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Prefácio

Neste ano subitamente nos vimos exilados em nos-
sas próprias casas, forçados a mudar hábitos, obrigados 
a aprender outras formas de trabalhar e de consumir, 
impelidos a controlar o ímpeto afetivo de abraçar, bei-
jar e tocar o outro. A covid-19 nos trouxe a certeza 
de que nada está sob controle. De um dia para outro, 
vimos a economia desmoronar, a saúde virar um caos 
e as nossas fragilidades sociais serem escancaradas. O 
mundo foi transformado.

Nos perguntamos, agora, o que vamos aprender 
com tudo isso. Ou, melhor, o que já aprendemos?

Buscando não parar com as atividades do nosso 
grupo, já que presencialmente não nos encontramos 
desde fevereiro último, propusemos aos integrantes do 
Grêmio Literário Patrulhense diversas atividades.

Sabemos que muitas vezes é preciso desconstruir 
para que nova construção se faça realidade. As lições 
estão sendo vistas a cada dia e queremos compartilhar 
as nossas.

O resultado você confere nesta obra. São textos 
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produzidos entre os dias 15 de setembro de 2020 e 11 
de fevereiro de 2021, revelando o olhar e vivência de 
cada autor em meio aos desafios impostos pela rotina 
de isolamento social em decorrência da pandemia de 
covid-19.

Desejamos uma ótima leitura.

Diretoria
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Pandemia - um chamado à consciência

O homem, ser humano, no cotidiano normal

De repente...

O mundo para...

Eis que surge uma pandemia – covid-19

Tempo de aflição, de incerteza, de insegurança, ...

Saudades do convício com outras pessoas,

Saudade de um abraço amigo,

Saudade de um aperto de mão,

Saudades...

Será que precisávamos desta parada?

Foi um puxão de orelha para

- avaliarmos nossa vida

- avaliarmos nosso dia a dia

- avaliarmos nossos valores

- avaliarmos nossos sonhos
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- avaliarmos nossos irmãos

- avaliarmos nossa caminhada.

Passado o susto, a vida continua com a certeza de 
que nos tornamos

pessoas melhores, mais humanas e conscientes

de que tudo vale a pena.

Ana Clara Maciel
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Tempos de incertezas

Há um velho ditado que diz: “vivendo e aprenden-
do”. E sim, estou, literalmente, aprendendo.

Parece que a vida já havia me ensinado o bastan-
te, pelo menos dentro daquilo que eu precisava saber, 
para completar aqui a minha temporada. Porém, falta-
va viver uma pandemia.  

Saio na rua e vejo todos de rosto parcialmente co-
bertos, comércio fechado, indústrias paradas, as ruas 
quase desertas, os telejornais, que não dão trégua - 
com as piores notícias, levando-nos a uma incerteza de 
como será o dia seguinte: meu, da minha família, dos 
meus amigos. E ver os quatro cantos do mundo viven-
do os mesmos medos, os mesmos temores, os mesmos 
desafios, é algo que realmente assusta.

Muitas vezes já me coloquei no lugar dos governan-
tes, do quão difícil é pra eles tomarem decisões, com 
tamanha pressão de todos os lados. Muitos querendo 
e precisando trabalhar - porque trabalhar, comer, tam-
bém é saúde. Outros tantos apelando para o perigo in-
visível, que persegue e prossegue. E eles -  os governan-
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tes, tendo que dar respostas, errando ou acertando.

Minha principal lição, tirada de tudo isso, é que so-
mos nada ou então somos tudo, diante dos olhos de 
Deus. Acho que Ele apenas está mostrando à humani-
dade, de uma maneira dura, que alguém pode impor 
limites e melhorar o convívio fraterno e com aquela 
que nos dá tudo, a natureza.    

Elita Portal
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Uma boa funda

Estamos vivendo um momento inusitado nas nossas 
vidas. Essa pandemia nos tirou totalmente do rumo 
e estamos vagando como moscas tontas pelos nossos 
dias.

Refletindo sobre a mudança de comportamento, fi-
quei pensando em quantas coisas eu deixei de fazer, 
em tantas que mudei os meus hábitos e em tantas que 
ficaram na promessa.

Não deixei de trabalhar, só por alguns dias, mas só 
vou no escritório no turno da tarde, por pouco tempo. 
Atendo alguém, levo serviços e pego outros, pois con-
tinuo em casa atendendo os compromissos.

Não pude mais viajar. Estou com saudades das mi-
nhas netinhas, pois não consegui ir vê-las no Rio de 
Janeiro, como geralmente faço uma ou duas vezes por 
ano.

Nas leituras, uma das minhas paixões, tenho pego 
vários livros, sem render. Os jornais ficam empilhados, 
com pouca leitura. Pensei que o tempo de isolamento 
me daria a oportunidade de ler bastante, pois leitura 
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combina com silêncio e reclusão. Puro engano.

Esse tempo de inércia nos leva à dispersão e o nosso 
rendimento diminui muito. Até o sono, em razão do 
pouco esforço, se esconde nessas noites frias.

Numa noite dessas acho que sonhei: me vi, ainda 
gurizote, no Barro Vermelho e, vendo o estrago desse 
tal de coronavírus, pensei: vou fazer uma funda bem 
boa. Vou escolher uma forquilha de pitangueira, umas 
tiras de borracha de alguma câmara de pneu, um peda-
ço de couro de algum tamanco velho abandonado, es-
colher umas boas pelotas de pedra ferro e vou procu-
rar o danado. Quero dar um pelotaço certeiro bem na 
cabecinha do bicho e, na entrada do verão, todos nós 
poderemos voltar a viver as nossas vidas, com  toda a 
intensidade.

Joelson Machado de Oliveira
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Pandemia de covid-19

Março de 2020 ficará marcado na minha memória, 
não pelo medo de contrair a doença, mas pelo medo 
de perder o neto de apenas 16 anos. Dia 18 de março 
recebi um telefonema pedindo que fosse buscá-lo em 
Gravataí, onde mora com a mãe. 

Ele já estava com febre há duas semanas, buscou 
atendimento na emergência do hospital da cidade por 
duas vezes e teve como diagnóstico sinusite. Ao chegar 
em Santo Antonio, buscamos atendimento com o mé-
dico Sergio Castro.  O quadro apresentado não teve 
dúvidas: encefalite. Perdeu a coordenação motora dos 
membros, a visão ficou turva. Para chegar até o carro, 
teve que ser carregado no colo.

