte. Hoje, é único Distrito no mundo, Capital de Estado,
com a Cidade Administrativa Tancredo Neves, Centro
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Administrativo do Estado de MG.  Vigésimo sétimo Estado
do Brasil, quinto em tamanho, e segundo, em população.

Com seus 853 municípios, muitos questionáveis por sua
pequena densidade demográfica, alguns emancipados por
meros interesses políticos, e a máquina administrativa, como
grande dragão a engolir dinheiro e cuspir fogo.

Cidades, lugarejos com suas fazendas e arraiais ao
derredor, todos com suas histórias. Sejam das Minas do Ouro
ou das Minas dos Gerais com sua gente acolhedora de braços
abertos aguardando por sua visita, em nossa descoberta. Pois,
essas Minas não acabam; são várias...

HELENA NATALICIA R. DE ALVARENGA
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Abraçu do mineirim pros sobramistas

O minerim fala tão carmamente qui parece midi as
palavra... Certaveiz, dispois de cume um franguim cum
quiabu e nos finarmente goiabada cum quejo,
arresolveu falá da tequina du abraçu:

É, sô, digueu genti...
das invenção dus homi, a que mais faiz sintido é o abraçu.
Uabraçu num tem jeito dium só aproveitá!
Tudo quanto é genti, no abraçu, tirauma beradinha...

Quandu ocê tá danado di sodade,
o abraçu de arguém tilivia...
Quandu ocê tá cum muitcho odi, vem um,
tiabraça e ocê inté ficasseim graça
de continuá cum reiva...
Si ocê tá filiz e abraça arguém,
esse arguém pegum poquim dassualigria...
Si um arguém tá duente, quandu ocê abraçêle,
ele inlogo mióra,
i ocê piora um poquim tamém...

Umtantu di gentimportanti, iletrada messs,
já tentô ditudo, um jeitu di sabê,
purquê quiéqui uabraçu tem tanta tequilonogia,
mais ninguém inda discubriu...
Os homi da ciença num sabi dinada!
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Mais, iêu sei!
Um ispirto bão di Deus, um anju mess, quimi contô...
I iêu vô contá procêis u quifoi quelmi falô:
O abraço é bão pur causa du Coração...
Quandu ocê abraça arguém,
fais massarge nu coração!...
I u coração do ôtro é massargiado tamém!
Mais num é sóisso, não...

Prestenção! Umaió dus segredu di tudo
équi, quandu nois abraça argúem bein acochadu,
bein apertodu mess,
nóis fica cum DOIS coração nu peito.

U Trem é danadu di bão, uai!
Intonces...
Um doce abraçu procê Josiani.
UM GRANDI ABRAÇU PRÔCÊIS TUDO
SOBRAMISTAS!!!!

JOSÉ CARLOS SERUFO
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Mulher Mineira
De  ouro
De ferro
De cana-de-açúcar

Sinhá Moça
Sinhá Dona
Marília
Chica
Bárbara Bela
Beja

Mulher Mineira
Herdeira
Do cilício
Do sagrado
Dos rituais
Da abstinência
Da penitência
Da Inconfidência

Mulher Mineira
Do norte estrela
(segundo o poeta)
Tantos destinos
Soube guiar

Mulher mineira

NILZA MARIA S. LENTZ MONTEIRO
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Confins de Minas Gerais

Em 1966, no ano em que me formava em medicina, sofri
um acidente automotivo, onde perdi tudo: empregos,
dinheiro e sonhos. Fisicamente estava de muletas, um braço
na tipóia, dois dentes perdidos e o moral no lixo da
humanidade.

Mas!... Como a vida tira ela também dá, foi quando o
Jairo Câmara, colega de profissão, me convidou para ir para
Almenara, a fim de substituí-lo. “Como quem está perdido
não caça caminho”, fui trabalhar e conhecer uma Minas
Gerais bem baiana.

Lá vivia um povo, que adorava e se orgulhava em ser
chamado de sertanejo. Gente simples, de alma boa e bem
amigueiros, apesar da luta por suas muitas necessidades
básicas. A principal delas era a de sobreviver (para isto,
tinham que matar a fome e a sede) e conviver com as heranças,
costumes e tradições. Eles eram altaneiros e com isso, vaidosos.
Esses sentimentos são muito arraigados a vaidade pessoal do
ser e do ter. como não tinham quase nada do concreto tinham
muito dos sonhos dos abstratos e isso lhes exacerbava a
valentia, movida pelo sentimento de defesa da honra.
Sentimento de dignidade, para impor o seu eu à sociedade.
Ele na verdade, era indistinto a pobres e ricos, a machos e
fêmeas.

O sertanejo, quase sempre extrovertido, loquaz e muito
persuasivo, falava sempre explicando, usando para isso as
mãos, o corpo e muito bem a mímica. Deistas natos, viviam
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das agruras da natureza e nela amoldados pela têmpera das
suas necessidades e de Deus. São pacíficos e tinham como
sina aceitar o desconhecido e afirmavam: — “o pouco com
Deus é muito”! Um motivo que unia e agregava os sertanejos
era o sentimento do respeito mutuo e isso criava a doação e a
ajuda. O calor humano, o calor do lugar e o caminhar perto
do perigo, ludibriando a morte, exacerbaram-lhes a
sensualidade e a sexualidade, valorizando o machismo,
criando a honra como questão de vida ou de morte. Cumpre-
se notar, que a honra criou também neles o apego à família,
de uma forma tão intensa, que em sua defesa, sentiam-se
obrigados a matar ou morrer, pelo simples fato de não levar
desaforo para casa. Esse povo bravo e valente, veio da mistura
do sangue de nobres, soldados portugueses, ingleses,
franceses, holandeses, judeus e ainda mais miscigenados, com
índios, negros e seus descendentes. Foram eles que se
tornaram bandeirantes, nordestinos flagelados das secas,
garimpeiros, canoeiros, vaqueiros e jagunços. Graças a essa
etnia, mesclada e fundida com a natureza, é que se formou a
nossa gente, a nossa brasilidade, fato que se repetiu em quase
todo o país, formando três tipos sociais:

- Os ricos, coronéis donos do poder, do dinheiro, das
lavouras, de vacas e gentes.

- Os pobres, que se tornaram agregados dos ricos e
substitutos dos escravos. Presos nos grilhões das dívidas, da
fome e dos favores aos coronéis, que carinhosamente
ganhavam o codinome de “padrinho”.

- Os vaqueiros, provindos da mescla dos primeiros com
os segundos e que se tornaram profissionais nas lidas com os
animais, por serem os mais inteligentes e hábeis.



Sobrames  117

Esse povo vivia num cenário de terras mansas e
abençoadas, situadas como uma jóia rara, engastada no
pescoço do sul da Bahia, preso pelo cordão majestoso do rio
Jequitinhonha. Foi ele, a fonte da vida e da herança de uma
Minas Baiana, por ter sido a estrada e a fonte de sustento do
povo.

Como o homem é um animal social, ali também ele se
agrupou para se proteger e compartilhar ações, formando
cidades, povoados, aldeias e vilas. Assim, uma das mais
interessantes do vale Médio Jequitinhonha nessa época, era
a vila de São João da Vigia, hoje o município de Almenara.
Ela trazia uma característica singela, bucólica, doce,
parecendo estar parada no tempo. Situa-se numa curva
imensa e graciosa na margem esquerda das águas descentes
do rio Jequitinhonha, que era apelidado de Rio Grande pelos
Índios e Bandeirantes. Ele fazia uma barreira líquida com o
seu leito de uns quinhentos metros. Era uma coisa de chamar
a atenção, por ser lindo, caudaloso, de águas mansas e rasas,
salpicado de muitas pedras, que se mostravam na flor d’água
e se desmancham em praias extensas de areia quase brancas.

O rio nem sempre dava vau e para atravessá-lo, as
boiadas (principal negócio da região), fazia os bois nadar
em imensos e magníficos “S”, ao sabor da força das águas.
Para contornar a fuga deles, surgiu uma figura impar, os
canoeiros, que ficaram famosos pelas suas embarcações e pelas
suas histórias e “causos”. O motor das canoas era a sua força
física, e para usá-la, o faziam através dos remos. Estes eram
hastes de pau roliço, de boa qualidade, compridos,
terminados em espaldar, que funcionavam como a cauda dos
peixes, ou como alavancas, para empurrar a canoa, tocando
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o fundo do rio. Para isso os canoeiros caminhavam da proa
à popa do escaler (nome da canoa na região), usando a
força das mãos ou dos ombros, o que lhes fazia calosidades
brutalmente feias nas mãos e abaixo da clavícula, região
do corpo chamada de cantareira. Sempre nus da cintura
para cima, com inseparáveis chapéus de couro, tisnado
pelo sol escaldante, geralmente eram homens bem
falantes e bem humorados. Como a luta do sertanejo
sempre foi com os abstratos dos medos e crendices e com
o concreto das suas necessidades reais, principalmente
a fome, havia entre eles um dístico: - “a alegria vem das
tripas”. Eles viviam da caça e da cata e usavam o fogo,
para amolecer o alimento (facil itando assim a sua
digestão). Dele retiravam o calor (usado contra o frio) e
também para criar a luz, que liquidava a escuridão. Mas
o fogo é também bravo e misterioso e se mal usado, deixa
atrás de si uma certeza brutal, o rastro do seu poder, a
destruição. Apesar disso, naquela redondeza, o fogo era
tido como um amigo, na limpeza dos pastos, pois ele
ajuda na rebrota do capim.

Os vilarinhos tinham uma rotina de pouco serviço
e de poucas obrigações e muito do que conseguiam era fruto
das benesses da natureza, do divino, das heranças, de alguns
trabalhos e da sorte. Essas coisas traziam embutidas em si, o
lucro e o poder do dinheiro, em grande parte à custa das
vacas. Assim viviam do esperar. Esperavam a chuva para ter
bons pastos e boas roças, esperavam as vacas parirem e as
colheitas dos grãos. As mulheres esperavam os filhos nascerem
e crescerem, para serem substitutos dos adultos na lida das
roças. Todos permaneciam nas rotinas cotidianas, mas sempre
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esperando dádivas e regalias do divino, movidos pela fé e
pela esperança de que tudo, um dia vai melhorar.

Quando uma boiada cruzava o rio, saía no porto do
outro lado, entrava em um corredor forte, que fazia parte
dos currais da fazenda do Porto. Este era de cercas feitas ao
modo de gastalho (sistema de fazer cercas de curral altas,
fortes e resistentes, usando troncos superpostos e era uma
moda antiga naquelas bandas das Minas Gerais). O curral
de gastalho, ou seja, de pau empilhado, eram feitos de
madeira de lei, como a aroeira, a baraúna ou o ipê,
superpostos, mas separados por um toco ou pedra, deixando
um intervalo entre os toros de mais ou menos uns dois palmos.
A fixação dele ao chão era feita por dois postes fincados em
paralelo, que os prendia em forma de gastalho (grampo),
mas de tamanhos e bitolas variados, deixando os gomos da
cerca desiguais, no tamanho e na altura. O vaqueiro tinha
como função tanger e conter o gado em seu interior. Esse
esquema também dava lucro ao dono da fazenda, pela
cobrança do pedágio das tropas e boiada, que usassem o porto
e as instalações.

As casas sedes das fazendas, daquele lugar, eram grandes,
simples e de estrutura bagunçada, por terem sido feita de
uma engenharia antiga, na base do puxado. Entende-se por
puxado, mais um quarto agregado á estrutura principal, feito
quando a necessidade mandava. Mais ou menos assim: uma
menina ficava moça e era preciso tirá-la do quarto dos
pequenos, então, puxavam-se mais um novo quarto. A
funcionabilidade era boa, mas a estética... deixava muito a
desejar. Geralmente elas ficavam num ponto mais alto de uma
pequena colina, ou de uma pedra, mas bem no centro do
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curral, servindo como sentinela, porque permitia a visão do
gado preso e do sol que ia do nascente ao poente. A morada
era cercada por um varandão coberta de telhas de barro
grossas e robustas, usando a forma da coxa de um homem.
Elas eram sustentadas por pilares de aroeiras, já bem
enegrecidas pela força do uso e pela ação do tempo. Na
varanda havia uma cerca uniforme de tábuas quadradas,
sustentadas em cima e em baixo por um barrote de cerne que
lhes aplicava um aspecto agradável e pitoresco. Elas eram de
proteção, mas artisticamente construída, pois todas tinham
suas quinas quebradas. Nas varandas geralmente, havia só
duas cancelas do mesmo feitio da cerca, presas por gonzos, às
peças de aroeiras, na porta da cozinha e da sala.

A serventia de água da sede se dava, por escolha prévia
do dono da fazenda. Pois era a ação da gravidade, da “Divina
Providencia” que lhe provia do precioso liquido. E no caso
era uma mina d’água no meio lançante da Pedra do Cruzeiro.
Ela percorria seu caminho até a casa, em cochos de madeira
de meio pau aberto, de aroeira, superpostos em degraus. Sua
sustentação se fazia por cavaletes de madeira, em forma de
“X”, até chegar à beira do curral. Aí era furado na pedra um
rego, que levava a água até a casa, por gravidade. Ela caía em
um tanque raso e redondo dentro da cozinha, onde as
cozinheiras, de cócoras ou ajoelhadas, lavavam toda a sorte
de panelas e gamelas. Saindo da cozinha, ela continuava a
deus-dará, até passar no curral, onde caía em um tanque,
servindo de bebida para os animais e daí continuava o seu
caminho até o rio. A maioria dessas casas das fazendas
dominava a vista do rio abaixo e do rio acima. Esses currais
continham um pátio grande, que ocupava a parte da frente
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dos currais. Neste tinha o curral do centro, onde havia a casa
do curral, construção coberta de  telhas que servia para a
apartação do gado e a guarda da bezerrada nova. Todos os
outros currais acabavam no central. Ali se trabalhava o gado,
apartando-o, ou seja, selecionando por sexo, idade, qualidade
ou peso.

Na casa do curral tinha o bezerreiro e a seringa, que
era um curral pequeno e afunilado, para fazer a entrada do
gado no tronco, também chamado brete. Este era construído
por uma cerca em corredor estreito para uma rês. Ele era
reforçado, por toras de madeira empilhadas, criando os
gomos, que permitiam conter a rês, para curá-la de alguma
doença, desleitá-la quando recém parida ou fazer a sua
marcação a ferro em brasa. Ele era fechado na frente por uma
cancela de tábuas e atrás por paus compridos, enfiados no
último gomo da cerca. Isso era usado pelo sertanejo, porque
sabia que a rês faz muito pouca força para frente. As pranchas
de baixo do tronco eram moveis, permitindo a retirada de
alguma rês caída.

Na vila de São João da Vigia funcionava o hospital, que
era um casarão, num canto da cidade, onde me instalei. À
tarde, as mães levavam os filhos a passear e visitar os
internados, principalmente os da enfermaria, que ficava mais
cheia, porque nos apartamentos eram pagos e tinham apenas
uns “gatos pingados”. Portanto o hospital era um
acontecimento social, pois os partos eram domiciliares. Assim
como no resto da região, o hospital não tinha energia elétrica
e quando era necessário, fazia-se uso de um gerador à diesel,
que funcionava a partir do movimento manual de uma
manivela.



122  Universo Literário

Logo que comecei a trabalhar, percebi que havia um
costume de pagar ou mesmo agradar as pessoas, com animais
vivos: galinhas, porcos e até bezerros e isso se estendia aos
médicos também. E como havia pequenas urgências comecei
a trabalhar, dia e noite, no Hospital Deraldo Guimarães. Isso
acontecia, porque a quantidade de pobres era muita e ricos
muito poucos. Fui levando a vida, e gostando dela, pois
progredia e já tinha alguns reconhecimentos, principalmente
pelo bom desempenho nas cirurgias (aprendi inclusive a usar
a mão esquerda, mesmo sendo destro).

Acredito que a sorte empresta um empurrãozinho aos
necessitados. Eu exercia lá todos os tipos de exames e
intervenções possíveis, apesar da pudicícia das mulheres
locais, que por eu ser bem jovem, não queriam fazer exame
ginecológico comigo, mesmo com uma enfermeira no
consultório, tudo pelo pudor somado à ignorância, pois este
procedimento médico era lá chamado de exame de ousadia.

Num sábado, bem à tarde, dia de feira no mercado, fui
chamado ao hospital por uma urgência. Cheguei e deparei
com um cliente jovem, de uns vinte e poucos anos, gritando e
gemendo sem parar. Entre um grito e outro, ele me contou
que tinha uma prótese dentária que tinha perdido os dentes
e com muito custo me afirmou que ela era de ouro e muito
cara, por isto a usava e que a engolira junto a um puxa-puxa
de melaço de cana. Dei-lhe um sedativo e o coloquei num
apartamento todo fechado, com o intuito de evitar estímulos,
pois eram eles que o levavam a gritar mais. Daí a pouco
chegaram para o mesmo atendimento dois colegas e dividi
com eles a feitura do diagnostico. Hospital iluminado a
gerador diesel, vencendo a noite que caiu bem escura naquele
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cenário de dor e espanto. Os parentes do doente chegaram
e a mãe dele, uma mulher franzina e irrequieta, de rosário
na mão, cabelos compridos, mas a cabeça com um lenço
afirmou aos brados: — abaixo de Deus, dr Helio!... Essa era
a alusão de confiança ao colega mais velho e ele merecia o
epíteto por sua bondade e liderança. Deduzi que o rapaz
tinha engolido a prótese cheia de garrinhas, por ter os dentes
perdidos e elas funcionavam como agulhas. A prótese
desdentada deveria estar parada e presa no esôfago terminal,
chamado cárdia. Como o coração pulsava encima dela
produzia a dor alternada e discreta quando ele em repouso e
quando ele respirava, o músculo diafragma a tracionava e
empurrava e isto produzia o efeito de uma martelada num
prego.