O desespero tomou conta de nós. Tivemos que ser 
rápidos. Em 40 minutos chegamos ao hospital Ernesto 
Dorneles. Foi atendido prontamente na emergência e 
teve o diagnóstico confirmado. E agora?

Os casos de covid estavam se multiplicando em 
todo estado, comércio fechando, hospital lotado, dois 
andares destinados somente para os infectados.
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O tempo parou. 

Foram 31 dias de espera intermináveis, doloridos e 
de muita preocupação e medo. Medo de perder, medo 
de ser infectado, medo de infectar, pois sua imunidade 
estava muito baixa.

Com a bênção de Deus, conseguimos superar. Mas 
ainda estamos com medo, pois a causa da encefalite 
não foi encontrada. Ele continua tomando os cuidados 
necessários. E nós confiando na Providência Divina.

Jussara Müller de Assis
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Rotina

Perguntaram o que faço na pandemia de covid-19. 
Minha rotina mudou? Não mudou muito.

Como pediatra, continuo trabalhando. O número 
de consultas diminuiu, mas eu vou ao consultório to-
dos os dias.

Diminuíram as visitas. Fico mais tempo em casa. 
Brinco com os cães, toco teclado, como frutas no po-
mar e caminho na esteira.

A maior diferença é a proximidade com Deus. Rezo, 
converso, peço e agradeço.

Mais que devota, tornei-me sua discípula. 

Loraine Schaun
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Pandemia: lição ou castigo?

Era de se imaginar que no mundo, a humanidade, 
precisava refletir mais sobre o real objetivo de sua exis-
tência. 

A maior surpresa foi recebida através dos meios de 
comunicação, que relataram de forma instantânea uma 
possível infecção causada por um vírus aparentemente 
sem antídoto algum. E, não havendo cura, gradativa-
mente a consequência seria a eliminação de ser huma-
no aos poucos. 

As grandes nações, representados pelos seus gover-
nantes, começaram a temer, em absoluto sigilo, sobre 
uma possível guerra nuclear química, de grandes pro-
porções. 

Eis que em poucos dias chega ao nosso país, ao nos-
so estado e ao nosso município todas essas consequ-
ências que assolam o grande mundo. Num piscar de 
olhos, tudo praticamente parou em pleno dia corrido 
de movimentação, fomento e trabalho, em todos os 
segmentos. Portos, aeroportos, comércios, combustí-
veis, transportes urbanos, logística, enfim, tudo prati-
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camente sofreu com uma espécie de toque de recolher 
e reclusão.

A princípio seria a curto prazo, mas a forma com o 
que esse vírus foi se propagando obrigou-nos a poster-
gar por dias, semanas e meses. Aqueles que contraíram 
o vírus, em sua grande maioria, conseguiu se recuperar, 
pois foram percebidos e medicados a tempo e hora, 
enquanto milhares perderam suas vidas, muitos em 
prol de outras vidas. Nesse jogo, nem mesmo os maio-
res estudiosos do planeta sabem definir se é “sorte” ou 
“azar”. 

O fato é que medidas e cuidados passaram a fazer 
parte de nossa rotina, sendo abandonados os abraços, 
apertos de mãos. A orientação é de evitar aglomera-
ções de pessoas onde a transpiração mistura-se. As in-
dústrias passaram a adequar-se à “nova era”, tudo para 
evitar a consequência maior desse vírus: o dano fatal 
por contágio. 

O ser humano tornou-se um misto de sentimentos, 
entre egoísmo e solidariedade. 

A cada um de nós ficará para sempre esse ano de 
2020 marcado como de “distanciamento”, sendo este 
o mecanismo mais utilizado um simples e abstrato meio 
virtual de transmissão de informações, sem emoção al-
guma, pois o calor humano entre os povos encontra-se 
adormecido por conta desse acontecimento.

Enfim, o mundo é que move as pessoas e vice e ver-
sa e ambos funcionam em pleno movimento equilibra-
do, não podendo parar por completo. Ficará a lição, 
para aquele que sempre esteve disposto a aprender, a 
cooperar, a ser solidário com o próximo - apesar de 
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que todos esses predicados já fazem parte de pessoas 
evoluídas em sua alma interior. 

Infelizmente ou não, para aquele que precisa apren-
der um pouco mais sobre “vivência”, esse período fica-
rá marcado como castigo. Afinal de contas, nem todos 
dessa humanidade são dotados a aprender e evoluir 
com essa dádiva do Criador. 

Mario Antonio Barcelos
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Tudo diferente

Naquela noite a chuva inundou meu sono nada 
tranquilo.

Ao acordar, o cansaço tirou qualquer vontade de 
levantar-me da cama.

Mesmo assim, seguindo o ritual diário, contrariei o 
meu desejo. Dirigi-me à janela, abrindo-a para um dia 
ensolarado. Era tudo o que precisava naquele momen-
to, já que o sonho me havia perturbado tanto a ponto 
de pensar que nunca mais veria o sol. 

A reclusão dos últimos tempos, em razão da pan-
demia, tinha transformado minha cabeça e a minha 
rotina. Estava sem norte, sem toque. A solidão, minha 
companhia desde o início, já estava cansada também.

Vesti-me, fiz minha toilette e, sem sentir, atravessei o 
corredor em busca do nada. 

Tomei café, afaguei o meu cachorro e fiquei por mi-
nutos sorrindo em silêncio ao ver o passarinhedo livre, 
saracoteando de um lado para outro.

Em retomada mecânica liguei o computador e, na 
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busca por entender o momento, escrevi um enorme 
relato sobre o que estava vivendo, para deixar para 
minhas sobrinhas, que provavelmente terão uma traje-
tória de vida totalmente diversa da minha.

Li alguns artigos antes de iniciar um trabalho e per-
cebi a necessidade de aceitar, sem revolta, um futuro 
totalmente diferente.  

Agradeci por estar viva e joguei-me de cabeça no 
trabalho.

O meu propósito de vida não poderia ser deixado 
de lado. Havia muito o que construir e muita estrada 
por trilhar.

Rosalva Rocha
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Sozinha? Exilada?

Eu ainda estava vivendo um luto, dias difíceis, quan-
do iniciou o isolamento, a pandemia, o vírus...

Como ficar longe? Sozinha? Exilada?

Assustou-me, sim!

Mudanças ocorreram. Foi necessário conviver com 
meus familiares.

Com os cuidados necessários, tenho contato com os 
netos. Para a neta, estou ensinando o amor à nature-
za, o cuidado com as plantas... Acabamos percorrendo 
o jardim, observando... Está sendo um refrigério para 
mim.

Entre mensagens com amigas, resolvemos fazer 
mantas para os idosos carentes. Outra surpresa: trico-
tei 20 mantas, sendo que o tricô não fazia parte das 
minhas habilidades.

O medo e a insegurança continuam, embora com 
menos intensidade, mas com fé o amanhã será outro 
dia.

Silvia Heller
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Quarentena 2020

Nos meus dias de quarentena, tenho feito o que 
sempre fiz em outros tempos, exceto bater pernas na 
rua. Eu sempre saí de casa todos os dias, porque tinha 
consultas em várias cidades. Ia todos os domingos para 
Tramandaí e estudava piano duas vezes por semana. 
Nesse meio tempo, rezava e andava sempre com a bí-
blia para ir fazendo meu ano bíblico durante as via-
gens. No dia 07 de março fui a Mostardas e no dia 17 
fui a Igrejinha avisar a doutora Débora que ficaria um 
tempo sem consultar até ter segurança para viajar.

Foi minha última consulta. Desde então só saio de 
casa para comprar comida e produtos de limpeza ou 
para pagar os carnês do INSS. Não vou dizer que foi 
fácil me acostumar com a nova rotina. Eu rezava nas 
ruas, enquanto ia para a rodoviária, ou dentro dos ôni-
bus. Agora rezo de manhã, ao meio-dia e às três horas 
da tarde o Terço da Misericórdia. Também rezo à noi-
te, antes de dormir. Leio a bíblia sentada na cadeira de 
balanço, faço tricô, roupinhas para as bonecas, para o 
cachorro, e escrevo meu diário todos os dias.

Estou escrevendo poesias e lendo livros e revistas. A 
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televisão fica ligada o dia todo, porque entre uma lei-
tura e outra estou sempre a par das notícias. Como não 
tenho uma pessoa para limpar meu terreno, eu mesma 
estou limpando, aos poucos. Isso porque meu marido 
está em Tramandaí, meu filho estuda todas as noites 
e dorme durante o dia. Sobrou para mim que sempre 
tive o maior prazer em limpar o pátio.

Assim vou levando minha quarentena com todos os 
cuidados possíveis, sem esquecer de rezar por todas 
as pessoas, familiares, amigos, conhecidos, doentes e 
infectados. Todavia, não vejo a hora de me reunir de 
novo com as pessoas. Sinto falta dos amigos e dos co-
legas do Grêmio Literário. Espero encontrar todos com 
saúde na próxima reunião, se Deus quiser.

Tereza Araujo
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Desafio pandemia:

reaprendendo a viver

Nesse período de pandemia o convívio, o abraço 
e o papo descontraído nos obrigou a nos adaptar, a 
curtir e conviver com novas situações. 

As atividades de cozinhar, consertar, construir, hoje 
fazem parte de nossas vidas. Trabalhar em casa e deixar 
o computador ligado durante o dia todo são rotinas 
normais. Ter uma atenção para a natureza, igualmente. 
No manuseio da atividade rural (sim, criamos galinhas, 
patos, codornas e gado), cuidar da horta é atividade 
que nos renova dia a dia.

Estar, praticamente o dia todo, ao lado de quem 
se ama, de quem compartilha sua vida, é algo que faz 
toda a diferença. 

Nesse período, tive o diagnóstico de um câncer de 
próstata, que me obrigou a fazer a cirurgia de urgência. 
Com isso, ficou muito mais evidente a necessidade de 
se ter família e amigos, estar junto (mesmo à distância), 
ouvindo seus apoios, conversas via telefones, whats. 
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Realmente, hoje, devido a toda essa situação de 
pandemia e das situações vividas, nosso sentimento 
é de que, cada vez mais, valorizar a vida, com suas 
alegrias, tristezas. Valorize cada abraço, cada bom dia, 
cada olhar. Isso fará diferença na nossa vida e na de 
nossos amigos e familiares.

Tokinho Barcelos
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Acompanhando a natureza

Ouvindo o cantarolar das aves, o som do vento 
nas folhas das árvores, sentindo o perfume das flores, 
aproveitando a brisa morna do dia, tudo o que eleva o 
pensamento e com uma bíblia nas mãos, vamos longe.

As lembranças dos tempos difíceis deste ano, que 
talvez seja inesquecível, não aparecem neste êxtase, 
nesta pausa da vida.

Oxalá todos nós pudéssemos ter um momento as-
sim, como escrito no livro “Viagem ao Céu”, de Mon-
teiro Lobato, cuja história passava no Sítio do Picapau 
Amarelo, quando todos, no mês de abril, fariam o “re-
pouso anual”, isto é, viver. Dizia a avó Dona Benta 
que passamos a vida a fazer tanta coisa, que não temos 
tempo de gozar o prazer de viver.
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Adormecendo no pequeno embalo da rede pode-
mos sonhar que estivemos no paraíso e agradecer esta 
oportunidade.

Walter João Pütten

Outubro de 2020.
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Lua

Os últimos dias foram tristes, amorfos

Ela – tão cheia de energia e graça

Cansara do vai e vem das horas

E - contestando tudo e todos

resolveu mudar o curso, sem demora

Vestiu-se de dourado

Enfeitou-se com luz

E surgiu – naquela noite encantada – 

Esplendorosa (refletida nela mesma)

Exalando energia

Transbordando alegria
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Ela – a LUA

De repente despiu-se das suas vestes e vaidades

E eu a enxerguei de longe (atônita)

Linda e nua

Rosalva Rocha
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Um colo, um abraço...

Ah, um abraço e um colo

Em certos momentos fazem a diferença

Na hora do abraçar, um consolo

Para a criança, sua mãe é presença...

No mundo atual em que vivemos

Estamos sentindo o real valor

Desses momentos, absorvemos

O que é realmente ter um amor...



38

Amor que transborda no peito

Feito uma linda cachoeira

No rio, inunda seu leito

Faz descansar a criança arteira

Criança serena, em seu semblante

Repousando no seu ombro

Esse aconchego é estimulante

E em minha infância lembro...

2020 passará e nos mostrará

Uma nova lição de vida

Com certeza, o amor nos curará

E essa pandemia será absorvida...