Como havia anoitecido, não tinha avião para
transportar o cliente para um lugar com mais recursos
médicos e maiores chances cirúrgicas. Eu assumi minha
condição de médico, chamei a mãe dele e lhe expliquei que
o única possibilidade de tirar o rapaz daquela agonia era
uma operação, porque se as garras da prótese perfurassem o
coração, as artérias e veias junto à coluna, ele morreria
subitamente de hemorragia aguda.

O hospital se tornou uma festa de tanta gente e o pátio
da sua entrada já continha uma multidão de desocupados. A
mãe do paciente pediu para eu esperar um pouco, pois
aguardava o seu irmão, que por sinal era o homem mais rico
do lugar. Nisso eu perpassei na minha cabeça a literatura do
caso e tive que aceitar que nunca houve nada relatado e nem
semelhante. Havia sim o engolir de uma dentadura, com a
sua parada no cárdia e a retirada era por uma laparotomia
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(abertura do abdômen) e a retirada com uma pinça. E quando
isso não fosse possível, a mesma era quebrada e os pedaços
saiam por uma lavagem do esôfago. Então, de antemão eu
teria de retirar a prótese via cárdia pelo estomago e ele corria
o risco de 99% de morrer por perfuração dos grandes vasos.
Então a cirurgia proposta era inusitada e a minha
responsabilidade era enorme e punha em jogo a minha
desmoralização no lugar.

O coronel João Lisboa, tio do rapaz, chegou e conversou
com a irmã, depois com os doutores. Contei sobre o
procedimento e a mãe, toda humilde, me falou: — com a graça
de deus se ele morrer, não será à míngua. Novamente falei
que as chances eram mínimas. O coronel tomou uma atitude
autoritária e falou comigo: — o senhor é muito moderninho
(novo), mas de boa fama, de ser bom no canivete. Então pode
operar, porque também o doutor Helio me falou que não tem
outro jeito!

Com a sala cirúrgica preparada, o dr Helio anestesiou
o rapaz que continuava gritando um ai ritmado e baixinho.
Abri a barriga do moço e o estômago que estava vazio, bem
próximo ao diafragma e através do orifício do cárdia toquei
a prótese com dedo. Ela estava espetada na parede lateral do
esôfago e o coração pulsava sobre ela. Fiquei lívido de dor,
pois algo furou a luva e o meu dedo. Troquei a luva, rezei
baixinho pedindo graças, levei o indicador e tateei por baixo
do arco da prótese, que sustinha as garras. Por felicidade
minha, ela aluiu! Então, cheio de esperanças e aplicando
muita força, consegui fazer com que a peça se movesse. Eu fui
o rodando a prótese, até o inicio do orifício do cárdia. Então
informei ao anestesista e ao meu colega ajudante a situação e
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perguntei puxo ou não?! Eles uníssonos responderam com a
ajuda de Deus puxa. Pensei comigo vai haver um desastre.
Então cheio de medo tracionei e consegui retirá-la. A minha
alegria foi grande, apesar do susto, pois foi quando o ai!...ai!
parou e o cliente desmontou relaxado na mesa. Tivemos a
impressão que ele tinha morrido. Pedi ao anestesista que
olhasse a pressão, pois podia sentir o coração bater muito
devagar em minha mão. Ele gritou: 120/80. Calculei que a
dor tinha acabado e mesmo anestesiado o moço tinha
relaxado. Coloquei a prótese na mesa de material e todo o
pessoal da enfermagem entrou para vê-la.  Quando eu fechava
o abdômen do paciente, o Colimério me deu um aperto de
mão e saiu com a prótese enrolada numa compressa. Em
menos de 10 minutos houve um foguetório espetacular na
porta do hospital. Eu fiquei espantado e perguntei a
enfermeira:— dona Zú, aonde a essa hora o povo tinha
arranjado tantos foguetes. Rindo, ela me respondeu que não
eram foguetes e sim tiros de carabina. Fiquei deverasmente
mais assustado ainda. Mas!...
            Acabada a cirurgia, o doente foi mostrado para a mãe,
para o tio rico e uns outros parentes próximos que ele estava
muito bem. De repente, a senhora caiu de joelhos, abraçando
minhas pernas e chorando muito. Isso me desmontou e
vexado acabei chorando junto com ela. De mãos ao alto em
súplica, a mãe do paciente agradeceu primeiro a Deus, ao
dor Helio e a mim, depois perguntou se poderia levar os
dentes do filho, para colocá-los aos pés do São João, pois
segundo ela era uma promessa, foi ele que fez esse milagre.
Assim que permiti, a senhora saiu correndo, acompanhada
por um bando de seguidores da fé. O pós-operatório correu
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normal e tudo entrou nos eixos. Eu fiquei famoso e comecei a
ganhar dinheiro. O dr Helio me chamou a bocas miúdas
falou: — o João Lisboa vai procurá-lo para lhe pagar o seu
serviço. Não cobre nada, porque o presente será bem maior.
De fato isso aconteceu. O coronel pagou a despesa do hospital
e eu não cobrei nada. Como reconhecimento, ele me deu dez
vacas que na época valia um dinheirão danado.

E foi assim que acabei comprando a minha primeira
fazenda!...

RENATO PASSOS
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Dalton Jérson Trevisan  é um escritor brasileiro,
famoso por seus livros de contos, especialmente O
Vampiro de Curitiba (1965), e por sua natureza
reservada. Advogado. Por ter sido sempre contra a
divulgação de seu nome na mídia, acabou criando
um mistério em torno de si e de suas obras.

"Não fale, amor. Cada palavra,
um beijo a menos."

Dalton Trevisan
(14.06.1925)
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Curitiba

Era uma vez um polaco. Não um polaco qualquer. Era
Frederico e morava no Abranches. Era franzino. Até mesmo
de porte fraco e não passava de um metro e oitenta. Tinha
cabelos loiros e olhos quase transparentes de azuis. Mas tinha
uma grande qualidade. Tinha amigos. Muitos e em todos os
bairros da cidade. Trabalhava de pintor de paredes e tinha
muito orgulho de sua arte. Também tinha orgulho de ser o
melhor jogador de sinuca da cidade. Tinha vencido muitos
campeonatos, vou avisando que não sei se era “snooker”,
sinuca, bilhar ou carambola, mas ele era bom mesmo. Não
bebia e isso já lhe dava vantagens sobre os que jogavam
tomando cerveja como combustível. Aliás bebia somente com
sua namorada, Isaura. Ela era uma morena, quase negra,
daquelas fantásticas, de frente, de perfil ou de costas!
Trabalhava de caixa num supermercado no Novo Mundo,
do outro lado da cidade, o que impedia o namoro diário dos
dois. Ainda bem, porque quando se encontravam era mais
um vulcão que entrava em erupção. Ela era um pouco mais
jovem que Frederico, oito ou nove anos e nem tinha passado
dos vinte e cinco ainda. Era o casal que todos gostavam. Faziam
amigos com facilidade. Combinavam sempre de se encontrar
no Centro da Cidade, perto da praça Tiradentes. Era para
curtir o melhor pastel da cidade. Dessa predileção pelos
pastéis ficaram muito amigos de Li e Quon. Eram um pouco
mais velhos e já com filhos, Chun e Kin, ela de quatro e ele
de oito anos. Quando havia festas de aniversário era como se
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Li e Quon fossem irmãos mais velhos de Isabel e Frederico.
Numa dessas festas na casa do gerente da firma de pintura
do velho Hans houve uma oportunidade para quem ousasse
cantar no Karaokê e quem brilhou foi a dupla Isaura e Helena,
esposa de Hans, já com seus 50 anos, e ambas tinham o mesmo
brilho nas suas vozes. Já no final da tarde, já não havia mais
pastéis nem cachorro-quente, algumas coxinhas e garrafas
de refrigerantes e algumas cervejas abertas nas mesas chegam
quatro casais amigos do Frederico com a alegria de um navio
de imigrantes! Eram Alberto, tocador de gaita e Agnella,
fisioterapeuta, Agostino e Carina, trabalhava num pet-shop,
Alberico e Dunia, prima de Frederico, e Bice ou portuga como
lhe chamavam, com sua noiva Akemi, professora de psicologia.
Os rapazes todos trabalhavam com Frederico. E a festa
continuou. Algumas cervejas e muita música. Era o mundo
numa festa de aniversário. Como esse é um resumo do povo
paranaense, só para lembrar que o casal Caramurú e
Paraguassú não puderam estar presentes.

Uma das histórias que Frederico gostava de contar era
que há muito tempo atrás, no tempo de seus antepassados,
em 1884, três crianças vieram até o campo de trigo do
Abranches para pedir algumas espigas de trigo.  Ficaram
muito surpresos algum tempo depois pois tratavam-se de
netos de Dom Pedro II, que haviam chegado para conhecer
Curitiba, junto com seus pais Princesa Isabel e o Conde d’Eu.

O campo em que D. Pedro, D. Antonio e D. Luís
passeavam tratava-se de uma colônia de poloneses
provenientes da Prússia Ocidental. Os colonos estavam ali a
pouco tempo, desde 1873, após terem conseguido autorização
do então presidente da Província do Paraná, Frederico
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Abranches, para se instalarem a “seis quilômetros” de
Curitiba, num espaço estabelecido pela Câmara Municipal.
Outros bairros, como Pilarzinho, Santa Cândida, Augusta e
Orleans, também foram povoados por poloneses, tornando
a capital, a maior colônia destes imigrantes no Brasil. Tudo
isso porque o imperador havia adotado uma política de
“portas abertas” aos estrangeiros, para minimizar a falta de
mão de obra e a escassez de alimentos.

Fonte histórica:
www.cmc.pr.gov.br.

OBS: Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança
com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido
mera coincidência.

SÉRGIO AUGUSTO DE MUNHOZ PITAKI
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Brasil, ensinando cobra a fumar

O Brasil de hoje é, mais do que nunca, o país de uns
poucos canalhas.

Desde muito tempo os heróis do passado foram
esquecidos e as batalhas que lutaram  como as que lutam hoje
milhões de brasileiros comuns,   quase sempre pareceram
combates de integrantes de uma cidadania esfarrapada cujo
maior desafio foi e é manter a dignidade.

Estive na Italia em Monte Castelo. Sem sentir nem
esperar nada a respeito da história da Força Expedicionária
Brasileira, sequer encontrei o monumento em memória aos
nossos soldados.  O episódio passou e o esqueci, mas um dia,
numa conversa em que tomei conhecimento de uma tal de
incrível sagaz “matraca”,  um interesse sobre a campanha
militar brasileira na segunda guerra surgiu com força.

A tal matraca, foi uma invenção de um engenheiro do
interior de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 32.
Sob o giro de uma manivela ela soava como uma
metralhadora cenográfica para disfarçar a escassez de
munição: enquanto uns poucos tiros de fuzis eram disparados,
a matraca era acionada, assustando e mantendo
entrincheirados os inimigos federais no “fogo” de cobertura
às investidas paulistas. Se as palavras gênio e ingenuidade
juntas podem fazer boa figura num verso, no caso de uma
guerra com matracas elas só poderiam ser  lema de um
inacreditável contendor.

Não encontrei referências a matracas nas batalhas dos
brasileiros na segunda guerra mundial,  mas encontrei coisas
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igualmente inacreditáveis, que me fizeram retomar com
pungência a pergunta sobre que pais é o Brasil,  e desenvolver,
com ternura, reverência nunca  cogitada em relação aos
brasileiros que combateram na Italia nos anos de 1944 e 45,
muito bons representantes das dificuldades de ser povo
simples do Brasil em quaisquer de suas circunstâncias.

Senão vejamos.
Getúlio Vargas, alinhado ao fascismo, só entrou na

guerra ao seu final, cinicamente, sob pressão dos EUA e ao
lado dos anti-nazifascistas. Com a meta de mobilizar 100.000
combatentes brasileiros  o governo desistiu aos 25.445, face
aos problemas de dentição, subnutrição, doenças sexualmente
transmissíveis e verminoses, que excluiram a maioria do
contingente convocado. Os alistados deveriam integrar um
exército cujo material bélico era obsoleto e cujo modelo
militar de inspiração francesa baseado nas trincheiras  da
primeira guerra fora esmagado nos primeiros meses da
segunda. Como diziam os críticos de então, seria mais fácil
ensinar uma cobra a fumar do que formar uma tropa
brasileira hábil a lutar na guerra em curso. Durante todo o
tempo os brasileiros foram preparados para lutar no norte
da África e apenas quando se aproximavam do porto de
Napoli perceberam que lutariam na Italia. Inexperientes,
todo tempo, enfrentariam frio intenso, chuva e lama,
superando apenas na prática das batalhas a inexperiência
em montanhas para as quais jamais haviam sido treinados.
Desembarcaram desarmados e receberam armas e
equipamentos sucateados americanos, entre os quais fuzis de
um modelo de antes da primeira guerra. Foram lançados
numa quadra do front na qual os aliados, para alcançar e
libertar Bologna, precisavam romper a inexpugnável Linha
Gótica, extensa fortificação alemã de ninhos de metralha-
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doras montada sobre as montanhas dos Apeninos. O ponto
de passagem escolhido para a ruptura foi a montanha de
Monte Castelo, e tal missão,  entregue aos brasileiros pelo
comando aliado era nitidamente excessiva para a capacidade
da tropa expedicionária. De novembro de 44 a fevereiro de
45, os brasileiros se bateram em seis ataques frontais em
campo aberto às posições alemãs no alto da montanha,
enfrentando tropas veteranas do fronte russo com suas
metralhadoras que apelidaram de “Lurdinhas” e que
disparavam mil tiros por minuto em façanha muito além à
de qualquer matraca brasileira. A principal proteção dos
soldados era queimar óleo cru na tentativa de esconder-se
dos alemães enquanto avançavam montanha acima, ao
mesmo tempo em que tentavam abrigar-se do fogo impreciso
da artilharia americana que disparava para pretensamente
facilitar os ataques. Só tomaram Monte Castelo em 21 de
fevereiro de 1945, quando um grupo americano especializado
em guerra de  montanhas escalou com cordas e tomou de
assalto um monte vizinho permitindo ataques laterais  ao
Monte Castelo, numa estratégia finalmente adequada ao
objetivo. Essas batalhas foram responsáveis por mais da
metade das baixas brasileiras de 443 soldados, 13 oficiais e 8
pilotos. Após o terceiro ataque malfadado, Mascarenhas de
Morais foi chamado ao comando aliado e um  general
americano lhe indagou friamente: “Afinal, a FEB tem ou não
capacidade de combate?”

Se as tropas de Mascarenhas já tivessem ido até o fim
de sua saga o pequeno general (pelo menos trinta centímetros
mais baixo que seu superior americano), além de repetir tudo
o que está dito aí em cima poderia ter acrescentado: em 239
dias de ação contínua contra o inimigo tivemos 8 grandes
vitórias, recuperamos dezenas de cidades aos alemães,
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fizemos 20.573 prisioneiros, cedemos apenas 35 prisioneiros,
tivemos um único caso de deserção e dos nossos 11.000
militares que não chegaram a combater ou foram postos  fora
de combate, quase 8.000 o foram por doenças provocadas
sobretudo pelas precárias condições materiais e salubres da
tropa.

Mas talvez, a mais brasileira das façanhas da saga tenha
sido a de um pobre soldado nosso que por força dos pés
mergulhados dias e dias na água podre gelada de sua toca
viu-os ameaçados pela maldita doença do “pé-de-trincheira”.
Em vez de não fazer nada como os milhares de soldados de
todas as nacionalidades vítimados pela doença,  sacou as botas
e galochas, encheu de feno as galochas, enrolou os pés num
trapo de cobertor seco e os enfiou novamente nas galochas
folgadas, conservando as botas penduradas no cinto para os
momentos de marcha e a circulação sanguínea dos pés agora
folgados para que não gangrenassem. Este procedimento, de
fácil improvisação e muito eficaz, passou a ser recomendado
pelo comando aliado a todas as tropas em operação:  singelo
exemplo de “matraca” brasileira.

Assim, apesar do primitivismo institucional  e da
origem da maioria dos pracinhas no caldo da injustiça social
da sua pátria, mais uma vez, como tantas na história, brasileiros
inacreditáveis  ensinaram cobra a fumar.