Tokinho Barcelos
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Alimentar o corpo e o espírito

O nosso exílio, em Capão Novo, foi provocado pela 
pandemia e teve início no dia 21 de março de 2020. 
Imaginávamos que seria apenas uma quarentena, 40 
dias. Estávamos enganados, hoje já são 234 dias. A 
nossa vinda deve-se ao fato de que fui acometido de 
bronquite e hipertensão, além de já ter completado 76 
anos. 

No início, não tínhamos projetos, pensávamos ape-
nas em uma temporada. Quando chegamos à praia o 
número de mortos era menor que uma centena e o 
número de infectados pela covid-19 em todo o Brasil 
estava em torno de mil.

Passou o tempo e muitas mortes aconteceram.
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Percebemos que ficaríamos muito tempo na praia 
e, para fazer frente ao isolamento, tínhamos que re-
modelar as nossas vidas. Desta forma, planejamos 
uma alimentação balanceada e sadia, que criasse em 
nós mais anticorpos e aumentasse a nossa capacidade 
de resistência. Assim, pela manhã, além do café e do 
carboidrato, as frutas passaram a fazer parte da nos-
sa dieta. O corpo estava alimentado e em condições 
de desenvolver maior resistência, mas sabemos que o 
nosso organismo não necessita só de pão, precisa tam-
bém de alimentação para o espírito e a colaboração da 
Cleuse neste aspecto foi prestimosa. Todas as manhãs, 
enquanto eu sorvia o meu café, ela fazia as leituras, nós 
comentávamos e refletíamos os textos e desta forma 
alimentávamos os nossos espíritos.

Hoje temos, no Brasil, 162 mil mortos e cinco mi-
lhões e meio de infectados, mas temos a certeza de 
estarmos preparados para continuarmos aqui, até que 
haja uma vacina eficaz e que nos imunize contra a pan-
demia que assolou o mundo inteiro.

Nelson Oliveira
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Amanhecer

Viajamos parte da noite em um ônibus de uma em-
presa de turismo, a qual nos ofereceu um pacote com-
pleto de três dias sem saber o destino, somente que o 
lugar era lindo. Chegamos ainda de madrugada. No 
hotel, fomos recebidos com um pequeno lanche e nos 
dirigimos aos nossos quartos para descansar. Nunca 
passei por uma experiência como esta. Nos acomoda-
mos e eu, ansiosa, não conseguia dormir. 

Estava quase amanhecendo quando o sino de uma 
igreja distante chamou os fiéis para mais um dia de 
agradecimento a Deus. Levantei e abri a janela. O que 
vi foi um espetáculo. Senti o cheiro de terra molhada e 
raios de sol passavam entre as árvores, dando um co-
lorido espetacular com os mais variados tons. O sereno 
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acumulado durante a noite abraçava as árvores como 
se estivessem dançando ao som de uma música que só 
elas podiam ouvir. 

Gratidão foi o meu sentimento.

Jussara Müller de Assis
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Caminhar

Agradecendo a Deus sempre, sigo o meu caminho.

Passo a passo, às vezes não tão seguros, vacilando, 
mas tentando acertar.

Se cair, levanto-me e sigo em frente.

Caminhar alegre, rápido ou mesmo o caminhar pe-
sado do luto, mas nunca desistir.

Quero fazer desses meus passos um caminho que eu 
possa olhar para trás e ter coragem para dizer que fiz 
o meu melhor.

Loraine Schaun
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Caminhos

Caminhando entre um bosque deparei-me com um 
caminho, traçado por pedras e flores coloridas. Lindo!

Uma passagem nova?

Novo lugar?

Onde me levaria aquele caminho?

Devo seguir? Sim, se me encantar, me fizer vibrar e 
sorrir.

Ele pode ser curto ou longo. Vou segui-lo, pois sei 
que onde há flores tem beleza e vida. Com os passos 
lentos contemplei a beleza, sentindo-me plena, feliz e 
em paz e descobrindo um novo caminho.

Silvia Heller
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O maior espetáculo de Vinha d´Alho

A próxima cidade a estender as lonas seria Vinha 
d´Alho. Marta suspirou em agonia enquanto os carros 
e trailers regressavam para o lugar onde havia perdi-
do tudo. Reconhecia os campos, os morros, a lagoa, o 
rio... Há doze anos, chegara ali completa e saíra despe-
daçada. Naquele dia, a filha. Meses depois, o marido.

O alto falante passou pelas ruas e convidou para o 
maior espetáculo da Terra. A vida nômade dos artistas 
deixava um rastro de alegria.

Ao cair da noite, as pessoas na fila da bilheteria 
aglomeravam-se. Compravam maçã do amor e pipoca 
enquanto aguardavam o espetáculo de malabaristas, 
palhaços, acrobatas, monociclistas, contorcionistas, 
equilibristas e ilusionistas.
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Os aplausos de agora se mesclavam aos gritos de 
susto e pânico do público durante a apresentação no 
trapézio doze anos atrás, quando a menina habilidosa 
voaria das suas argolas e deveria encontrar os pulsos 
firmes do pai com os pés presos na barra.

Os tambores mórbidos rufavam com presságios de 
um encontro. Marta subiu na longa escada com mo-
vimentos sombrios. A expressão firme do rosto dava 
a certeza do que iria fazer. Equilibrou-se nas hastes de 
metal, agarradas pela corda do trapézio, e jogou o cor-
po para frente, depois para trás. Balançou as pernas 
com mais força. Embalou o corpo, até quase alcançar a 
ponta dos pés no alto da lona.

Sorriu ao seguir os passos do marido enquanto lar-
gava as mãos da barra que a prendia à vida.

Sinara Foss
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Surto

O surto foi inevitável. A pessoa não podia ser mor-
ta, tampouco silenciada. Os remédios tornaram-se in-
suficientes. Receita em cima de receita. Dores. Insônia. 
Ansiedade. Tudo. Tudo de ruim. Insatisfação. Vulne-
rabilidade. Reticências. Mais reticências... O “basta” 
custou a ocorrer, embora fosse previsto desde sempre. 
Anestesia? Refúgio? Arrependimento? Mal? Bem? En-
fim, o quê? Vida.

Márnei Consul
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Rabiscando

Ao deparar-me com a caneta e o papel, renasce um 
novo sentimento que move meu espírito a derramar 
palavras que não sei explicar.

Deixo em cada conto a emoção em que minha alma 
se expressa. É tão singela que enaltece cada momen-
to em forma de agradecimento, por estar caminhando 
neste tempo.

Mario Antonio Barcelos
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O casarão

A imagem de um casarão que aparenta ser muito 
grande me remete imediatamente aos primeiros anos 
de minha vida, às primeiras lembranças de minha infân-
cia. Primeiramente eu engatinhava, me arrastava pelo 
chão, admirada com a enormidade daquela residência. 
Tudo naquela casa era grande, os degraus, as portas, os 
móveis e as janelas. Fui crescendo e chegou o tempo 
em que já podia chegar à janela, subindo numa cadei-
ra. Olhava as enormes árvores e o enorme portão de 
ferro diante do qual brincava sob o olhar cuidadoso de 
minha mãe.

Com o passar do tempo eu fui crescendo e o casa-
rão de minha infância tornou-se apenas uma pequena 
casa, com janelas pequenas e móveis também peque-
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nos. Grande era a família, pai, mãe, avó, mamãe Ale-
xandra, que estava sempre lá, e quatro, depois cinco ir-
mãos. Muitos amigos que nos visitavam, parreira cheia 
de uvas, banho de chuva, histórias que meu pai conta-
va, fábulas, histórias da bíblia e histórias de terror. Ao 
lado de tudo isso meu pai ainda cantava músicas de 
sua infância ao violão.

O tempo apagou muitas lembranças, que ficaram 
esquecidas nas dobras do tempo, guardião dos olvi-
dos. Festas de aniversário, cantos de parabéns, balões 
coloridos, a casa cheia de amigos. O casarão da minha 
infância só o foi enquanto eu fui criança. Hoje resta-
ram poucas pedras dessa casa que desmoronou um dia. 
A imagem do casarão que agora vejo na tela do meu 
celular, apesar de desconhecida, teve também suas his-
tórias e seus mistérios, que permanecem nas sombras, 
no apagar das luzes.

Tereza Araujo
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Viagem dos sonhos

No varal de roupas do meu apartamento, vi que 
alguns pássaros, ali enfileirados, pareciam estar dialo-
gando. Tive a impressão de que havia alguma discor-
dância entre eles. Alguns instantes depois, pelo vidro 
da minha porta, vi que um quis se aproximar e chegar 
mais perto de mim. Entendi que era um convite.

- Viajar com vocês, um minuto só, vou arrumar as 
minhas malas.

- Malas?

- Ah, sim, nada a ver. Desculpa.

Sempre quis voar. No auge da minha infância, certa 
vez, coloquei enormes folhas de coqueiros nas costas, 
subi em um barranco e me joguei, acreditando estar 
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voando. Como não aceitar aquele covite?

Quero voar, cantar, visitar os shoppings, de onde 
eles se vestem – sim, porque deve ser, de lá, suas rou-
pas lindas e coloridas numa harmonia de encher os 
olhos. Ah, também quero experimentar a sua leveza, 
entender a direção dos ventos, repousar nas árvores e 
viver em plena harmonia com a natureza.

Dei asas à imaginação e fiz o voo dos sonhos, onde 
foi possível ir muito longe, ouvindo seus cantos e des-
frutando dos seus encantos, com a tranquilidade e o 
privilégio que só os pássaros têm.

Elita Portal
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Saudade de um sonho

Quando recebi a imagem que me tocou procurei 
identificá-la na minha memória. De imediato lembrei-
-me da casa de meus avós maternos, onde vivi intensa-
mente os meus tempos de guri.

Era uma casa grande, com bastante quartos para os 
rapazes junto à peça dos arreios e, no fundo, o galpão 
dos animais. A carreta na frente da casa me levou aos 
tempos em que carreguei cana para os engenhos.

A madrugada ainda fria mantinha a aragem do fim 
de noite. Meus tios me chamavam e lá ia eu buscar os 
bois no piquete para cangá-los. O orvalho, ainda dei-
tado na grama, molhava as calças e os pés descalços, 
sentindo o frio do sereno. Os quero-queros, bem tesos, 
de corpo esticado, faziam a sua ronda campeira.
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Cangava os bois e subia o morro até a roça de cana. 
Quando lá chegava, já carregava os feixes de cana que 
haviam dormido enrodilhados em cipós. Carregava a 
carreta e lá me vinha lomba abaixo. Vinha na frente 
dos bois, segurando-os para manterem a carreta segura 
lomba abaixo. Antes de chegar na porteira do morro, 
via o bailado dos tangarás no pé de cedro. Passava em 
casa para tomar o café da manhã. Partia em seguida 
para levar a carga aos engenhos do barro vermelho.

E assim fazia por um bom tempo. Levava quatro 
viagens por dia. Quando voltava da última empreti-
tada e descangava os bois, o sol já se acocorava por 
detrás do morro.

Quando acordei, meio assustado, o mundo enfren-
tava uma pandemia. Que tempos doidos. Como tinha 
sido bom o meu sonho.

Joelson Machado de Oliveira
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Varal ao vento

Roupas penduradas no varal: grandes, médias e pe-
quenas; amarelas, azuis, vermelhas, embaladas pela 
sinfonia do vento.

Roupas ao vento, destacando-se na escuridão do 
céu noturno, quais bandeirinhas num arraial junino, na 
luxuriante paz do interior.

Palavras ao vento: tristes, alegres, conflitantes, pe-
sarosas; muitas vezes invasivas, ferinas, descuidadas... 
ditas ou só imaginadas.

Cabeças ao vento: sonhando, transcendendo, em-
balando desencantos, expectativas, desejos... respiran-
do nostalgia; expurgando medos; buscando horizon-
tes, infinitude... eternidade.
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Vento... que seca a roupa, a terra, a flor. Vento que 
espalha sementes, emoções; que faz nascer, renascer.

Vento que leva, vento que traz. Vento que zune, 
numa linda ou assustadora melodia.

Ah, o vento... invisível e presente em toda parte, tal 
qual nosso Salvador!

Carmen Lúcia Carone Maciel
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Meu paraíso

Será que é sonho ou é atrevimento dizer que

Tenho um horto florestal aos meus pés?

Recebi a imagem certa.

Ela transporta-me ao meu recanto, onde, ao nascer 
do sol, recarrego as minhas energias para enfrentar o 
dia.

Ela, transporta-me ao meu recanto, onde o canto 
dos pássaros transmite vida e serenidade. 

Ela, transporta-me ao meu recanto, onde, ao anoi-
tecer, a lua espia e acalenta meu coração.