CARLOS HOMERO GIACOMINI
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Belo Brasil

Braços abertos
saúdam a todos
acolhem num abraço
pairam sobre florestas
morros e mar em
nosso Rio de Janeiro

Síntese de inigualável país
natureza surpreendente
admirada e invejada
é cartão-postal
em tempo real
deste belo Brasil

Multidiversidade
sertão, planaltos, praias
serras, matas, campos
rios, água em profusão
céu azul a perder de vista
país-continente do hemisfério sul

Mais surpreendente beleza
além da flora e fauna inigualáveis
consiste no homem e na mulher
que aqui habitam
misturando raças, cores, origens
gerando filhos universais
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Brasil, belo Brasil
nem sempre correto
nem sempre promissor
é feito por todos nós
imperfeitos filhos
desta pujante nação

Já disse Caminha
em carta ao rei português
da formosura da terra
das águas infindas
do arvoredo a perder de vista
das aves coloridas

E hoje, a cada projeto
resgatamos  áreas
recuperamos águas
pelo mercantilismo aviltadas
em nossa imensa extensão
devolvendo ao Brasil sua exuberância

Brasil, belo Brasil
esperança do planeta azul

HELENA LÚCIA ZYDAN SÓRIA
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João Cabral de Melo Neto  foi um poeta e
diplomata brasileiro. Sua obra poética, que vai de
uma tendência surrealista até a poesia popular,
porém caracterizada pelo rigor estético, com
poemas avessos a confessionalismos e marcados pelo
uso de rimas toantes, inaugurou uma nova forma de
fazer poesia no Brasil.

“Mesmo sem querer fala em verso
Quem fala a partir da emoção”

João Cabral de Melo Neto
(09.01.1920 /09.10.1999)
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Os dias santos do Recife

O Recife é uma cidade com características especiais, no
que diz respeito aos seus santos homenageados e preiteados.
E eles são quatro, entre eles duas denominações à virgem
Maria, Nossa Senhora.

Senti-me impelido a citar cinco, mas este último, São
Pedro, há muito perdeu seu prestígio como santo no
calendário de homenagens, desde quando seu feriado de dia
santo foi cassado em meados da década de 1960. E sua
cassação, incentivada pelo progresso que fez sumirem as
fogueiras juninas, levou São Pedro quase que ao ostracismo,
e já não se comemora seu dia no Recife, mantendo essa
comemoração, no  entanto, em algumas cidades interioranas.

Fiquemos, então, com os quatro que merecem a nossa
atenção: as duas denominações de Maria Santíssima: Nossa
Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição, e os outros
santos juninos: Santo Antônio e São João.

O Recife, caracteristicamente diferente da maioria das
cidades nesse mister de homenagem religiosa, tem, como
talvez muito poucas cidades no mundo, dois padroeiros, por
isso mesmo chamados de co-padroeiros: Santo Antônio e
Nossa Senhora do Carmo.

Santo Antônio, é bom frisar, sequer é lembrado como
padroeiro do Recife pela maioria de seus habitantes. Muitos
até nem sabem disso. E seu dia de homenagem perdeu há
muito o status de feriado, característica essa que foi se
apagando com o tempo, até chegar ao que hoje é: um dia
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comum. E ele é mais lembrado como santo casamenteiro,
tendo o dia dos namorados, sua véspera, tomado mais
atenção, exatamente por esse fato. Bom para o comércio,
porém nada de festejo ao padroeiro, com as fogueiras que
antigamente inúmeras casas acendiam em sua homenagem.
E sua matriz, onde fica a imagem original de Santo Antônio,
o mais antigo padroeiro, não é, como muitos podem pensar,
a Matriz de Santo Antônio. É, sim, a igreja do Santíssimo
Sacramento, na paróquia de mesmo nome. O Convento
Franciscano de Santo Antônio é uma das construções mais
antigas ainda existentes na cidade do Recife, cujas origens
remontam a 1606. A devoção a Santo Antônio vem de
Portugal, quando para o Brasil vieram os primeiros colonos.

São João, ao contrário, tem seu feriado comemorado não
só no Recife, mas em praticamente todo o estado, como se
fosse feriado estadual. E no Recife, feriado que é, São João
convida seus habitantes a festejar em outras cidades, como
que um festejo à distância. As festas que havia na cidade foram
perdendo força, restando apenas o feriado oficial.

Restou às duas denominações de Nossa Senhora resgatar
essa característica de homenagem religiosa.

Nossa Senhora do Carmo, festejada em 16 de julho, é a
co-padroeira, considerada por muitos como a única padroeira
do Recife, embora tenha alçado a esse posto 300 anos depois
de Santo Antônio. Em 1909, a Virgem do Carmo foi
proclamada a Excelsa Padroeira do Recife pelo papa Pio X,
sendo solenemente coroada como padroeira no dia 21 de
setembro de 1919. Seu dia é feriado, oficialmente festejado,
mas o recifense, mesmo homenageando, não o faz com o
fervor que a ela deveria ser prestado, por ser a Mãe de Deus e
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por ser padroeira da cidade. Apenas um feriado a mais para
se descansar. Alguma festa em torno da Igreja do Carmo, um
pouco de festa profana, e não mais do que isso.

Nossa Senhora da Conceição, ah, é a que toma as vezes
de padroeira do Recife, tal a galhardia e tais os festejos a ela
devotados. O Recife todo para, e é tomado por romeiros de
todos os recantos do estado e do Nordeste.

Seu festejo inicia-se nove dias antes do esperado 8 de
dezembro, com uma procissão que percorre diversas ruas do
bairro de Casa Amarela e sobe o Morro da Conceição, o sítio
mais alto do Recife, onde em 1904 foi erigida a imagem da
Virgem Maria da Conceição, de 3,5 m sobre um pedestal de
mais de 5 metros de altura, que é vista em diversos pontos da
cidade. E uma festa profana, ao pé do morro, contrasta com
a comemoração religiosa durante todos os nove dias
seguintes.

Chega o dia 8 de dezembro, feriado municipal, e os
milhares de romeiros devotos da Virgem vêm (ou já vieram
na véspera) e participam de várias cerimônias religiosas, a
partir da meia-noite, até o ponto principal: a procissão, no
final da tarde. A Avenida Norte, uma das principais artérias
de escoamento de tráfego do Recife, é interditada para
acompanhar o cortejo, que sai do Recife antigo, no Forte do
Brum, com uma imagem em menor tamanho da Virgem da
Conceição a ser seguida por dezenas de milhares de devotos,
num percurso de mais de 6 quilômetros, cruzando os bairros
de Santo Amaro, Torreão, Encruzilhada, Rosarinho,
Tamarineira, Casa Amarela, com direito a dois trios elétricos
(dessa vez não para festejos carnavalescos), até o alto do Morro
da Conceição, uma procissão que demora mais de três horas,
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PAULO CAMELO DE ANDRADE ALMEIDA

culminando com uma missa campal concelebrada, fechando
os festejos.

Diante de tanta devoção e de um feriado realmente
celebrado, o Morro da Conceição foi alçado à categoria de
Santuário Religioso. Mas Nossa Senhora da Conceição, com
tanto festejo, tanta comemoração, tão cultuado feriado e agora
com seu Santuário, não é e nunca foi a padroeira do Recife,
como pode parecer a muitos.
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Inventário do sertão pernambucano

Tenho um coro de gestos
Que rasga os ares da caatinga
O aboio que viceja os restos
Do mandacaru que ainda vinga

Tenho um chão sagrado
E muitas pedras ocres do rio
Cinco gerações do reinado
Que ainda vivem do estio

Tenho a beleza da gente
De caminhada sofrida
Com um punhado de semente
Um canto de luz, um fio de vida

Tenho a alpercata do parraxaxá
O balanço do xote e do baião
E uma fogueira para queimar
Aos passos da dança do São João
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Tenho o milho verde na roça
Que me dá na mesa o cuscuz
Na casa uma mulher viçosa
Estrela d’alva que me conduz

Tenho a proteção do padroeiro
O Bom Jesus dos Aflitos
A coragem do vaqueiro
Os feitos, as lendas, os mitos

Por isso nunca estou só
Conservo a flora do carrascal
Uma casaca-de-couro e um curió
Que cantam no meu quintal.

JOSÉ ARLINDO GOMES DE SÁ
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Recife

“Não temos a tal mania de grandeza.
É um equívoco.  O que temos é grandeza mesmo.”
Marcos Vilaça

Recife tem um não sei quê que me fascina.
Algo além de sua famosa boniteza.
Algo que, em cada rua e em cada esquina,

Dá-me uma sensação estranha de largueza,
Que reflete ancestral pernambucanidade,
Mas há quem diga ser mania de grandeza.

Recife faz-me ancho, enche-me de vaidade.
Prepare o coração quem passar por aqui,
Coisas fenomenais verá nessa cidade!

Esqueçam Galileu, Newton e Bernoulli!
Em Recife, um boi voou feito um pardal,
Contradizendo as leis físicas que aprendi.
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Quem o pôs no céu foi Maurício de Nassau
Quando inaugurou uma ponte imponente,
Que era a maior do Hemisfério Austral.

N assau sabia como agradar  sua gente.

Trouxe para Reci fe um mestre cervejei ro,

E não houve povo mais fel iz no continente.

O  br i lho da cidade espalhou-se l igeiro.

Erguemos N ova I orque um tanto mais ao nor te,

Colônia que ganhou fam a no mundo inteiro.

Q ualquer  alma infel iz que nessa ter ra apor te

L ogo terá lugar  onde o pé se estr ibe

E determ inação para mudar  sua sor te.

Sempre encantador, Reci fe se ex ibe.

H averei  de louvá-lo entoando um cântico

O nde o Capibar ibe une-se ao Beber ibe

Para consti tui r  o Oceano Atlânt ico!

LUIZ COUTINHO DIAS FILHO
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“Cada qual sabe amar a seu modo; o
modo, pouco importa; o essencial é que
saiba amar.”

Machado de Assis
(21.06.1839 / 29.09.1908)

Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor
brasileiro, considerado por muitos críticos,
estudiosos, escritores e leitores um dos maiores senão
o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu em
praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta,
romancista, cronista, dramaturgo, contista,
folhetinista, jornalista e crítico literário
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As múltiplas faces do Rio de Janeiro
na lembrança de um menino do subúrbio

Nasci na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
num bairro nobre da zona sul. Apesar disso, nunca fui rico
não.  É que na época em que eu nasci os pobres e remediados
ainda podiam morar nos bairros à beira-mar, mesmo que
fosse nas moradias compartilhadas chamadas pensões,
cortiços, ou em apartamentos subdivididos.

Nasci com nome de doutor, filho de motorista de táxi
e de dona de casa, ambos de baixa escolaridade, mas
honestos, trabalhadores e com a visão de que deveriam dar
aos filhos o que eles não puderam ter. Vim ao mundo numa
clinica particular à que dava direito a caixa de pecúlio de
meu pai, nos idos tempos das caixas de aposentadoria e
pensão, muito antes da criação do INPS.

Fui batizado na Igreja de Santa Margarida Maria,
estudei até os 10 anos, numa escola pública de excelente
qualidade - Pedro Ernesto.  Ambas ficavam e ainda estão à
beira da belíssima Lagoa Rodrigo de Freitas.

Morei na Gávea, no Leblon, no Humaitá.
Até que veio o êxodo em que as pessoas de baixa renda

foram, pouco a pouco, expulsas das regiões mais valorizadas,
rumo aos subúrbios da zona norte, onde casas bucólicas com
quintais no fundo e jardins na frente abrigavam os que
tinham um pouco mais de condições econômicas. Nas ruas
adornadas por mangueiras, pés de jabuticaba, de jamelão e
de cajá, estas residências dividiam o espaço com as vilas e
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cortiços onde viviam os mais pobres. Existia de frente para a
rua um casarão dividido em vários cômodos abrigando
famílias que compartilhavam banheiro e cozinha e atrás, uma
vila de casas pequeninas de um quarto, cozinha e banheiro,
construídas lado a lado ao largo de um pátio tendo  ao fundo
os tanques de lavar roupa que eram coletivos.  Minha família
instalou-se numa dessas casas.
Devo dizer que a vida livre e calma do subúrbio, longe dos
prédios de apartamentos e do trânsito da zona sul era muito
mais agradável. Soltar pipa na rua, jogar bola no campinho
do colégio perto de casa, jogar botão, pular corda, jogar totó
no pátio da vila, andar de patins, pegar carona no estribo do
bonde que passava em frente de casa eram atividades antes
inimagináveis para um menino como eu, que morava em
apartamento à beira do asfalto e que só desfrutava destes
prazeres quando ia de visita à casa de minha tia Penha em
Brás de Pina, casa grande, com pomar de frondosas árvores
frutíferas ao fundo e jardim de rosas na frente.
O bairro era o Caxambi e a rua, Ferreira de Andrade.  A Igreja
Nossa Senhora da Conceição Aparecida ficava entre as ruas
Aristides de Caire e a Ferreira de Andrade. Naquela época as
igrejas católicas tinham grande importância e serviam de
pontos de referência. Em frente à igreja, no carnaval, era
armado um coreto com banda de música que tocavam o grito
de carnaval. Ao seu redor desfilavam blocos carnavalescos
como o Unidos do Cabral que era local, o Cacique de Ramos
e o Bafo da Onça, adversários eternos na disputa do título de
melhor bloco carnavalesco. Os blocos passavam na rua e as
pessoas colocavam cadeiras na calçada, à porta de casa para
assistirem o desfile. Nós, crianças, ficávamos por ali, andando
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pra lá e prá cá, jogando confetes e serpentinas nos que
passavam e correndo dos bate-bolas que amedrontavam os
menores.

O bonde era o nosso transporte. Íamos de bonde ou a
pé à Escola República do Peru, na Rua Arquias Cordeiro, no
Méier, perto da Igreja Coração de Maria, onde fiz a primeira
comunhão, com direito a foto ao lado de minha irmã, nós
dois contritos, vestidos de branco, de terço nas mãos, tendo
ao fundo a imagem de Jesus.

Aos domingos a meninada em grupos tomava o bonde
para ir ao cinema Caxambi que ficava no ponto final.

 No Rio antigo todo bairro tinha um cinema.
 E para nós, ir ao cinema era programa obrigatório

de domingo após o almoço, ingresso e pipoca garantidos com
o dinheirinho juntado durante a semana.   Muitas vezes
repetíamos o filme em sessões seguidas, na tentativa de
prolongar o prazer da narrativa e da imagem no telão, no
conforto da poltrona acolchoada.

Ainda havia as sessões de cinema ao ar livre, seguidas
de debates que a Igreja Católica promovia ali mesmo na rua,
espectadores acomodados nas calçadas.
Na vila existia intensa atividade nos fins de semana:
campeonatos intermináveis de Totó e de futebol de botão; os
adultos em cantorias ao som do violão, noite adentro,
sentados na soleira da porta das  casas; as brincadeiras de
roda, de pular carniça, de esconde-esconde, de pera-uva-ou-
maçã, esta, a nossa preferida, porque podíamos beijar as
meninas que de olhos vendados escolhessem uva.

Bandidos, não existiam, que eu me lembre. O máximo
de contravenção era o jogo do bicho, presente em várias
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esquinas e cujo banqueiro era conhecido e respeitado como
liderança e benfeitor do bairro.

Mas nem tudo eram flores!
Vi o golpe militar sem saber direito o que estava

acontecendo, a greve geral, os tanques na rua, a ausência de
aulas. Depois, o racionamento de energia. A falta d’água. O
desaparecimento de alguns alimentos e as filas que tínhamos
que enfrentar, eu e meus irmãos, fingindo que não nos
conhecíamos, para conseguir comprar uma quantidade
maior de gêneros alimentícios que bastasse para a família.

Lembro-me das notícias de assaltos a banco e estranhava,
porque as pessoas não falavam, mas pareciam concordar e
torcer por aqueles assaltantes que deixavam recados.

E as pessoas tinham medo da polícia!
Minhas calças encurtaram e o bonde e o lotação foram

substituídos pelos ônibus que tinham portas de entrada e de
saída. Os cinemas de bairro acabaram. Cinema na rua
também. Nas festinhas de sábado à tarde aprendi a dançar e
a tomar cuba-libre. As moças passaram a usar calças
compridas e a fumar.

Aos poucos as casas foram desaparecendo, dando lugar
aos prédios de apartamentos; a quitanda, o armazém, o
açougue, engolidos pelos supermercados.

A escola pública deixou de ser disputada porque não
era mais tão boa.

Os blocos carnavalescos do subúrbio que aspiravam virar
um dia escolas de samba desapareceram junto com o carnaval
de rua.

Os milhares de balões das noites frias de junho, alegria
da garotada, foram proscritos por causarem incêndios nas
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florestas, mas muito mais por causarem danos à fiação elétrica
das ruas.

Mas o hábito de soltar pipa...
Ah! Este permanece na preferência dos meninos de

todas as idades dos bairros do subúrbio carioca, e nos fins de
tarde de domingos preguiçosos de tempo bom, pássaros
coloridos de longas rabiolas infestam o céu azul da cidade
maravilhosa.