Ela, transporta-me ao meu recanto, onde a rede me 
abraça para uma leitura.
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Ela, transporta-me ao meu recanto, onde observo o 
movimento das árvores.

Ela, transporta-me ao meu recanto, onde eu escuto 
o sopro do ar.

Ela, transporta-me ao meu recanto, onde observo o 
capricho e os cuidados do “horto florestal”, da horta e 
das flores da vizinha – minha irmã Véra.

Enfim, ela transporta-me para ao meu paraíso, e 
posso afirmar que tenho um paraíso nos fundos da mi-
nha casa.

Ana Clara Maciel
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Amor

Amor no gesto

Amor no olhar

Amor na partilha

Amor na compreensão

Vale mais que mil palavras

Ana Clara Maciel
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Carta de amor

De repente, me deu uma vontade danada de atra-
vessar aquele portão de ferro, já enferrujado pelo de-
suso, que ligava nossas casas. Que desejo de escutar 
teus sábios conselhos novamente e de repetir os velhos 
provérbios que sabias tão bem recitar. Se eu pudesse te 
encontrar agora, diria o quanto tua árdua caminhada 
me enchia de orgulho. Compreenderia teu desespero 
juvenil ao receber aquela convocação para o front, 
para a vivência das mortes precoces dos parceiros das 
emboscadas, do frio, da fome, da chuva intensa, no 
panorama terrível da sangrenta Primeira Guerra Mun-
dial. Depois, o tiro de morteiro, o sangue, a dor, o 
atendimento naquele precário hospital de campanha. 
E, então, a volta à terra natal, no sul da Itália, empo-
brecida e carente. Mas, como um lenitivo, o reencon-
tro do primeiro amor, o casamento, o nascimento da 
filha Marieta, na Páscoa seguinte.

As necessidades eram múltiplas, mas sem perspecti-
vas de solução, pois não dava para tirar água de pedra, 
reclamavas.

De repente, um lampejo de esperança.



68

Precisaria ter coragem e economizar os parcos recur-
sos para poder adquirir um bilhete na terceira classe, 
daquele navio que partiria para a América.

Atravessaste o oceano e, na chegada ao Brasil, o pe-
dágio na imigração, as vacinas, o registro. Já em Porto 
Alegre, teu destino final, o encontro com os conterrâ-
neos, a hospedagem numa pensão do Centro. E a bus-
ca por trabalho, as dificuldades com a língua, o medo, 
a insegurança, a não aceitação por parte dos demais, 
o vazio.

Seis anos depois, volta à Itália, resgate da família.

Retorno ao Brasil: fartura, bonança, progresso, nas-
cimento da segunda filha. 

Logo, viveste a época áurea, resultado de muito es-
forço, frequentando com a esposa as óperas no teatro 
São Pedro, as missas, as procissões, os concertos de pia-
no, os piqueniques na Vila Assunção.

Mas teu valor maior era a gratidão: a Dio, nostro 
Signore e à terra que te acolheu.

Ainda lembro de tua humildade comovente, sob a 
postura ereta do combatente, teus olhos muito vivos e 
teu otimismo quanto ao futuro.

Ah, se eu pudesse te reencontrar agora, nonno Car-
mine, meu avô Pandolfo, te falaria de todo o meu 
amor e admiração e te abraçaria forte, forte, para nun-
ca mais te perder.

Com carinho,

Da tua primeira neta e afilhada,

Carmen Lúcia Carone Maciel 
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Encantamento

Sou do tempo em que tudo tinha seu tempo... na-
morar, noivar, casar. 

Como o pão precisa de tempo para levedar, crescer 
e chegar a hora certa para o cozimento, assim era o 
namoro. 

Ah, e como era incrível cada conquista!

O amor de adolescente, ou paixão, como queiram 
dizer, é algo tão puro, tão louco, que queima, fulmina 
e brilha na escuridão. 

O sentimento que se tem é que se trata do único e 
maior amor da sua vida, a ponto de achar que pode 
dispensar o próprio amor da sua família. 

Se ele é pobre ou rico, ou quantos predicados cabe 
a ele, não importa. 

Quando meu namorado – depois meu marido, saiu 
para servir ao quartel, quase me desmanchei de tanto 
chorar. Escrevi uma carta de despedida, a qual poderia 
ter sido escrita com gotas de lágrimas, porque eram 
incontáveis. 
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Morávamos perto, no interior. Conhecia de longe 
seu assobio. Fazia serenata pra mim, com músicas ro-
mânticas, que eu imaginava serem escritas para aquele 
momento. Tinha a seu favor o violão e a gaita. E isso 
fazia bastante diferença. 

Foi lindo e inesquecível! 

Que a tua viagem tenha sido iluminada!

Elita Portal
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À minha infância

Acho bom relembrar os momentos vividos, no en-
tanto sentir saudade deles é mais prazeroso ainda.

Como eram bons os banhos de sanga, as peladas de 
futebol no campinho do Seu Pedro Luiz, buscar tucum 
no alto do morro, comer bergamotas deliciosas na chá-
cara velha da tia Florência.

Que tempos bons era tratar os bois que ficavam à 
soga, buscar no campo, no fim da tarde, a vaca Man-
sinha para garantir o leite no dia seguinte. Comer bu-
tiás no morro da tia Chiquinha, escolhendo os pés que 
davam os frutos mais doces. E as laranjas do céu no pé 
antigo da casa velha?

Que saudade quando caçava de gaiola os cascais ser-
ranos na goiabeira do fundo da casa, os canários ama-
relinhos nos maricás abaixo da comporta do açude dos 
Pereiras ou os finfins e serraninhos miúdos na várzea 
da Costa do morro.

Como eu gostaria de dizer para a minha infância da 
saudade que sinto dela. Será que o correio entrega a 
minha cartinha?

Joelson Machado de Oliveira
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As facetas do amor

Nossos sentimentos revelam-se de uma certa forma 
que nos surpreende a cada instante.

O amor é o misto encontro de ações e emoções, 
motivadas por nosso íntimo muitas vezes em forma de 
lágrimas ou euforia, tão nocivos quanto uma doença 
grave. Porém, deixa vestígios de certa forma devasta-
dores e as consequências surgem ao longo de nossa 
própria saúde física, perdurando por um longo tempo 
em nossa jornada.

O amor é o ápice do equilíbrio entre nossa saúde fí-
sica e mental, desde que adquirimos plena consciência 
de nossa vida e consequentemente de nossos atos.