LUCIA  ELENA FERREIRA LEITE
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Bairros do Rio

       Sim, o Rio de Janeiro é a Cidade Maravilhosa. É também
maior e mais complexa do que supõe a maioria do povo.
Turistas estrangeiros pensam que é um balneário, com meia
dúzia de bairros. Todos à beira de praias. Copacabana,
Ipanema, Leblon. Acham longe o Estádio Mário Filho, que
ficou conhecido pelo nome do bairro onde se situa: Maracanã.
Não fica na famosa Zona Sul. O Maracanã já é na Zona Norte,
embora ao lado do Centro da cidade.
      A Tijuca é um bairro razoavelmente conhecido e com
características especiais. É na Zona Norte, mas os tijucanos se
ofendem quando são confundidos com moradores dos
inúmeros outros bairros da Zona Norte, os suburbanos.
Embora tenha várias favelas, que existem também na Zona
Sul, muitos tijucanos se orgulham porque são da classe média.
Média mesmo ou mesmo Alta. Como se sabe, ninguém diz
que é rico no Brasil.
      Quando eu me mudei para cá, o anúncio não dizia o nome
do bairro. Dizia: “Entre Lins e Grajaú”. Estava absolutamente
correto. Jogada de marketing. Grajaú era tão chique quanto
Tijuca, e ninguém chamava Lins de Vasconcelos de subúrbio.
Aqui em meu bairro passa trem. Tem estação, inclusive. Ter
estação de trem, ou ser lugar por onde passa trem confere o
discutível título de “subúrbio” a um bairro do Rio. Poderiam
ter posto no anúncio: “Entre Vila Isabel e Méier”. Também
estaria correto. Na Vila não passa trem. É terra de Noel Rosa,
do Martinho... nada mal. No Méier passa, mas tem grande
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comércio e disputa com Madureira o título de principal
subúrbio da cidade. Interessante título.
      As grandes atrações de certos bairros e subúrbios das Zonas
Norte e Oeste são as Escolas de Samba. As sedes, ou melhor,
as quadras das Escolas de Samba.
    A Zona Oeste é a maior e mais populosa do Rio. Engloba
por exemplo Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Há mais
de dez anos Campo Grande se tornou especial para mim,
por eu trabalhar lá. Exclusivamente lá.
     Campo Grande faz jus ao nome. Tem seis estações de
trem. Santíssimo e Cosmos, duas delas, caracterizam
oficialmente dois sub-bairros de Campo Grande. Dois dos
mais de quarenta sub-bairros. E existem sub-sub-bairros. Vilar
Carioca fica em Inhoaíba, que é sub-bairro de Campo
Grande.
      O Campo é tão Grande que em 1968 houve uma frustrada
tentativa de emancipação. A mesma coisa foi tentada pela
Barra da Tijuca tempos depois. A Barra, junto com
Jacarepaguá, também é considerada parte da Zona Oeste.
Olhando o mapa da cidade, nenhuma região fica mais ao sul
do que a Barra da Tijuca. E cultural e financeiramente é o
oposto de Campo Grande e dos outros bairros do que eu
chamo de Verdadeira Zona Oeste. Por mim a Barra deveria
ter se emancipado mesmo. Considero-a uma outra cidade,
mais do que lugares da Baixada onde trabalhei durante
décadas. E aonde se chega de trem, facilmente. (Tá bom.
Agora se consegue ir para a Barra de metrô). Fim.
      Hein? Zona Leste? Não há Zona Leste no Rio. Já disse
que a cidade é complexa. Olhando de novo o mapa, o que
seria Zona Leste é chamado de Centro da Cidade. Foi onde o
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Rio nasceu. Mais a leste fica a Baía de Guanabara, onde não
mora ninguém.
      Ah, sim. Quando criança, morei em Cascadura, subúrbio
ao lado de Madureira. Depois, no Grajaú. Na adolescência,
na Tijuca. Até aí com meus pais e minha irmã. Adulto, vim
para cá. Não disse o nome do meu bairro. Digo agora:
Engenho Novo. Ao lado do Méier, Lins, Vila e Grajaú. Favor
não confundir com Engenho de Dentro, Engenho da Rainha
e o falecido Engenho Velho.
      E como não conheço outro escritor por aqui, podem me
chamar de Paulo Fatal, “O Poeta do Engenho Novo”.

PAULO FATAL
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Amor incontesti

“ As cidades, como os sonhos,
são construídas de desejos e medos,

ainda que o fio condutor do  seu discurso seja secreto,
que as suas regras absurdas,

as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas
escondam uma outra coisa.”

Ítalo Calvino - Cidades invisíveis

E é assim que segue. Cidade de tantos anos, de tantas
cores, variadas versões sobre sua conquista, sua identidade se
funde à sensação de rendição ao amor que aqui nos alimenta.
São Sebastião do Rio de Janeiro, alheia aos presságios do
além–mar, segue surpreendendo seus amantes extasiados e
ingenuamente resignados com seu provável discurso
monárquico. Do leito real ao relento em noites enluaradas,
seus mais remotos desejos foram sempre de acolher os que
aqui aportaram, os que aqui lutaram, os que aqui trouxeram
em sua bagagem a mescla de todos os povos- os brancos e
seus pretos sofridos e os marrons, donos da herança que nos
deu unicidade e donos da terra generosa.

Que outra coisa esconde esse lugar cidade senão a
capacidade de manter viva a esperança de quem aqui vive e
diminuir a saudade dolorida de quem se afasta e quer voltar?
Pois volte!
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Ah! Rio de Janeiro. Confesso meu inteiro dispor, desde
menina e então mulher, em receber teu abraço protetor, viril,
amoroso, que me estimula a procurar os caminhos
ensolarados do teu solo. Quero me banhar neste imenso leito
salgado e lamber tua pele que te embebe e me embevece.

Valei-me,
São Sebastião do Rio de Janeiro.
Te amo.

JEANNINE SESTER
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Festa na Ladeira do Castro
A Cerimônia de Pré-Natal

Mais um ano encerrava-se na “Amorosa Irmandade
do Copo” e como era de praxe, faríamos o nosso encontro
festivo antes do Natal na casa de Pedro e Fabi na Ladeira do
Castro, em Santa Teresa.

Após incontáveis combinações sobre o cardápio,
finalmente nos reuniríamos no aconchegante apartamento
do casal.

Cabe aqui, uma pequena descrição dessa peculiar
ladeira no bucólico bairro de Santa Teresa. Bairro de poetas,
escritores, filósofos, situado no centro do Rio de Janeiro, um
verdadeiro oásis para quem quisesse fugir da rotina pouco
criativa do dia a dia.

Era frequentadora assídua do bairro, apesar de ir e
vir um sem número de vezes jamais imaginei que aquela
ladeira fosse uma rua até que nossos amigos descobriram esse
verdadeiro paraíso escondido e partiram de mudança para
lá.

A chegada do casal na ladeira foi o suficiente para essa
incógnita rua ganhar notoriedade e transformar-se num
verdadeiro desfile de carros estacionados junto aos muros das
casas, obrigando-nos a verdadeiros manobras kamikazes, em
nome de uma amizade que valia todo e qualquer sacrifício.

Todos haviam preparado o melhor de seus dotes
culinários para compartilharem um almoço, sobre o qual só
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sabíamos o horário de início. Nossos almoços tinham direito
ao lanche, ao jantar, à reciclagem do prato e ainda a um sono
restaurador na magnífica cama do casal com ar condicionado.

Tinha certeza que o casal sabia de cor e salteado o
decálogo do bom anfitrião, pois por pior que fossem as visitas
e que essas colocassem em risco os preciosos acervos de arte
da casa, todos eram tratados com a mesma cordialidade e
lisura quase britânica, um pouco antagônicas ao
temperamento carioca.

Admirava o auto- controle de Pedro e Fabi mesmo
diante das criancinhas hiperativas da festa, filhos dos amigos!

Decidi levar nessa ocasião o meu fabuloso “Lombinho
dos Deuses” com rodelas de abacaxi, milimétricamente
dispostas e ameixa secas cozidas no caldo do assado. A mesa
ia enfeitando-se pouco a pouco com sabores especiais e cada
prato era um reflexo das características do seu criador.

Marcelo e a esposa, ele negro e ela branca, fizeram uma
farofa espetacular bem misturadinha; eles eram a favor da
misturinha sem preconceitos.

Marina, uma adepta do verde, levou uma magnífica
lasanha de abobrinha, com muito manjericão.  Às vésperas
do seu casamento com o seu ex professor de percussão e futuro
marido, mal cabia em si de tanto contentamento.

Quel, uma mulata jovem e bonita, só de maldade (e eu
tenho certeza absoluta disso) fez a sua especialíssima
rabanada.

Tive a certeza que depois que comessem as rabanadas
de Quel, iriam achar meu lombinho branco e insosso.

Fabi, era especialista em feijão e lentilha, com certeza
imbatíveis. A sua relação afetiva com as leguminosas,
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ROSICLELIA MATUK FUENTES TORRELIO

derivavam do fato de serem simplesmente um excelente
recurso contra o estado de embriaguez que se apossava sem
piedade dos seus convidados...

De repente surge um prato espetacular e compromete
dois terços da mesa: cores, aromas, sabores, quase um
verdadeiro show pirotécnico:  pernil, batatas, cenouras,
cebolas, brócolis e ervilhas. Foi o tiro de misericórdia! Jamais
eu perdoarei   Ana por esse ato de suprema maldade que
destronou não apenas o meu “Lombinho dos Deuses”  mas
também as magníficas rabanadas da Quel.

A festa transcorria animada, as crianças dormiam e os
adultos bebiam.

Comi, bebi, chorei, ri, gargalhei, dei conselhos de
porre, e esses, sem dúvida são os melhores, livres da auto -
censura. Dormi, acordei, comi de novo, ri de novo e a festa
continuava.

Todas as emoções num curto espaço de tempo, voltei
no dia seguinte para casa, feliz, com meu lombinho todo
comido, a travessa vazia e a cara cheia de felicidade por
participar mais uma vez da “Amorosa Irmandade do Copo”....

Salve a Santa Ladeira do Castro!!!
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“Ó Alma doce e triste e palpitante!
que cítaras soluçam solitárias
pelas Regiões longínquas, visionárias
do teu Sonho secreto e fascinante!”

Cruz e Souza
(24.11.1861 / 19.03.1898)

João da Cruz e Souza foi  foi um poeta brasileiro.Com a
alcunha de Dante Negro ou Cisne Negro, foi um dos
precursores do simbolismo no Brasil.Segundo Anto-
nio Candido, Cruz e Sousa foi o "único escritor emi-
nente de pura raça negra na literatura brasileira,
onde são numerosos os mestiços".
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Aqui ainda é Brasil?

É o que se tem vontade de perguntar ao chegar ao
Arquipélago Fernando de Noronha. Mas, logo se ouve falar
o português com sotaque nordestino . . .

Noronha, que já foi Território, faz hoje parte de
Pernambuco. Quando foi descoberto por Américo Vespúcio
em 1503, ao ver as belezas do lugar, exclamou: “O paraíso é
aqui!”

E de fato. As paisagens compostas pelas 21 ilhas, são
deslumbrantes. Embora sejam elas, ilhas resultantes de três
erupções vulcânicas, acontecidas há muitos milênios, nota-
se aqui um toque da mão de Deus.

Delas, apenas uma das ilhas é habitada. As demais são
protegidas, para a proteção da natureza e da fauna alada que
nelas se reproduzem.

Praias paradisíacas se sucedem no litoral da ilha,
emolduradas por montanhas e ravinas  de grande e original
beleza.

A quinhentos quilômetros da costa de Pernambuco,
conta com numerosas pousadas e com um bem estruturado
programa de atividades em múltipla escolha: circuitos de
praias; mergulho para ver tubarões, tartarugas, peixes
coloridos e lagostas; passeios de barco com paradas para
mergulho; caminhada pelos pontos históricos, entre outras.

Ao perguntarmos se os tubarões são perigosos, nossa
guia respondeu: “São não! Eles são vegetarianos: comem
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somente a batata da perna, a raiz dos cabelos, as maçãs do
rosto, a planta dos pés e a flora intestinal” ...

O sol é abrasador. A nossa guia, uma negra, gracejou:
“protejam-se do sol. Quando aqui cheguei, há dez anos, eu
era branca e vejam como eu estou agora! ...”

Este é o humor que habita a alma dos Noronhenses e
que caracteriza o estado de espírito daquele povo.

A culinária é muito boa: frutos do mar, sushi e sashimi,
comida caseira.

Na caminhada histórica, entre outros pontos
interessantes, visita-se uma igreja antiqüíssima, (N.Sra. dos
Remédios), do tempo em que os Portugueses ainda habitavam
a ilha (há Cruzes de Malta esculpidas nos bancos), e o Forte
da Vila dos Remédios, sobre um monte, de onde se vê belas
paisagens que circundam o local.

E que dizer do Parque dos Flamboyants? Lindíssimo:
imaginem um amplo parque onde estão dezenas de
flamboyans floridos encimando um verdíssimo e viçoso tapete
de grama! E bancos de jardim à sua sombra!

Ah, um detalhe que muito nos atraiu: na ilha,
criminalidade ZERO. Por isso, estamos cogitando mudar-nos
para lá ...

JOSÉ WARMUTH TEIXEIRA
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“Escrevo sem pensar, tudo o que o meu
inconsciente grita. Penso depois: não só
para corrigir, mas para justificar o que
escrevi.”

Mário de Andrade
(09.10.1893 / 25.02.1945)

Mário Raul Morais de Andrade foi um poeta, escritor,
crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta
brasileiro. Ele foi um dos pioneiros da poesia
moderna brasileira com a publicação de seu livro
Pauliceia Desvairada em 1922.
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Fragmentos de São Paulo

Bendita sejas São Paulo que acolhe os sonhos dos
visitantes e agrega povos distantes, muito além do que pode
abrigar.

Na ciência és pioneira, nas artes és vanguarda, desde
a Semana Moderna até as instigantes bienais.

Benditas histórias paulistas, registradas nas memórias,
nos livros, nas músicas e nas poesias imortais.

Resistindo ao tempo, a esquina de “Sampa” ainda
emociona e a “Ronda” de Vanzolini permanece atual.

Enquanto a “Aquarela” de Toquinho alegra as crianças,
no “Trem” de Adoniran persiste a esperança de voltar a ser
pontual.

Em “Romaria”, Teixeira reúne quem acredita. E eu?
Continuo bailando com Rita entre o sonho e o jornal.

As “Máscaras” de Menotti me encantam, a
“Desvairada” de Mário me intriga e as “Galáxias” de
Haroldo... Bem, essas eu ainda não li.

Mas já recitei Guilherme muitas vezes e até chorei com
os versos de Fontes, com a “Difícil Manhã” de Cassiano e com
os lindos sonetos de Bomfim.

E mesmo eu, que não entendo de pintura, admiro o
modernismo de Tarsila e de Malfatti, e mergulho nas
paisagens de Calixto e de Almeida. Parecem feitas para
mim.
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Em qualquer exposição, a genialidade de Portinari se
destaca, mas confesso, com respeitosa graça, que as
bandeirinhas de Volpi me fazem sorrir.

Com tantos talentos, bendita sejas São Paulo que nunca
adormece e que na agitação do dia a dia consegue driblar a
solidão.

E mesmo à noite, o trabalho não cessa. A cultura
impera. Os bares convidam para a confraternização.

Cidade que nunca para e, embora envolta em
dinheiro, é a fé que te conduz.

E ao cochilar no metrô, tu sabes estar protegida por
São Judas, São Bento e Santa Cruz.

Bendita sejas, Terra de Piratininga, com tuas marcantes
contradições.

Sempre apressada na lentidão do trânsito, crescimento
veloz que assusta, correria paralisada nas reivindicações.

Como aceitar a fome, a mendicância e a apatia se tão
exuberante e rica é tua gastronomia?

A natureza pede ajuda, marginais com águas turvas,
represas secas em plena enchente... Sim! Há muito por que
lutar!

Tu, porém, não esmoreces. És cidade sempre alerta que
mantém as portas abertas para quem se achegar.

Por toda a tua beleza, eu transmito, com certeza, o
orgulho de ser paulistana e nesta cidade viver...

Cidade que abraça o presente, que segue sempre
em frente e alicerça o futuro com trabalho, cultura e
lazer.

Quando, enfim, a noite chega, o lar me aconchega e é
o meu coração que diz:
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Bendita sejas São Paulo que favorece a vitória dos que
buscam progredir.

E enaltece a trajetória de quem só deseja a glória de
verdadeiramente ser feliz.

MÁRCIA ETELLI COELHO
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Bandeira Paulista

A bandeira do Estado de São Paulo foi criada em 1888,
pelo filólogo e escritor Júlio Ribeiro, dando-lhe o seguinte
significado: simboliza de modo perfeito a gênese do povo
brasileiro, as três raças de que ela se compõe: branca, preta e
vermelha; as estrelas são uma lembrança do Cruzeiro do Sul;
o mapa do Brasil representa a expedição dos Bandeirantes.
Hasteada no palácio do Governo de São Paulo no dia 19 de
Novembro de 1889, foi oficializada pelo Decreto n.º 4 do
Governo Provisório, porém não fora exibida posteriormente,
em face no Pavilhão Nacional que trazia a nova Bandeira
Republicana e tinha que apagar da memória a bandeira do
Império.