Em cada indivíduo, existem inúmeras reações, onde 
muitos se condicionam a esquecer ou deixar pra trás 
todo o sofrimento deixado por um amor. E vão se-
guindo suas vidas. Muitos disfarces são usados para ca-
muflar tais sentimentos. São conhecidas popularmente 
como “pessoas de sentimentos frios”, muito embora 
sua maioria sofra amargamente em seus raros momen-
tos de angústia e solidão.



74

Na minha visão, o amor é eterno, mesmo que o 
tempo ou até mesmo o destino final os separem. 
Quando se ama de verdade, é o mais sublime dos sen-
timentos; mesmo distante, fica adormecido em nosso 
peito, sejam estes sentimentos de amor entre pessoas, 
objetos, e tantos outros que extraíram o melhor de 
nossas emoções.

O início do amor é amar a si próprio, consciente dis-
to. Eis o segredo para uma existência longa e principal 
motivador de valorosos momentos felizes.

Mario Antonio Barcelos
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Disparo de amor

“Quando eu vi o sangue se avolumando no quarto, 
tive certeza de que havia feito besteira. Mas foi uma 
besteira por amor, por loucura, por desejo, por não 
poder ser de outra forma.

Ali no chão, estava o corpo de alguém que preen-
cheu meus pensamentos e o vazio dentro de mim por 
muitos anos. O erro desse alguém foi ter me trocado 
por outra pessoa. Um erro imperdoável. Por isso, a 
tragédia se justifica.

Não tenho mais como continuar. A vida sem esse 
alguém não basta. Talvez, no outro lado, a troca seja 
esquecida, e o amor eterno que ora existiu volte a bri-
lhar. É o que espero. É no que acredito.”

Vizinhos ouviram o segundo disparo.

Márnei Consul
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Meu amor Neida

Meu Amor Neida 

Hoje é um dia maravilhoso 

Para nós, namorados 

Que amor mais gostoso 

Somos para sempre apaixonados... 

Nossos dias são especiais 

Nossa parceria envolvente 

Nossos corações são iguais 

Amam a mesma gente... 

Você me ensina diariamente 

O verdadeiro valor de amar 

Amo você literalmente 

Meu oceano, meu mar... 

Cada momento a seu lado 

O sangue circula mais rápido 

Meu coração é estimulado 
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Na felicidade sou envolvido... 

Quando juntos estamos 

O tempo passa e não passa 

Dia a dia nos amamos 

Amor que do infinito ultrapassa... 

Quero apenas lhe falar 

Do sentimento mais bonito 

Mais grandioso, mais espetacular 

Do sentido, do amor perfeito... 

Eu digo que lhe amo 

Você diz que me ama 

É por você que chamo 

É a mim que você chama...

Tokinho Barcelos
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Pai

Apesar de já ter consciência de que nada é eterno e 
entender perfeitamente a sua ausência tão precoce na 
minha vida, hoje resolvi lhe escrever (não “te”, porque 
sempre lhe chamei de “senhor”). 

Quero colocá-lo a par do que anda acontecendo 
por aqui. Muito embora sinta o seu acompanhamento 
em todos os meus momentos, mesmo depois de 30 
anos ainda sinto muito a sua falta. Uma falta que às 
vezes dói; outras alegra, e por aí vai.

Nesse tempo tive a felicidade de ver retratadas tan-
tas “profecias” que me foram proclamadas pelo senhor. 
Sim! Chamo-as de profecias, porque muitas acontece-
ram.

Sinto um orgulho imenso quando sou encontrada 
por alguém que não lembra do meu nome e diz: “a 
filha do João Rocha”. Fico de coração cheio!

Continuo com os seus traços e com muitas das suas 
manias.

O mundo mudou muito nesses anos, Pai! Tanto, a 
ponto de muitas vezes eu não entender nada, mesmo 
tendo a consciência de que tive que amadurecer mais 
cedo ante a sua ausência, sob pena de não conseguir 
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sobreviver de tanta tristeza. Mas a força da mãe fez 
com que a família não se desestabilizasse e tocasse o 
barco da melhor forma possível. Hoje ela é uma colcha 
de retalhos que busco entender a cada dia.

Suas coisas não estão mais na nossa casa desde a sua 
partida, mas ainda conservo a sua máquina de escrever, 
o seu cuco, o seu jogo de dados e alguns papéis escritos 
pelo senhor com aquele letra digna de um “calígrafo”. 

Sabe, por muitos e muitos anos a minha letra era 
bem parecida... Mas atualmente, com o advento do 
computador, ela se tornou menos firme e não tão de-
senhada. Provavelmente hoje, em um teste grafológi-
co, eu não me sairia tão bem quanto antes.

A sua herança foi tão grande que até hoje “encho 
o peito” quando comento as suas anedotas e todas as 
famosas histórias das quais o senhor foi o protagonista. 
E sou mais ou menos assim. Também amo gente e para 
essa gente sempre me disponho de coração aberto. 

Sempre procurei seguir os meus sonhos e as minhas 
conquistas sempre foram curtidas como se o senhor 
estivesse presente mas, por outro lado, também caí al-
guns tombos, e neles o senhor também estava para me 
apoiar, especialmente nos piores momentos de deci-
são. Mas sempre decidi! Nunca deixei para trás uma 
decisão que devia ser tomada. Assim como o senhor, 
acredito somente nos justos, nos bons, nos que não 
mentem, nos que não ludibriam. E por aí vou tocando 
a minha vida com a consciência limpa e, às vezes, com 
uma certa loucura para balançar o desencanto que vez 
ou outra aparece. Mas lhe garanto: os desencantos têm 
vindo em menor número que os encantos. Fique muito 
tranquilo nesse aspecto. Procuro dar luz ao que não 
tem vida e já aprendi que a felicidade é encontrada 
nas pequenas coisas, nos pequenos feitos, nos carinhos 
especiais e que não têm preço.
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Casei-descasei! Casei-descasei novamente! Não tive 
filhos e não tenho gatos... Tenho a mim, à minha fa-
mília, amigos verdadeiros e um mundão pela frente 
aguardando tudo o que ainda quero realizar.

Sou forte e fraca ao mesmo tempo, mas tento ser 
coerente sempre, assim como o senhor foi por toda a 
sua vida. Valorizo como ninguém os que me querem 
bem e deleto (o senhor não deve conhecer esta pa-
lavra, certo?), todos os que não me fazem bem. Em 
algumas situações, me vejo um tanto sensitiva.