Somente em 1932, com o advento da Revolução
Constitucionalista é divulgada a nossa Bandeira Paulista,
dando-lhe os poetas a sua nova versão de significados, que
assim dizia: as quatro estrelas simbolizam os heróis Martins,
Miragaia, Dráuzio e Camargo; a cor dourada diz respeito à
campanha “Ouro para o bem de São Paulo”, que arrecadava
doações das joias, inclusive as alianças de casamento e anéis
de colação de grau, para formar um lastro para o cunho da
moeda paulista. O vermelho representa o sangue derramado
pelos heróis. O mapa do Brasil representa a luta por um Brasil
livre da Ditadura e Constitucionalista, em que pese a pecha
ditada por Getúlio Vargas de que os paulistas eram separatistas
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do Brasil. O azul diz respeito à pujança que os bandeirantes
haviam trazido para São Paulo. O preto e branco são os dias
e noites de luta bem como o luto dos que tombaram e o branco
da esperança da Paz. As treze listas pelo número 13 representa
o recomeço, já que é o número do sistema organizado e do
término. Este número é o símbolo do determinado e
particular, associado à finalização (benéfica).

Que me perdoe Júlio Ribeiro, pelo plágio de sua tão
grandiosa ideia na criação de nosso símbolo, que ouso
desvirtuar em prol da causa maior, que é a dos nossos heróis
de 1932.

JOSÉ FRANCISCO FERRAZ LUZ
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Aquela mulher que comeu o tempo

A São Paulo do meu tempo de menino era cheia de
histórias e mistérios. Na rua em que morei, então, nem se
fale. Pois havia nela uma determinada casa e, nessa, vivia certa
mulher. Naquela época o pessoal da rua já dizia que ela era
meio bruxa. Falavam que seu vestido era puxado para o
escuro, de cor indefinida entre aquele tom de cinza mortífero
e a névoa das manhãs cheias de bruma, feito os fogs lá de
Londres, que eu nem sabia direito onde ficava; era a cor da
morte. Ela vestia a cor da morte, diziam. E isso me dava um
pouco de medo. Não muito, pois nem tão perto de mim ela
chegara até aquele momento para que eu pudesse ter visto
direito essas coisas das cores que ela vestia e pudesse sentir
medo. Mas fiquei com medo, muito medo, assim mesmo, só
de imaginar o cheiro que ela poderia ter. E assim a coisa ficou
por algum tempo.

E diziam que ela cheirava a passado e a caldeirões
fumegantes. Não sei que cheiro pode ter o passado. Nem os
tais caldeirões. Penso nisso apenas quando me vem na
memória algum cheiro como o que deve ter ficado registrado
n’algum canto de mim, meio escondido, e apenas quando
penso na canja de galinha que minha mãe cozia com a maior
delicadeza. Se o passado cheira assim, eu não deveria me
preocupar. Mas o cheiro a que todo mundo se referia era outro.
Acho que fazia referência a coisas mórbidas, funestas e
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amedrontadoras, como provavelmente deve ser o cheiro da
morte e dessas coisas cheias de mistérios. Mas como eu
desconhecia tudo isso me dava apenas um pouco de
apreensão. Um pouco não. Na verdade, bastante. Coisa muito
esquisita.

Até que num fim de tarde, quase noite na verdade,
quando aquela penumbra indefinida das tardes de outono
assume a cor de tudo e de quase nada, eu topei com ela. Cara
a cara! Tremi e paralisei. Soube o significado do tal frio na
espinha. Ela me olhou e nem sei se olhei para ela ou se estava
apenas hipnotizado. Coisa de um segundo ou de uma
eternidade, não lembro direito. Então ela sorriu e de seus
lábios carnudos e vermelhos surgiu aquela alvura de lua cheia.
Coisa indescritível. E eu me encantei com o sorriso, como se
estivesse diante de uma vampira. Mas ela não era isso, pois
não tinha caninos e muito menos cravou minha jugular com
qualquer coisa pontiaguda. Sei que ela cheirava bem, assim
como uma primavera fresca, nova, florescente e suave se
insinuando. Nada que lembrasse a morte, como eles diziam.
E a cor de suas vestes então... Ah, aquela cor... Era apenas um
resplendor indescritível.

E foi desde então que, passado o vislumbre, cada um
seguiu seu caminho. Ela foi deixando pegadas cintilantes,
que nem sei descrever. Eu fui para o lado oposto, sem olhar
para trás, com medo de me tornar uma estátua de sal. E nunca
mais esqueci aquele perfume nem a visão da roupa que ela
não vestia. Certamente era uma visão que o pessoal da rua
nunca tivera. E que nem sequer imaginava. Que dirá então
aquele inesquecível aroma que exalava de sua passagem. E
até hoje ela ficou marcada no meu pensamento, num dia



178  Universo Literário

qualquer do tempo da minha vida, que naquele instante ela
teve o dom de paralisar. O resto ela comeu. Minha lembrança
reteve aquele perfume e o resplendor de sua passagem. Talvez
ela realmente fosse uma bruxa.

MARCOS GIMENES SALUN



Sobrames  179

Garoa paulistana

Volto no tempo à minha infância. Desde que
havíamos chegado a São Paulo, meus pais e eu morávamos
no bairro do Paraíso. Era por volta de 1939.

São Paulo era uma cidade pacata, muito provinciana
e com uma população bem pequena. Olhávamos ao redor
e vislumbravam-se matas, morros verdes e era possível
assistir ao nascer e pôr do sol no horizonte. Não havia a
poluição de hoje: poucos ônibus e fábricas e carros eram
raros. Estes sempre importados e caros. Usava-se muito os
bondes ou “carro elétrico” como diziam meus pais, ainda
com as expressões de sua terra natal. Esse meio de
condução existiu ainda por muitos anos  até que ficaram
no esquecimento, visto que corriam sobre trilhos e isso
atrapalhava o trânsito ou encarecia a manutenção. Mas
eram muito usados. O motorneiro na frente dirigia-os e
um cobrador ia pelo estribo cobrando os passageiros. Estes
sentados nos bancos, quando queriam descer puxavam um
fio de borracha, que tocava uma campainha, pedindo para
parar no próximo ponto! Havia poucos ônibus e taxis
também  eram raros.

Nas casas, as janelas com floreiras exibiam gerânios,
flores que já quase não se veem mais. Será por causa do
clima mudado ou porque foram passando de moda? Não
saberia dizer.



180  Universo Literário

Os roubos, mais comuns eram de roupas penduradas
nos quintais e à noite, ou então da carteira surrupiada
espertamente dos bolsos trazeiros  das calças dos homens,
nos aglomerados –  mesmo   pequenos – pontos de espera de
ônibus ou bondes. Prédios altos só havia no centro ou  melhor
na “cidade”, que era como chamávamos o centro: resquícios
dos tempos de província, e de quando se vivia nos arredores.

 Era lá que se  ia fazer compras, pois nos bairros , quando
muito, havia alguns empórios, que eram chamados
“vendinhas”, ou também quitandas que forneciam frutas e
verduras e também as padarias. Os bancos, caixas econômicas
também só existiam no centro. Ir ao médico ou dentista ou
então  pagar mensalmente as contas nas companhias de gás,
de água, ou da luz, na antiga “Light and Power”, hoje
Eletropaulo, obrigava todas as famílias a se deslocarem ao
centro.

 Era na “cidade” que ficavam os restaurantes  para comer
fora, farmácias e magazines maiores como Mappin, Sloper e
Casa Alemã onde se podia encontrar de tudo. Tudo? O que
era possível ter em relação a utensílios domésticos, roupas
etc. Eles não existiam nos bairros. Isso só foi acontecendo
muito mais tarde, quando a população foi crescendo, a cidade
se estendendo e naturalmente podia-se oferecer a
comodidade de ter todos os benefícios mais próximos.

 Meu pai, engenheiro, trabalhava de dia num escritório
de engenharia  e à noite dava aulas de português numa escola
mantida pela colônia portuguesa – Escolas da Colônia.
Poderíamos dizer que era um precursor do Mobral, mantida
pela colônia portuguesa. Ainda me lembro de meu pai, contar
que Isaurinha Garcia, cantora famosa na época, tinha sido
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sua aluna ali. Essa escola proporcionava frequentemente
palestras e também reuniões poéticas, a que eu também ia
assistir e algumas vezes adormecia,  pois, ainda pequena, me
levavam junto. Não tinham com quem me deixar!

Mas algo de que me recordo bem é a garoa daquele
tempo. A garoa que caía no inverno como um nevoeiro
persistente. Trazia muitas gripes e resfriados. Era um
problema para as donas de casa quando ela vinha de surpresa
à noite e molhava a roupa pendurada nos varais. Para sair
era preciso agasalhar-se bem: capas, casacos, chapéus, boinas,
cachecóis e se possível galochas nos pés.

Minha mãe gostava de ir à reza do mês de Maria, na
igreja de Santa Generosa, que não ficava muito longe de casa.
Acontecia por todo o mês de maio, às dezenove horas, com
orações e cantos em louvor a Nossa Senhora. Essa igreja ficava
situada em uma praça do mesmo nome, rodeada de jardim.
Praça e igreja desapareceram dali com a construção da
Avenida 23 de Maio. Esta, na época, trouxe um grande
transtorno para muita gente, cujas casas foram
desapropriadas. A igreja, derrubada, foi reerguida ali perto,
na Avenida Bernardino de Campos. Infelizmente não tão
linda, pois ficou tão entalada entre construções, que mal se
vê. Um preço que se pagou pelas  inúmeras facilidades que
essa avenida veio trazer  para o trânsito de São Paulo.

Minha mãe não tinha com quem me deixar e assim quase
todas  as noites do mês de maio íamos, ela e eu, para a igreja.
Como numa deliciosa aventura, sem medo de sair, de casa à
noite, naquele tempo, mas preparadas para enfrentar a
célebre garoa paulistana. Era uma chuva muito fina, quase
invisível, mas que molhava – e muito – o chão, os gramados e
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os poucos carros que existiam. Era uma umidade terrível, mas
ao mesmo tempo dava uma sensação de frescor.  Eu achava
lindo o halo muito brilhante, formado de gotículas, ao redor
das lâmpadas dos postes de iluminação pública. Era como se
fosse uma magia de nuvens muito brancas, iluminando a
noite. Os gramados das praças amanheciam molhados e as
rosas do nosso jardim tombadas nos galhos, pelo peso da água
que caíra durante a noite.

Ao voltar para casa era preciso pôr chapéus, gorros,
sapatos e guarda-chuvas para secar e tomar uma bebida bem
quente para afugentar a gripe, perigo ameaçador naquele
tempo.

São Paulo cresceu desmesuradamente. O desmatamento
nos arredores foi propiciando construções que se erguiam
transformando São Paulo numa cidade nova. O clima mudou
e muito. Já não temos mais a célebre garoa paulistana que
era tão presente naquela época. Porém ela não ficará
esquecida  pois  serviu de inspiração à dupla Tonico e Tinoco,
e aos famosos Alvarenga e Ranchinho. Cantores famosos e
populares a deixaram marcada no refrão das suas músicas:
“São Paulo da Garoa”.

MARIA DO CÉU COUTINHO LOUZÃ
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São Paulo: uma cidade sui generis

“Non Ducor Duco – Não Sou Conduzido, Conduzo”.
(Divisa do município de São Paulo)

A cidade de São Paulo amedronta não somente aos
que aqui vêm trabalhar, passear, se divertir, mas também a
nós que nascemos ou que nela vivemos.

São Paulo assusta pela sua grandeza: são 10,5 milhões
de pessoas apenas no município e 19.616.000 na região
metropolitana, cujo entorno é formado 39 municípios
interligados – inextrincáveis geograficamente – que perfazem
conjuntamente a grande São Paulo, tornando-a a sexta maior
aglomeração urbana do mundo(!), superada apenas por
Tóquio, Cidade do México, Nova Iorque, Seul e Bombaim.

Contudo, diferentemente dessas megalópoles, São
Paulo possui a maior floresta urbana nativa do mundo! – O
Parque Estadual da Cantareira tem 7.916 hectares, que
equivalem a oito mil campos de futebol, onde se encontram
três opções saudáveis de lazer.

São Paulo também assusta pelo trânsito caótico e
congestionado em decorrência dos seis milhões de carros que
aqui trafegam e, como consequência, pelo elevado número
de acidentes que nele ocorre, particularmente com
motoqueiros que dirigem alucinadamente. Assusta pelo
tempo em que se perde nos deslocamentos internos; pelo



184  Universo Literário

número de assaltos e mortes deles decorridas; pela selva de
pedras formada com seus inúmeros edifícios; pela obsessão
de trabalhar de sua gente; pela maneira apressada do povo
se deslocar nos logradouros, sendo por isso já chamada de
“neurópolis”...

Por outro lado, São Paulo encanta pelo convívio de
antigos e novos edifícios e pelo urbanismo de suas praças,
parques e avenidas; extasia pela ousadia e vanguardismo de
sua arquitetura contemporânea, bem como pelo triunfo de
ter vencido a gigantesca poluição visual há pouco ostentada
em placas e outdoors de todos os matizes que, quando não
emporcalhava, escondia seu contorno e sua beleza. São Paulo,
outrossim, deleita por possuir uma das mais diversificadas e
deliciosas gastronomias do planeta; maravilha pelo número,
dimensões e variedade de seus museus, parques de diversão,
centros de exposição e shopping centers; surpreende pela
sua significativa produção científica, tecnológica e pela
pluralidade cultural; e espanta pela sua capacidade de realizar
negócios e movimentar o comércio.

São Paulo é uma megalópole multicultural e
multiétnica, constituindo-se na maior cidade japonesa fora
do Japão; na maior cidade portuguesa de além-mar; na maior
cidade libanesa fora do Líbano e na terceira maior cidade
italiana fora a Itália!

Dentre tantos marcos que caracterizam este município
sui generis têm-se o Pátio do Colégio, local de sua fundação;
o Museu do Ipiranga, onde começou o Brasil independente;
a Estação da Luz, onde abriga o inusitado Museu da Língua
Portuguesa; o Parque do Ibirapuera, o Mercado Municipal, o
Masp (Museu de Arte de São Paulo), o Terraço Itália, a
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Pinacoteca, o Teatro Municipal, o Memorial da América
Latina, a Catedral metropolitana, o fabuloso Museu do
Futebol, o Mosteiro de São Bento; o Museu de Arte Sacra; a
Santa Casa de Misericórdia; os túneis subaquáticos; os
complexos viários, destacando-se a mais paulista das
avenidas; a ponte Octávio Frias de Oliveira, a única ponte
estaiada no mundo com duas pistas em curva conectadas a
um mesmo mastro (!), dentre tantos outros símbolos e
cimélios.

Faz-se mister abrir parênteses: o lema da divisa da
cidade (em epígrafe, non ducor duco) não sintetiza
presunção, acinte, arrogância ou cabotinagem de seus
munícipes perante os demais brasileiros, mas explicita sua
missão, assim como enaltece a independência e a liderança
que a cidade galgou, fruto do trabalho de sua gente e de uma
miríade de imigrantes de dentro e de fora do país.

A  p r op ó si t o ,  p ar t i cu l ar m en t e,  est a m et r ó p o l e

fasci n a p el a aco l h i d a d esm ed i d a n ão som en t e a um a

gr ande d iver sidade de i r m ãos de todos os estados da nação,

com o tam bém  de povos de etn ias dos m ais rem otos r incões

d o  p l an eta. Assi m , São Pau l o  se or gu l h a p or  n ão ser

p rovinciana, si tuação que p r i vi l egia a p oucos que estão

l igados d i reta ou ind i retam ente ao cen t ro d o poder  em

m ui tos m un icíp ios. Ao cont r ár io, dá opor tun idade a am bos

os sexos: ao m ais p rep ar ado, ao m ais com peten te, ao m ais

opor tuno, ao m ais t r abalhador  e ao m ais ded icado. Ainda

qu e sem p r e ex i st am  i n f l u ên ci as p o l í t i cas e p essoai s,

natur alm en te m ui to d i l uídas em  seu oceano populacional ,

não se vê desbr agada e acin tosam ente a d i scr im inação a

favor  d e seu s con t er r ân eos em  d et r i m en t o d e ou t r os
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brasileiros na disputa de empregos e cargos como ocorre
em outras plagas.

Gostar ia de ci tar  alguns exemplos próx imos a m im :

N o H ospital  do Servidor  Públ ico do Estado de São Paulo,

h osp i t al -escol a qu e m u i t o m e orgu l h o d e p er t en cer  –

referência nacional no ensino e na especial ização m édica –,

a grande m aior ia dos internos e residentes que lá entr am

por  meio de concurso desprovido de favorecimento atr avés

de entrevistas é formada por  colegas forastei ros, m ui tos de

longínquas cidades e estados. O  Serviço de U rologia no qual

sou o responsável pelo Depar tamento de Endourologia já teve

doi s p er nam bucanos, sendo um  deles o d i retor, que foi

suced ido na ch ef ia, resp ect i vam en te, por  um  m inei ro e,

subsequentemente por  outro de Campos do Jordão (SP). O

chefe da enfermar ia é também do inter ior  paul ista, da cidade

de Amer icana, e já houve e há assistentes de outros estados,

assim  como or iundos de cidades do inter ior  do estado de

São Paulo.

Ah!, igualm ente, não posso me esquecer  de mencionar

que m ui tos chefes de ser viços, assisten tes, en fer m ei r as e

funcionár ios que lá tr abalham são de di ferentes r incões deste

im en so p aís. Tenh o colegas m eus – con tem p or ân eos de

residência médica – naturais da Bahia e de M inas Gerais que

são ou que já per tenceram à diretor ia do Conselho Regional

de M edicina do Estado de São Paulo.

N ão posso tam bém  m e olvidar  de mencionar  que a

nossa quer ida Sobr am es do Estado de São Paulo foi  e é

m u i t íssi m o en r i qu eci d a p el a p r esen ça d e p r o f ícuos e

destacados escr i tores or iundos do Pará, Bahia, M aranhão,

Pernam buco, Rio de Janeiro, M inas Gerais, Amapá e até do
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Equador e de Moçambique, que escolheram as terras
bandeirantes para viver e contribuir com seu
desenvolvimento.

Por fim, São Paulo também surpreende pela sua imensa
generosidade, quer no voluntariado exercido em igrejas,
organizações não governamentais, clubes de serviço; quer no
auxílio a vítimas de catástrofes naturais como ultimamente,
infelizmente, têm-se tornado muito frequentes em nosso país.
Nesta terra viveram e trabalharam padre José de Anchieta
(1534-1597), frei Antônio de Sant’Anna Galvão (1739-1822),
madre Paulina (1865-1942), assim como uma miríade de
santas e santos anônimos que em seus mais de 460 anos
existência a tem fertilizado e tornado-a melhor com sua
abnegação irrestrita, caridade produtiva e altruísmo não
espalhafatoso.

São Paulo sempre acolhe a todos de braços estendidos
e de coração aberto; pois a pauliceia, enaltecida e eternizada
pelo poeta e escritor modernista paulistano Mário de
Andrade (1893-1945 – obra poética “Pauliceia Desvairada”,
de 1922) e também imortalizada na música “Sampa” do
baianíssimo Caetano Veloso, gravada em 1975, não pertence
apenas a nós, paulistanos e paulistas – Ela é de todos os
brasileiros!

HELIO BEGLIOMINI
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Palavras silenciosas

“Você irá fazer o último discurso, ao último
sobrevivente, em uma derradeira reunião, em que as paredes
do Bonde Paulista, estarão quase névoa, e as palavras vagarão
atônitas sem saber onde se fixarem...” 

Salun acordou de súbito... Havia adormecido no sofá,
assistindo a última partida de Vôlei pela Liga Feminina
Mundial. Olhou ao redor. Nem a janela estava entreaberta
para deixar passar o ruído de vozes vindas da rua, além do
que estava no décimo quinto andar. Televisão desligada, como
acionara no automático. Esqueceu o fato.    

Hoje, encontrava-se no palco das reuniões da
Sobrames - SP.  Da janela para a Rua Oscar Freire, cotovelos
apoiados no pequeno vaso de Acácias... Viu os cães pela
Cardoso de Almeida chegarem ao Hospital das Clínicas,
sedentos e exangues, à cata de hemácias, e desorientados
procurando ainda assim dançar um derradeiro tango, em
homenagem aos que declamaram poemas, criaram contos, e
deram luz a romances. Todos latindo: uis, ais e
aus.                  

Engoliu, desavisado, um soluço que quase o engasga.
Os cães estavam por ali, fruto de capas, e ilustrações. Na
esquina da Consolação, muito antes da Ipiranga com a São
João, se aglomeravam as pulgas, às voltas com vírgulas, ponto
e vírgulas, crases, e um asterisco que elas colocam sobre o
dorso, e evitam que ele caia, quando de seus saltos olímpicos
em direção ao Oeste. 

Outrora passavam por ali... carros, caminhões, e o
Metrô, e com seus barulhões e também grandes ônibus
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triarticulados. Hoje, porém, só o tempo pedala sua bicicleta
carcomida pelas caminhadas em direção, a escolher. Nem o
vento que esmiúça o chão em busca de detalhes se importa
com elas, em fila imensa, aos saltos... 

Aqui no Bonde Paulista, as memórias folheiam
páginas, não pedem pizzas, nem palitam os dentes, nem
abrem garrafas de um bom vinho, que seus frequentadores
rotineiramente o faziam... Talvez para molhar as palavras,
quiçá para lubrificar os ouvidos, quem sabe apaziguar os
sentimentos.

De qualquer maneira haverá alguém lá. Haverá
sempre alguém à espreita, com sua presença, com seus olhares
de soslaio, indagando para si... 

- Onde andarão todos? 
Sem notar que se aproximam os cães, agora calados, e

se avizinham as pulgas, agora caminhando, e no silêncio da
sala de muitas reuniões, o passado ligará o microfone, e lerá
os avisos...

E ele, o último sobrevivente, perceberá os avisos,
conhecidos. Coisas banais afogadas em silêncio, como coisa
já ouvida. Mas agora, ele só se importa com as palavras
atônitas, sem eco, dando de encontro às paredes machucadas
com o ontem tão próximo.

Por fim... Enfim... Um fim que ele, para a tristeza da
plateia, simplesmente pontua, aleatoriamente, enquanto
desliga a luz. 

LUIZ JORGE FERREIRA
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São Paulo

Sampa
É uma palmeira
De lugar inundado
Da Guiana

É um termo carinhoso
Para São Paulo
É Sampa da garoa
Terra boa

Palmeira que abriga
Infantil, juvenil, varonil
Estudantil
Não importa, não é torta

Sampa sempre
Abre porta
E comporta
Nunca será inundada(o)
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Cidade
Estado
Em nenhum lado
Tem tampa

Nunca será fechado
Tudo e todos
Encampa
Encanta

São Paulo
É gentil
Tem no perfil
Samba

Abriga
Sem briga
Tem no coração
O Brasil

MÉRCIA LÚCIA DE MELO NEVES CHADE
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Jogo de palavras

Globo ocular
Rotação a 180 graus
Observa
O globo terrestre
Girando 360 graus.
A bola de futebol
Num chute certeiro
Faz o gol da vitória
O globo ocular para um instante
Na tela
O globo terrestre vibra: Brasil!

SÔNIA REGINA ANDRUSKEVICIUS DE CASTRO
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Louvação à Bahia III

Bahia do Elevador Lacerda
Bahia da Cidade Alta
Bahia das Cabroxas e Mulatas
Das Mulatas de Caribé
Do Efó, Abará e Acarajé!

Bahia da Cidade Baixa
Bahia do Mercado Modelo
Bahia da Festa da Conceição
Do Afoché dos Filhos de Gandi
Que o Povo acompanha
Com Amor e muita Devoção

Bahia do Terreiro de Jesus
Bahia da Veneranda Faculdade de Medicina
Bahia da Áurea Igreja de São Francisco
Do Largo do Pelourinho
Da Igreja dos Pretos e do Pagador de Promessas
Bahia que vive em Festas!...
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Bahia dos meus amores,
Bahia dos meus louvores,
Bahia dos meus Santos,
Bahia dos recantos,
Bahia das festas de largos.

Bahia dos meus Orixás,
Bahia das baianas do Gantois,
Bahia dos tabuleiros de Acarajés,
Bahia das festas de Yemanjá.

De Oxalá, o Senhor do Bonfim!
Bahia dos terreiros de Candomblé,
Lembranças de Senhora da Federação,
E de Menininha do Gantois,
E um perfeito sincretismo,
Entre os Santos e Orixás.

ALCIONE ALCÂNTARA GONÇALVES
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Brasil! Meu Brasil...

Filho de portugueses nasci no Brasil!  Que orgulho ter
sangue europeu e ter nascido no país da esperança! Meus
pais me diziam que quando viviam em Portugal tudo faziam
para poderem  vir morar no Brasil!  O Brasil era considerado
o país do futuro, o país da esperança! Diante dessas afirmações
passei a ser um brasileiro orgulhoso de aqui ter nascido!
Realmente o Brasil era um país maravilhoso! As escolas do
país, desde o curso primário até os cursos universitários eram
tidas como excelentes  e comparadas às melhores do mundo!
Sempre tive muito orgulho de estudar em escolas estaduais e
ter feito o curso de medicina na USP. Que orgulho de ser
brasileiro! Que orgulho de ter nascido nesta terra onde não
havia discriminação contra estrangeiros, negros, índios ou
pessoas que tinham  modo diferente de viver! Que felicidade
sair andando pelas ruas da cidade sem ter medo de nada!
Na verdade, a palavra medo na minha infância somente era
falada nas histórias de Chapeuzinho Vermelho,  João e Maria
e nas histórias de outras bruxas más que causavam mais
curiosidades do que medo! Adultos e crianças andavam pelas
ruas a qualquer hora sem ter preocupação. Como médico eu
e meus colegas  não tínhamos preocupação com roubos! Os
carros ficavam com as portas não trancadas nos pátios dos
hospitais! Não havia guarda nesses pátios! Quando íamos
almoçar em casa não tínhamos a preocupação de trancar   as
portas do carro, nem a da entrada da casa. Outros tempos!
Os professores, desde os do curso primário,  ganhavam  bem
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e muitos jovens queriam seguir a carreira de professor porque
a profissão era rendosa, havia prestígio, os alunos eram
atenciosos, educados e obedientes! Os alunos eram
reconhecidos pelos uniformes das escolas que frequentavam!
Uniformizados e calçados, cada um com sua bolsa onde
levavam seus cadernos, livros e lancheira, eram felizes!
Tinham adoração pelos professores e pelas escolas! O governo
não precisava dar merenda escolar porque cada criança a
levava de casa!  Nos pátios das escolas era comum a troca de
lanches, tal a amizade cultivada entre os alunos! Os políticos
tinham em meta trabalhar por suas cidades, municípios,
estados e a nação! Política não era profissão, era vocação, era
a vontade de servir ao povo e ao país! A polícia e as demais
autoridades eram merecedoras do respeito dos cidadãos
brasileiros! A farda que vestiam e o cargo que as autoridades
possuíam causavam respeito à população e orgulho para as
famílias! Não se ouvia falar que um político importante ou
qualquer outra autoridade fosse processado pela justiça!

O tempo caminhou com pressa! As transformações em
nosso país foram rápidas e desastrosas! Crianças não usam
uniformes, não levam lanches para as escolas, não respeitam
os professores e a escola! Alguns fumam maconha dentro das
salas de aula e a comercializam no pátio e na porta das escolas!
O ensino caiu verticalmente nas escolas públicas! A corrupção
entre as empresas e os políticos tomou conta do país! Para
justificar a corrupção passaram a usar a palavra crise! Crise?
Crise de quê? De falta de brio, de caráter, de compostura? A
justiça está perplexa diante de tantos processos contra pessoas
desonestas! As pessoas honestas  estão presas em suas casas
com medo de sair para a rua! Balas bem direcionadas ou
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perdidas estão matando crianças e adultos! Carros estão sendo
blindados! Ônibus estão sendo incendiados. Nossas grandes
cidades estão em pânico! Nosso grande país já não está
“dormindo em berço esplêndido”! Que pena! Quando
sairemos desse terrível caos?

NELSON JACINTHO
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“Os sergipanos são uma gente de ricas
tradições populares, apresentando
o seu folclore, por isso mesmo, aspectos
bastante diversificados”

Raimundo de Souza Dantas
(11.02.1923 / 2002)

Raimundo Souza Dantas foi um escritor e diplomata
brasileiro, embaixador do Brasil em Gana e na
Argentina. Nomeado por Jânio Quadros, foi o
primeiro embaixador negro brasileiro. Autor de “Sete
Palmos de Terra (1944), “Solidão nos Campos” (1949)
e “Áfriaca Difícil” (1964). dentre outros.
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Quem é o itabaianense?

 Itabaiana primeiro foi Arraial, depois a Freguesia de
Santo Antônio e Almas de Itabaiana (1675), e finalmente
Villa, em 1697, como nos ensinou Vladimir Carvalho.

Itabaiana foi Aldeia por trezentos anos. Só virou cidade
no final do Dezenove, em agosto de 1888. A cultura viveu
sob a tutela da igreja. Na primeira metade do século XX, foi
uma cidade rural, sufocada pela pobreza. O grupo escolar só
chegou em 1936. Ganhou o status de celeiro de Sergipe.

 Com a chegada da BR-235, década de 1950, explodiu
os transportes e o comércio. Itabaiana se transformou num
empório. Passou a correr dinheiro e atraiu muita gente. A
guerra comercial comandou a política. A Igreja reduziu a sua
influência. Chegou o capitalismo mercantil. A cultura
limitava-se a Chegança de Zé de Abiné, a Miguel Teixeira e
Joãozinho retratista e a banda de Antônio Melo, com os seus
dobrados de procissão.

 Na década de 1960, a política explodiu em violência.
O futebol assumiu o papel de coesão social. A autoestima do
Itabaianense disparou. O comércio cresceu (do ouro a
castanha), e a cadeia do transporte (caminhões, oficinas,
autopeças, etc.), virou o pilar da economia. Nasceu a vida
urbana. Do Arraial a metrópole regional, só Santo Antônio
é o mesmo.
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 No Século XXI, Itabaiana está deixando de ser
somente um empório e buscando a modernização. A cultura
procura os seus espaços. Academia de letras, universidades,
feira de livros, associação de peregrinos, grupos de ciclistas,
orquestra sinfônica, teatro, dança, artes plásticas, imprensa
atuante, etc. Em sua longa história, Itabaiana produziu
importantes pensadores. Destaque para Sebrão Sobrinho,
Francisco Antônio de Carvalho Lima Júnior, Antonio
Oliveira, Maria Thetis Nunes e Alberto Carvalho.Destaco
ainda a visão cultural de alguns empresários: Edson Passos,
Carlos Eloy, Jamysson Machado, Ricardo de Francisquinho,
Messias Peixoto, Honorino Junior, Fefi, Vicente do Capunga,
quem mais?

 Em sua longa história, Itabaiana consolidou quatro
emblemas: Santo Antônio, a Filarmônica, a Associação
Olímpica e os Caminhoneiros...

ANTÔNIO SAMARONE DE SANTANA
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Aracaju, cheguei !!!

Aracaju
(Caetano Veloso)

Céu todo Azul
Chegar no Brasil por um atalho
Aracaju, Terra cajueiro papagaio

Araçazu, Moqueca de cação no João do Alho
Aracaju

Voltar ao Brasil por um atalho
Ser feliz

O melhor lugar é ser feliz
O melhor é ser feliz

Mas, onde estou
Não importa tanto aonde vou

O melhor é ter amor
Aracaju, Cajueiro arara cor de sangue

Nordeste-Sul, Aracaju
Ser feliz

O melhor lugar é ser feliz
O melhor é ser feliz

Onde estou, não importa tanto aonde vou
O melhor é ter amor

Quando em Aracaju cheguei, eu tinha 12 anos
incompletos. Aracaju, cujo significado é cajueiro dos
papagaios, sempre foi uma linda cidade litorânea, desde
sempre tinha o seu charme e era um sonho sedutor. Eu vinha
do alto da Serra da Borborema e de repente dei de cara com
o mar. “Aracaju, o melhor é ser feliz”, já dizia a canção de
Caetano Veloso. Que felicidade!



204  Universo Literário

Cresci aqui e é aqui que pretendo envelhecer. No meu
imaginário ainda tenho muito tempo. O sentimento é de que
continuo uma menina. Desde sempre afirmo que esta cidade
é absolutamente encantadora, tem um cheirinho provinciano,
com um povo hospitaleiro e alegre e esbanja todo o charme
de uma capital, inclusive pela sua ousadia urbanística, pois a
cidade fundada em 1855, foi a segunda capital totalmente
planejada e suas ruas possuem a forma de um grande
tabuleiro de xadrez.

Quando lá atrás, crianças e adolescentes no final da
tarde, ainda brincavam nas ruas, jogando bola, brincando
de pega, de queimado ou de roda. Ainda brincava de bonecas
e conhecia todas as cantigas infantis: “Escravos de Jó, jogavam
caxangá, tira, bota, deixa o Zambelê ficar. Guerreiros com
guerreiros fazem zigue, zigue, zá”.

Os jovens namoravam na porta, mas só quando o rapaz
tinha sido ousado o suficiente para pedir autorização aos pais
da mocinha. Os vizinhos ainda sentavam nas calçadas todas
as noites para trocar uma prosa, controlar as crianças para
que não se afastassem de uma linha imaginária de segurança
e punham o rabo de olho nos namorados, que vigiados não
podiam se exceder em afagos. Sem neuras. Sem medos. Todos
se sentiam seguros em uma cidade abençoada e protegida
pelo divino. Não havia nenhum sentimento de ameaça e não
se falava em violência.