Sabe, pai, aA grande maioria dos filhos dos seus 
grandes amigos são meus grandes amigos, e não ra-
ras vezes nos pegamos rindo das “alegorias” que vocês 
faziam com a vida. E que alegorias! Todas com muita 
criatividade e inteligência.

O Baar Central ainda existe, mas nele se alojam ou-
tras gerações e, para lhe ser franca, penso que exata-
mente com os mesmos objetivos da sua época.

Os carros estão diferentes. Não mais é possível iden-
tificar a chegada de alguém pelo barulho do motor, 
coisa que era normal na sua época da Fargo e da DKV.

Pai, as pessoas não escrevem mais cartas! Dá para 
imaginar que coisa triste?! Atualmente, na caixinha do 
correio, a gente encontra somente propagandas e con-
tas. A alegria de pegar o envelope, e virá-lo para ver o 
remetente, passou. Uma pena.

A mesa, Pai, a nossa mesa nunca mais foi a mesma, 
com o senhor sentado na cabeceira fazendo com que 
a gente comesse tudo o que estava servido, sem recla-
mar. Hoje, as crianças têm como principal palavra o 
“quero” e, em grande parte, manipulam os pais de tal 
forma que eles nem percebem.

O respeito também não é para muitos. A considera-
ção? Ufa! Tem gente que nem sabe o que é isso.
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Da sua máquina de escrever alemã manual passei 
para por uma FACIT 8000, depois para uma Olivetti e 
agora ando com um notebook debaixo do braço, me 
logando onde quiser. Tem graça? Não sei, o que sei é 
que não tem outro jeito. O mundo está informatizado 
e não dá para cair fora. Por outro lado, há pessoas que 
vivem dentro de um computador e nele fazem coisas 
incríveis... Ficam até mesmo doentes.

O futebol, Pai. Eu não posso deixar de lhe falar no 
futebol, um esporte que o senhor curtia tanto. Hoje, 
na sua grande maioria, os bons saem das vilas, mas 
as vilas não saem deles, porque não há qualquer tra-
tamento psicológico para fazer o cara passar de uma 
situação de miséria para outra, onde o salário é maior 
do que o de qualquer trabalhador bem-sucedido que 
tenha passado a vida batalhando. E o país literalmente 
para para ver tudo isto. O seu tempo de pagar um ca-
chorro-quente para que o jogador tivesse o seu lanche 
digno no Sport Club Jaú, sem salário, já passou.

A mídia está cada vez mais tendenciosa e os progra-
mas realmente construtivos captando cada vez menos 
adeptos.

Ah! As seleções ainda existem, Pai, mas muito pouco 
lidas e pior: com um marketing de relacionamento que 
deixa qualquer ser estressado, perdendo a vontade de 
assiná-la, o que certamente não acontecia no seu tem-
po.

Mas, graças a Deus, ainda há poesia! E é nela que 
muitos se acolhem para entenderem essa vida louca. É 
nela que temos visto a mansidão do céu e entendido 
que tudo, apesar dos avanços rápidos em todas as áre-
as, vale a pena!

Beijos com amor e saudade,

Rosalva

* 01/08/2010 (publicada no Recanto das Letras)
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Carta de Amor

Para escrever uma carta de amor preciso pensar em 
quem mais amo nesta vida. E eu não tenho dúvidas. 
Quem eu mais amo nesta vida é Aquele que também 
me ama a ponto de morrer por mim, de tanto me 
amar. Mas como todas as palavras que procuro e en-
contro parecem insuficientes, eu percebo que muitas 
vezes é difícil dizer o que sentimos no coração. Toda-
via, Ele me conhece tão bem que sabe tudo que estou 
sentindo, embora com tanta dificuldade de expressar. 
Talvez, quem sabe, eu não consiga manifestar melhor 
meus sentimentos a Seu respeito, na meditação da lei-
tura diária de Sua palavra?!...

Assim, eu agora só consigo dizer para Ele que sou 
muito grata por tanta bondade e por tanta bênção que 
recebi no curso de minha vida, principalmente pelo 
meu amado filho, que é minha atual razão de viver. 
Também peço a Ele que abençoe e proteja todas as 
pessoas na face da terra, principalmente meus colegas 
do Grêmio Literário, que também estão, neste momen-
to, escrevendo suas cartas de amor. Isso, sem esque-
cer dos pobrezinhos e marginalizados, principalmente 
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aqueles que mais precisam de afeto. Espero que Meu 
Amor entenda minha carta, que nem consegui escre-
ver, mas que realmente tentei, com todas as minhas 
dificuldades.

Tereza Araujo
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Carta ao meu sobrinho

Santo Antônio da Patrulha, 4 de fevereiro de 2021.

Na noite passada sonhei contigo. No meu lindo so-
nho eu te abraçava, tão forte que sentia o pulsar do 
teu coração! Sentia o teu calor. Foi tão real! Sim, tão 
real que acordei com os olhos úmidos e os meus bra-
ços abraçando a mim mesma. Tenho certeza de que 
vieste receber o teu abraço, afinal era teu aniversário, 
no mesmo dia de Nossa Senhora dos Navegantes, a 
santinha que sempre te acompanhou e que segue te 
acompanhando ao lado da tua foto lá na tua última 
morada.

Eu não te esqueço um só dia. Tanto tempo se pas-
sou! Nunca mais andei de moto. Não tive mais cora-
gem! Sempre que vejo um jovem em uma moto, faço 
uma oração por ele, pedindo que Deus o proteja. Fa-
talidades acontecem, eu sei. Mas nunca estamos pre-
parados...

Quando pequeno gostavas de te esconder. E te es-
condias tão bem escondido que era difícil de achar. E, 
por ironia do destino, foste muito cedo esconder-te de 
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nós, para algum lugar em que não conseguimos ir ao 
teu encontro (ao menos por enquanto... quem sabe?). 
Mas sempre acabamos por te encontrar, na nossa me-
mória e na nossa saudade.

De ti guardo os melhores momentos, as muitas risa-
das, pois eras de riso fácil, uma “casa cheia”! Eu acre-
dito que um dia nos reencontraremos, em algum lugar 
que não seja nos meus sonhos.

Fica na tua paz, que eu por aqui sigo a vida, tentan-
do valorizar cada segundo.

Com amor, tua tia.

(Ao meu sobrinho Adriano, falecido em 6 de setem-
bro de 2004, aos 22 anos).

Marilani dos Santos Bernardes
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