Estudava no Colégio Estadual Atheneu Sergipense, que
tinha as suas vagas muito disputadas através do exame de
admissão. Naquela época as escolas públicas tinham
credibilidade. Tínhamos orgulho de dizer do nosso vínculo
escolar. A escola gozava de prestigio.

Aos sábados, no início da tarde, o programa era
encontrar os amigos na Praça do Mine Golf. Naquela esquina
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havia o casarão dos Rolemberg, um antigo palacete do início
do século XX de família tradicional sergipana Era uma
imponente construção que eu tanto admirava e que hoje,
tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico, é a sede da
OAB de Sergipe. O seu ar aristocrata era simbólico e uma
mensagem cifrada de que apesar de progressista, a cidade
tinha histórias e muita tradição familiar, e mais, que era
imperioso reconhecer a lei do pai da qual não podíamos nos
furtar. Os pais estavam ausentes daquele programa na Praça
do Mine Golf, porém o casarão nos vigiava. Nada de
badernas. Tínhamos que saber nos portar publicamente.

Outras tardes nossos pais permitiam que fôssemos ao
Cine Pálace, no centro da cidade.  Lembro da era das
pornochanchadas, cujo humor, para os padrões atuais, era
absolutamente inocente. Não lembro de na minha
adolescência ter visto um fiscal ou ter sido sequer barrada na
porta do cinema, cuja censura destas películas era para
menores de 18 anos, porém com cenas mais inocentes do
que a novela Malhação que é exibida na telinha às 18h.

Claro que nos deslocávamos pela cidade caminhando,
inclusive em direção ao cinema. As distâncias permanecem
as mesmas, mas hoje só saímos para percorrermos estes
mesmos trajetos, se estivermos motorizados. Aliás não lembro
de ônibus. Lembro das kombis como transporte público e
elas paravam em qualquer parte do trajeto padrão, desde
que acenássemos. Os adultos acenavam. Nós, os jovens,
caminhávamos.

Saindo do cinema, ficávamos na praça Fausto Cardoso.
Atrás de nós, um encantador coreto e mais atrás ainda, a linda
Ponte do Imperador. Uma ponte esquisita, que não liga nada
a nada, mas que pelo seu valor histórico, aquela espécie de
atracadouro, construída para receber Dom Pedro II e a Família
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Real, sempre foi ponto obrigatório para os que visitam a
cidade.

Os boys, filhinhos de papai, estacionavam os seus carros
em frente ao Palácio do Governo, de fachada neoclássica e
com suas belíssimas sacadas. Como não admirar aquele
prédio, hoje Palácio Museu Olímpio Campos, restaurado e
bem conservado e que era a residência dos governadores até
o final da década de 80? O museu guarda um acervo formado
por seis mil peças que representam a rica cultura do Estado.
Os seus cômodos são decorados com mobiliário do século 19
e pinturas de artistas italianos e, merecem destaque, as
pinturas em porcelana que retratam cidades de Sergipe.

Aqueles jovens que se postavam diante da sede do
governo estadual, não faziam manifestações sociopolíticas,
mas tratava-se de um movimento curioso, senão
“revolucionário”, intitulado “quem me quer”’. Era um
verdadeiro desfile. Todos os rapazes com “calças boca de sino”
encostavam-se aos carros e ficavam acompanhando com o
olhar as meninas que saiam do cinema. As meninas fingiam
não perceber os olhares, assovios e gracejos. Nos dias
politicamente corretos e chatos que vivemos hoje, os meninos
temeriam fazer qualquer manifestação, receosos que estariam
de ser acusados de assédio. Já nós, na nossa maravilhosa e
santa ingenuidade, adorávamos ser cortejadas. E ficávamos
encantadas. Sonhávamos com aqueles cabeludos, sofríamos
com amores platônicos e rolavam as paqueras.

Acho que o verbo paquerar sequer existe nos dias atuais
e foi substituído pelo verbo ficar. Naquela época “ficar” já era
namorar sério. Para acontecer o primeiro beijo, o clima era
de muito romantismo e cheio de emoções elevadas ao limite
máximo no corpo que era bombardeado por pura adrenalina:



Sobrames  207

o coração disparava, as mãos geladas e as pernas ficavam
bambas.

Hoje o beijo se banalizou, beijam-se muitas bocas numa
mesma noite, abraçam-se, relacionam-se sexualmente e
depois de muito ficar, pode-se namorar, “ou não”, como diria
Caetano Veloso.  Aliás, o não, é muito mais frequente. As
relações atualmente são fluidas e fugazes. Os jovens são
volúveis e raramente apaixonam-se. E quando acreditam estar
amando, na menor e primeira frustração, pedem “um
tempo”. Outra expressão que acho estranho, pois sempre
quero crer que “um tempo” implica em um prazo definido,
mas a expressão significa uma despedida e um adeus, na
grande maioria das vezes, sem volta.

Mas vamos voltar àqueles bons tempos lá no “quem
me quer”.  Quando começava cair a tardinha, e muito antes
da escurecer, já era hora de voltar para casa, mas não  antes
de passarmos na sorveteria Cinelândia, ou na sorveteria Yara,
exatamente atrás do Palácio do Governo, onde desfrutávamos
do sorvete da fruta natural.  Cedo estávamos de volta nas
nossas casas. Os pais confiavam que seus filhos iriam e
voltariam em segurança. Bons tempos.

Lembro-me que, algumas vezes e em finais de semana,
papai nos punha no seu possante e minúsculo Gordini e
passeávamos a esmo na cidade a título de vermos as novas
construções e e chance de sonharmos com a casa própria.
Era um programa adorável. Sonhar juntos nos fazia unidos.
O programa tinha seu ponto máximo na Praça Olímpio
Campos, onde tinha o Carrossel do Seu Tobias e o cachorro
quente do Seu João. O cachorro quente era maravilhoso: pão
francês e o recheio era de carne moída bem temperada. Às
vezes meu pai, generosamente, permitia que repetíssemos.
Sinto água na boca ao lembrar daquele maravilhoso manjar
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dos deuses. Hoje, no Museu da Gente Sergipana, lindo prédio
construído nos anos 20 do século passado, totalmente
restaurado, onde funcionava o Colégio Atheneu Dom Pedro
II, conhecido como Atheneuzinho, na nobre avenida Ivo do
Prado e que antes chamávamos simplesmente Rua da Frente,
tenta reproduzir o cachorro quente do Seu João, mas aquele
é inesquecível e seu sabor ficou perdido para sempre.

O Museu da Gente Sergipana, hoje, é uma visita
obrigatória para quem quer conhecer Aracaju e a história de
Sergipe com recursos interativos revelando o folclore,
personagens ilustres, culinária e ecossistemas.

Não tardou e surgiram as festas de garagem. Eram as
famosas festas americanas. Cada um levava um petisco e uma
bebida. Os petiscos mais comuns eram chamados de
sacanagem: palitos com queijo, às vezes salsicha, tomate e
azeitona. A rica produção desses maravilhosos petiscos tinha
o requinte de apresentá-los enfiados em um abacaxi. Show
de bola! Quanto à bebida, geralmente era a Cuba Libre, uma
mistura de Rum Montila com coca-cola, ou Hi-Fi, mistura de
Crush ou Fanta com Rum e mais raramente com vodka,  ou
ainda as famosas “batidas”, mistura de cachaça com frutas e
que tinham o creme de leite ou o leite condensado como
ingredientes quase obrigatórios, com nomes pitorescos como
“calcinha cor de rosa” ou “capeta”, entre outros que já não
consigo lembrar. Detalhe, quando levávamos as batidas, o
preparo tinha um ritual, algumas horas antes, em casa, sempre
ao lado das amigas. O risco era nos exceder experimentando
e não conseguirmos sair de casa.

As festas de garagem começavam em torno das sete da
noite e era exatamente neste horário que meu pai ia me levar
com a infeliz promessa de que às dez horas em “ponto” estaria
na porta da festa para me levar de volta para casa. Às nove
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horas a festa estava bombando e esquentando, pois os pares
facilmente se formavam e dançávamos de rosto colado ao som
do Jackson Five: Music and me; Ben; I’ll Be There; Never
Can Say Goodbye, entre  outras músicas. Eu amava o caçulinha
do grupo, o Michel Jackson. Bem, meu pai honrava
britanicamente o compromisso e eu saía conforme combinado
às dez, isso quando ele não falhava, ou seja, chegava mais
cedo, ainda. Eu saía, sempre, francamente frustrada e
zangada, pois tinha uma “melhor amiga” que ficava colada
no meu paquera, a título de cuidar para que o meu par não
se aproximasse de nenhuma  outra menina. Eu fingia
acreditar nos cuidados da amiga da onça e até recomendava.
Fazer o quê?  Preferia seguir o sábio conselho de Sun Tzu,
“se não pode vencer o inimigo, alie-se a ele”, ou no caso, à
suposta rival, dublê de amiga  querida de infância. Sem
celulares, sem mensagens, sem whatsapp, eu tinha que
suportar a curiosidade e a ansiedade e esperar o dia seguinte,
em um horário socialmente aceito (entre 9 e 19 horas
conforme as boas normas sociais ensinadas pelos nossos pais),
para ligar para a tal amiga que confessava, invariavelmente,
ter dançado com o meu par até meia noite, hora de cinderela
e final da festa.

Eventualmente meu pai permitia que no final da tarde
de domingo fossemos a uma boite no Iate Clube de Aracaju,
a Saveiros, espaço minúsculo de muita paquera, reservado
para adolescentes. Eu me sentia poderosa quando frequentava
este espaço que era francamente elitizado. As mocinhas que
estudavam no Colégio Salvador, Ginásio de Aplicação e
Arquidiocesano, escolas tradicionais de Aracaju, ficavam em
pequenos grupos e nos ignoravam. Eram consideradas de
outra espécie, ou nós, para elas, éramos de outro planeta e
elas não se misturavam com as alunas do colégio Atheneu.
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Eu era muito tímida e não conseguia chegar muito perto das
mocinhas de famílias abastadas e tradicionais de Aracaju.
Comecei amizade com algumas poucas delas, muito queridas,
quando saí do Atheneu e fui estudar no Salesiano, dois anos
antes do vestibular, o que parecia, para mim, uma evolução e
até símbolo de uma falsa ascensão social.

Em alguns domingos, pela manhã, o programa era só
com a nossa minúscula família: nossos pais, a minha irmã
caçula e eu. Íamos comer caranguejo no Bar Vaqueiro ou no
Bar Corno Velho, na praia de Atalaia. A faixa de areia era
muito mais estreita que a dos dias atuais.  Águas
invariavelmente mornas e dias sempre ensolarados. Era uma
farra. Pedíamos várias dúzias daquele maravilhoso crustáceo.
Hoje o preço é tão proibitivo, que pedimos apenas dois ou
três por pessoa, no máximo e fingimos que já estamos
satisfeitos. A cidade cresceu e a orla se organizou e surgiu a
Passarela do Caranguejo, com múltiplos bares e restaurantes,
alegria de nativos e turistas onde servem o melhor da cozinha
regional – frutos do mar, carne-de-sol, pirão-de-leite e, claro,
o caranguejo.

Ao longo da praia de Atalaia, os namorados, nos dias
atuais, tem um belo calçadão, dois lindos lagos arborizados
no seu entorno, com fontes luminosas, ciclovias, quadras
poliesportivas e um belo Oceanário, cuja edificação tem a
forma de uma tartaruga marinha e apresenta sessenta
espécies, espalhados em dezoito aquários de águas doce e
salgada. A canção “Cheiro de Terra” de Chiko Queiroga e de
Antônio Rogério, faz todo o sentido: “Eu quero mesmo é ficar
bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do
mar”.

Toda a extensão da praia levava um único nome,
Atalaia. A capital sergipana nunca teve as praias mais
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badaladas do Nordeste, entretanto Atalaia, desde sempre, é
um charme com os seus seis quilômetros de extensão e é o
principal cartão-postal da orla de Aracaju, com lindas
passarelas de madeira unindo o belo calçadão com os
quiosques na beira do mar. Nos anos dourados, tinha o metro
quadrado de areia bem disputado por jovens com seus
biquínis comportados ou maiô engana-mamãe (era um duas-
peças grudadas nas laterais por uma faixa fininha).

Levávamos para a praia, a esteira de palhinha, a canga
e a toalha e nos posicionávamos languidamente sob o sol,
sem nenhuma proteção, sem sombreiros (reservado apenas
para as crianças) e sem os protetores solares, obrigatórios nos
dias atuais. Pelo contrário, usávamos bronzeadores, o Rayto
de Sol, era o mais popular, ou passávamos Coca-Cola, pois
existia a informação recorrente que o refrigerante ajudava a
queimar mais ainda e oferecer o tal bronzeado tão desejado.
Gostávamos de exibir as marquinhas do sol, pois elas
despertavam interesse e aguçavam a curiosidade dos rapazes,
quando não sofríamos queimaduras indesejáveis e com
consequências desagradáveis.

Mas o que eu nunca confessei aos meus pais é que,
não raro, íamos para a praia de “bigú” com desconhecidos.
A expressão bigú significava no Nordeste, viajar de carona.
Era prática recorrente, em frente ao Iate clube, os jovens
pedirem carona para a praia. Bastava fechar o punho  com o
polegar estendido para trás, que estava dado o sinal de um
pedido de carona. E eu e as minhas amigas nunca fomos mal
interpretadas ou assediadas pelos motoristas, homens e
mulheres, que também se expunham, por sua vez, dando
aquelas caronas na Avenida Beira Mar.

    Nunca entendi bem a razão do nome Beira Mar,
afinal naquele ponto temos o Rio Sergipe e tão pouco não



212  Universo Literário

entendia o nome do bairro,  Praia13 de julho, pois não
alcancei banhos que diziam as pessoas tomarem naquela
suposta prainha de rio. Hoje, estas águas são completamente
contaminadas e impróprias para o uso, porém o calçadão
está urbanizado e é lá que as pessoas se exercitam fazendo
suas caminhadas.

Como boa e comportada menina, ia à igreja, não
sempre, mas eventualmente, ora na Catedral Arquidiocesana
Nossa Senhora da Conceição, construção de quase 200 anos
de história, com elementos neoclássicos e góticos, ora na
Paróquia São José,  construção mais simples, porém de belo
visual arquitetônico, na Praça Tobias Barreto, perto de um
colégio tradicional de freiras, o São José,  que fica localizado
diametralmente oposto ao Instituto Médico Legal, edificação
também muito antiga. Os padres não nos conquistavam e as
missas eram muito chatas. Hoje os padres perceberam que
tem que modernizar o discurso e as homilias passaram a ser
mais envolventes e inteligentes, e as canções tem uma
sonoridade e apelo que nos envolvem.

Inesquecíveis eram as férias que passávamos na casinha
que tínhamos na Atalaia Nova, um espaço na ponta da ilha,
entre o rio e o mar. Era um lugar simples e sem muito conforto,
arrodeado de varandas, cheias de redes. Aquele local era
considerado o refúgio dos surfistas, porquanto as altas ondas
e dos pescadores. Era mais comum que chamássemos, a ilha
de Santa Luzia, simplesmente de Barra dos Coqueiros, pois a
travessia nos deixava naquela faixa com as plantações dos
frutos que ensejavam o seu nome.

Hoje a Atalaia Nova é um local cobiçado, com o metro
quadrado valorizado, cheia de condomínios com belas
mansões, resort e bares muito bem frequentados. Naquela
ocasião era quase uma aldeia, com casas muito simples, ruas



Sobrames  213

sem pavimentação com crianças correndo para lá e para cá,
sem riscos de acidentes, uma vez que as carroças eram o meio
de transporte usual.

Daquele ponto do nosso desembarque na ilha, até a
Atalaia Nova, era uma grande caminhada. Como levávamos
água potável (a casa tinha um poço artesiano com uma água
ferruginosa) e mantimentos para a temporada, sempre
precisávamos contratar uma daquelas carroças que ajudava
no transporte, atravessando o pequeno vilarejo dos nativos.
Naqueles períodos tínhamos como convidadas as amigas
mais próximas que eram colegas de escola e que dormiam
conosco na casinha da Atalaia Nova, e os rapazes, os amigos
e paqueras iam passar o dia nos fazendo companhia.

Íamos, para aquele paraíso, de barquinho, o famoso
“tototó”.  O nome era uma alusão ao barulho que o motor da
rústica embarcação fazia. Não lembro de boias, não lembro
de salva-vidas e nem lembro de fiscalizações da Capitania
dos Portos de Sergipe, que impedisse que alguns passageiros
ficassem em pé na travessia, porquanto a superlotação. Deus
sempre estava no comando. Todos protegidos.

Uma vez feita a travessia, contemplar a cidade de
Aracaju à distância, enchia os olhos, e se fosse à tardinha, no
nosso retorno, o pôr do sol nos inebriava. Do outro lado da
margem do Rio Sergipe, víamos, com destaque, o nosso único
espigão de 28 andares, um edifício de arquitetura moderna,
construído nos anos 70 do século passado, para ser a sede do
Banco do Estado de Sergipe, e que era conhecido pelo nome
Maria Feliciana, pois aqui morava a mulher que
considerávamos a mais alta do país, senão do mundo, e que
atendia por este nome. Era comentário geral que o
Governador da época, Lourival Batista, havia construído
aquele prédio para do alto enxergar sua cidade natal, a linda
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e vizinha antiga capital de Sergipe, São Cristóvão, a quarta
cidade mais antiga do país, que preserva verdadeiras joias
arquitetônicas barrocas dos séculos 17 e 18 e é sede de um
grande e prestigiado Festival de Artes.

Em Aracaju, também se destacavam na Praça General
Valadão, o Palácio Serigy construído nos anos 30 da Era Vargas
e onde funcionava as Secretarias de Saúde e Agricultura e
também, o prédio da antiga alfândega onde funcionou a
Receita Federal e que foi o local escolhido para a realização
do grande baile de recepção ao imperador Dom Pedro II
quando ele aqui nos visitou.

Naquela mesma praça ficava o Hotel Pálace de Aracaju,
o mais moderno e luxuoso hotel, construído nos anos 60,
palco de encontros políticos e festas da sociedade e que
abrigava no seu último andar um requintado restaurante, que
chegamos a frequentar, muitos anos depois, nos almoços
dominicais familiares e cujo prato mais solicitado era um filet
à cavalo, servido com batatas fritas, sempre ao ponto, com
um ovo frito em cima. Os amantes da boa gastronomia
certamente não aprovariam aquele prato tão simples e
delicioso em cardápio de hotel de luxo, mas era perfeito para
“crianças e adolescentes ruins de boca”.

A construção daquele Hotel que coincidiu com a
chegada da Petrobrás foram divisores de água para a pequena
e charmosa capital, revelando desenvolvimento e
transformando a paisagem urbanística da cidade.

Fechando este ciclo de lembranças, vêm as bandeirolas,
as fogueiras, os fogos de artificio e o mais gostoso, as comidas
típicas. Lembro que quando morávamos na Praça Assis
Chateaubriand, no bairro São José, organizávamos as famosas
quadrilhas e fechávamos, decorando, um dos lados da
pracinha. Todos os jovens colaboravam com a tarefa, e nos
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empenhávamos para o sucesso da festa. O detalhe é que não
precisávamos de autorização do Detran, nem da SMTT, só
dos nossos pais, estes sim, verdadeiras autoridades e que eram
os donos da rua. Os pais davam suporte, pois era uma forma
de nos controlar e impedir que fôssemos para o Bairro Santo
Antônio, berço da cidade de Aracaju que nasceu naquela
colina e que do alto, toda a cidade se pode enxergar.

Hoje o forró se espalha pela cidade, desde o Forró
Caju no mercado central, com a sua cidade cenográfica
montada na Praça dos Eventos e as suas animadas quadrilhas
ao som das sanfonas, zabumbas e triângulos,  até o Arraial
do Povo na orla de Atalaia com atrações diárias no período
junino. E para fechar os folguedos, ainda tem a ressaca do
São João na Rua de Siriri, no centro da cidade conhecida
pelo seu tradicional forró há mais de 50 anos.

Aracaju, o melhor lugar do mundo para ser feliz.

DÉBORAH  PIMENTEL



216  Universo Literário

O nordeste da Sobrames

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Esse é o meu
domínio, que o Estatuto da SOBRAMES define como área de
liderança da vice-presidência Nordeste. Tão vasta em
extensão territorial que mais parece um país inteiro, maior
que boa parte dos países do mundo.

E de talentos,  tradições, literatura, artes e cultura em
geral então, Deus me livre, é um continente inteiro. Como
bem diz o poeta popular, em O Nordeste é Poesia, “Deus
quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o
céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o Sul, deu a riqueza,
para o planalto a beleza e pro Nordeste, a poesia.”

E arremata: “Dotou a mãe-natureza, com tanta filosofia,
fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o Sul deu a
fartura, para o Centro, a agricultura, pro Nordeste, a poesia.”

Nordeste de  João Cabral de Melo Neto, da Ariano
Suassuna, de Jorge Amado, de Pedro Nava, Graciliano Ramos,
Luís da Câmara Cascudo na literatura, de Capiba, Caymmi,
Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Caetano e Gil, na música,
Jenner Augusto, Jordão de Oliveira, Mário Cravo, artistas
plásticos, nordestinos arretados, símbolo maior desse torrão
de país inteiro, que nos dá régua e compasso. Somos tantos,
somos muitos!

Na Medicina, então, eles “arrasam”, estão em todos os
lugares e em todos os centros. Como não deixar de destacar
Fernando Luz, Fernando São Paulo, Adriano Pondé, Augusto
Leite, Militão de Bragança, Aníbal Bruno, Fernando Figueira,
entre tantos outros que dignificaram a arte de Hipócrates na
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mais pura essência? Exemplo perene para as novas gerações,
tão carentes,  na atualidade,  de novos e consistentes  modelos.

Medicina e arte sempre andaram juntas,  lado a lado,
na busca de um maior humanismo na prática médica. Os
resultados dessa união, quando presentes nas diversas
instâncias, são amplamente visíveis e favoráveis. O Conselho
Federal de Medicina, percebendo essa sinergia, mantém há
alguns anos uma atuante Comissão de Humanidades
Médicas, que vem buscando estimular a prática nos cursos
de Medicina. Por sua vez, a Sociedade  Brasileira de Médicos
Escritores – SOBRAMES – fundada em 1965  graças ao
trabalho exponencial do Dr. Eurico Branco Ribeiro, pode e
deve ser depositária dessas ações, fazendo uma integração e
sinergia com as demais entidades representativas dos
médicos, notadamente a Associação Médica Brasileira e o
Conselho Federal de Medicina, sem esquecer, claro, o sistema
federativo das academias de Medicina, através da FBAM e
da própria quase bicentenária Academia Nacional de
Medicina.

Mas voltando ao nordeste dos meus amores, duas
regionais da SOBRAMES têm para mim e para a SOBRAMES
Sergipe, um significado todo especial e se destacam nesse
torrão nordestino. Refiro-me às regionais do Ceará e de
Pernambuco. Graças à ação da primeira, através dos confrades
José Maria Chaves e João de Deus Pereira da Silva, quando
vieram a Sergipe em 2008, a nossa SOBRAMES teve uma
primeira ação de reativação. Estava à época com suas
atividades suspensas em razão da doença  do mano Marcos
Prado Dias, fundador da regional no ano 2000, quando
presidia a nacional o confrade Hélio Bigliomini. Mesmo com
todo o esforço da dupla cearense, as coisas não andaram e
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somente em 2013, por  iniciativa do presidente da Academia
Sergipana de Medicina de então, o Acad. Fedro Portugal, que
instigou a federada de Pernambuco, na pessoa do confrade
Luiz de Gonzaga Braga Barreto a ajudar na reativação da
coirmã sergipana, a SOBRAMES Sergipe teve os seus
trabalhos reiniciados, dessa vez sob a minha coordenação. A
solenidade ocorrida em 2014 transcorreu em alto estilo, com
a ata de posse sendo “cantada” por dois cordelistas e a
presença prestigiosa do presidente da SOBRAMES Nacional
Sérgio Pitaki

Indispensável se torna enaltecer o papel das regionais
nordestinas da SOBRAMES, que levam o espírito alegre e
cordial de estreitar laços e amizades, dentro do binômio
Medicina e Literatura. Na Bahia, ressalto dois ícones: Ildo
Simões e Dagoberto Santana, poetas de estirpe que tão bem
representam a alma baiana. Nas Alagoas, terra dos notáveis
médicos Nise da Silveira, Arthur Ramos, Jorge de Lima,
destaco a figura bondosa e carismática de Milton Hênio de
Gouveia Neto e do  combativo José Medeiros, de saudosa
memória. Pernambuco então nem se fala. Ô turma arretada,
coesa, vibrante e participativa, onde se sobressaem os
confrades Luiz Barreto ( a quem chamo de padrinho), Paulo
Camelo, Zé Arlindo, Meraldo Zisman, Cláudio Renato Pina,
entre outros, que realizam múltiplas ações, entre elas o
destacado boletim “Casaca de Couro”, a Revista Oficina de
Letras, funcionando numa sede bem instalada no Memorial
da Medicina da Pernambuco, onde  outrora funcionou a
Faculdade de Medicina.

Mais acima, os estados da Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, fechando a região Nordeste
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da SOBRAMES, sede de dez congressos nacionais ao longo
de sua história e, agora, com mais um  na conta, com a
realização em setembro deste ano do XXVII Congresso, na
cidade de São Luís, que abre suas portas para receber os
sobramistas das diversas partes do país, mostrando toda a
sua pujança e hospitalidade.

Esse é o Nordeste da SOBRAMES, exaltado pelo poeta
Luiz de Gonzaga Moura: “Eita, Nordeste da peste, mesmo
com toda seca, abandono e solidão, talvez pouca gente
perceba, que teu mapa aproximado tem forma de coração. E
se dizem que temos pobreza e atribuem à natureza, contra
isso, eu digo não. Na verdade temos fartura, do petróleo ao
algodão. Isso prova que temos riqueza, embaixo e em cima
do chão. Procure por aí a fora cabra que acorda antes da
aurora e da enxada lança mão. Procure mulher com dez filhos,
que quando a palma não alimenta, bebem leite de jumenta e
nenhum dá pra ladrão. Procure por aí a fora, quem melhor
que a gente canta, quem melhor que a gente dança xote,
xaxado e baião. Procure no mundo uma cidade, com a beleza
e a claridade, do luar do meu sertão.”

LÚCIO ANTÔNIO PRADO DIAS
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Há muitos e valiosos talentos literários
nos bancos das faculdades de medicina em todo
país. Cabe a cada regional garimpar estas
pedras brutas e trazê-las para participar das
atividades da SOBRAMES.

Lapidando-as teremos, certamente,
novas e preciosas joias dentre os médicos
escritores. Garantiremos assim, a continuidade
e a profícua produção literária que tanto
cultivamos e almejamos.
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Décimo dia do segundo mês do quinto ano...

Do alto, pela janela, os rios serpenteiam minguantes.
Entre as serras, repletas de cobertura verde-escura – ainda
restante. Entremeada por descampados de verde-limão. Com
alguns pontinhos marrons, de etiologias antrópicas.

Altura que embeleza, outrossim também me assusta.
Não relaxo e nem aquieto enquanto não estiver com os pés
no chão.

É de se imaginar, por curiosidade – apesar de tanta
distância –, o que fazem lá embaixo. Em suas casinhas e
ruazinhas diminutas. Enquanto aqui de cima bocejo, leio e
escrevo.

Paro de reparar a superfície terrena por obstrução dos
imensos aglomerados branco-algodonosos. Não em minha
retina, mas sim os dispersos na imensidão do céu. Fico atônito
admirando como essas cumulonimbus se transformam em
extensas coberturas cinzentas produtoras de trovões.

Meus olhos doem e cerram diante da luminosidade
do céu brasileiro. Azul-anil gostoso de enxergar, cheio de belas
nuvens que mais parecem um parque de diversões à mente
pueril e sonhadora, bastante imaginativa.

Enquanto não tenho asas, passo medo nessa invenção
humana.

Ah, Santos Dumont, que vontade de saber voar!

GUSTAVO MAXIMINIANO ALVES
Acadêmico do nono período
Universidade Federal do Pará. 
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Mestre da (im)precisão

Sou o mestre dessa lâmina
Que corta cautelosamente, 
Mas na anatomia da minha mente,
O que impera são apenas emoções.

E que não há razão, 
Não há contextualização.
É tudo solto pra você interpretar, talvez até amar,
Nessa dissecação do meu pensar.

Pensar sobre cada corte, 
Que corta minha alma,
Que tira minha calma,
Que faz do meu momento movimento.

Movimento fino,
Decerto extremamente preciso,
Na medida da imprecisão que meu amor.

Pois este é estrutura indefinida,
Algo puro com magia,
Sem ciência,
Apenas amor.

SANDOVAL LEANDRO FERREIRA DE SOUSA
Acadêmico de Medicina
Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará
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 Paraná é o meu Estado

O alvorecer ergue-se úmido
A pujante bruma se aloca
Em passos largos pelas marquises
Curitiba cidade histórica

Araucária tão imponente
Dos braços desabrochados
Que de tão cativa
Abençoa esse Estado

Paraná que esbanja bravura
Pinhão cozido em noite escura
De gente muito sutil
Que tanto condensa cultura

DENNER SAMPAIO
Academico de Medicina
PUCPR Turma  LXXIII Curitiba/Paraná
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Uma homenagem à Gonçalves Dias
e ao interior do Paraná

Minha Pasárgada, meu lar

Minha terra tem araucária,
Onde mora a gralha azul
Os tropeiros que aqui passaram
Construíram o meu Sul

Meu povo trabalha no chão
Com o pé vermelho de terra
E sotaque na língua
A cada poRta, poRtão

A terra roxa
Terra que tudo dá
Já foi vulcão,
Hoje é meu lar
Ó meu interior,
Interior do Paraná

JULIANA FRONCHETTI
Acadêmica do 5º  período
Faculdade Evangélica do Paraná
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Consulta

Consultório médico, 14 horas, começo do outono
Digitando, digitando, freneticamente
Diagnósticos, receituários, pedidos de exames
Parava eventualmente para perguntar
Recebia a resposta
Acenava levemente e continuava olhando sua tela
e digitando
Digitando, digitando, freneticamente

Levantou-se ao final da consulta, ofereceu a mão, sorriu
Seu paciente saiu

Mal soube o médico que diagnosticou e tratou um robô
Era apenas um protótipo de paciente

ANA LARISSA TERUKO ARIMORI
Acadêmica - 2º Período
Faculdade Evangélica do Paraná



228  Universo Literário

Soneto para o mar

Oh, mar! De onde vens, para onde vais? 
Tua beleza sempre encanta, seduz 
O céu repousa sobre ti, o sol reluz 
Deixa-nos ir e vir, de cais em cais

Na tua imensidão, tu és demais 
Nas tuas profundezas sem luz, 
Abriga a vida, o que traduz 
A tua riqueza cada vez mais

Peço que nos perdoe pela poluição 
Tu sabes o quanto te amamos 
Devemos cuidar-lhe com dedicação

Teu encanto, assim que te olhamos 
É puro deslumbramento e emoção 
Por ti, mar que todos compartilhamos

VANESSA SANTOS CANOSSA
Acadêmica  do 10º período
Medicina da UFPR - Paraná
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Normalidade na diversidade

Nunca para, não apaga e não acaba
Do começo, do meio e do recomeço
Na infinidade de não ter fim
Diversidade de cores e amores
Mistura de sexo, cor e raça
Nos altos e baixos
Ao céu espelhados arranha-céus
Ao chão com papelão de colchão
Riqueza e pobreza na mesma calçada
Misturam-se egos com a fome nos semáforos
O tempo urge e trânsito surge
Horário é privilégio dos apressados
Calmaria só pedindo para Ave Maria
Religião, política e cerveja
Silenciar senão esbraveja
Normalidade é questão de visão
Esquisito é sua opinião
Aqui não para, não apaga e não acaba
Bem vindo à São Paulo

ALINE ANDRUSKEVICIUS DE CASTRO
Acadêmica do 10º  semestre - 5º  ano
UNIMES - Univers. Metrop. de Santos - São Paulo
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Novos tempos

Duante o XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de
Médicos Escritores, de 20 a 22 de Setembro, em São Luis, no
Maranhão, uma nova equipe será eleita para conduzir os
destinos da valorosa SOBRAMES por mais dois anos.

Que os novos tempos sejam repletos de mais e mais
conquistas para que o nosso Universo Literário continue
sempre crescendo e ampliando seus horizontes na
comunidade lusófona da qual somos importantes
representantes.
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Diretoria Nacional  -  Gestão  2019-2020

Presidente: Arquimedes Viegas Vale 
Sobrames Maranhão

Vice-Presidente Norte: Amaury Braga Dantas 
Sobrames Pará

Vice-Presidente Nordeste: José Fernandes de
Albuquerque Tavares
Sobrames Pernambuco

Vice-Presidente Centro-Oeste: Waldemar Naves
do Amaral 
Sobrames Goiás

Vice-Presidente Sudeste: Márcia Etelli Coelho 
Sobrames São Paulo

Vice-Presidente Sul: Sérgio Augusto de
Munhoz Pitaki  
Sobrames Paraná
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1º Secretário: Márcia da Silva Sousa 
Sobrames Maranhão

2º Secretário: Maria do Perpétuo Socorro
Azevedo Veras
Sobrames Maranhão

1º Tesoureiro: Paulo Fontes Martins
Sobrames Maranhão

2º Tesoureiro: Hilmar Ribeiro Hortegal 
Sobrames Maranhão
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CONSELHO FISCAL - TITULARES
Josemar Otaviano Alvarenga 
Sobrames Minas Gerais

Paulo Silva de Oliveira (Fatal)
Sobrames Rio de Janeiro

Marcelo Gurgel Carlos da Silva
Sobrames Pernambuco

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
José Warmuth Teixeira
Sobrames Santa Catarina

Vagner Oliveira Bonfim
Sobrames Bahia

Belkis Campos Gomes de Barros
Sobrames Sergipe
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