
1

Volume 6
M E M Ó R I A  E  P AT R I M Ô N I O  C U L T U R A L 

D E  C ATA G U A S E S



2





Apoio:

Patrocínio:

Execução:



M E M Ó R I A  E  P AT R I M Ô N I O  C U L T U R A L 

D E  C ATA G U A S E S

Vo l u m e  6



1 ª  E D I Ç Ã O  –  2 0 1 4

Organização e Coordenação: 
Paulo Henrique Alonso

Pesquisadores:  

Luiz Fernando Leitão (coordenação)

Adriana Fidélis Silva, Paulo Henrique Alonso, Renatta Barbosa, 
Rita de Cássia Mendes Cabral

Foto atual da capa: Rafael Aguiar

Fotos dos entrevistados: Renatta Barbosa

Produção de vídeo-relatos: Rafael Aguiar

Design: Alexis Azevedo, Birte Paetrow, Gustavo Baldez, Holger Melzow

Plataforma de rede e internet: David Azevedo, Gustavo Baldez

Comunicação: Beth Sanna

Ficha Catalográfica: Carla da Silva Ângelo

Gestão administrativo-financeira: 
Djalma Dutra Jr, Geisiane Marinho de Lima

Memória e patrimônio cultural de Cataguases: relatos coletados
em 2013 / Paulo Henrique Alonso (Coord.). – Cataguases / MG: ICC, 2014.

392 p.: il. p&b. – (Memória e patrimônio cultural de Cataguases; VI)

ISBN: 978-85-65550-05-5

M533



M E M Ó R I A  E  P AT R I M Ô N I O  C U L T U R A L 

D E  C ATA G U A S E S

Vo l u m e  6



Através deste sexto volume do Memória 
e Patrimônio Cultural de Cataguases, o Instituto 
Cidade de Cataguases e a Fábrica do Futuro dão con-
tinuidade ao registro e à divulgação da memória e da 
história de Cataguases.

Este projeto iniciou-se no final da década de 
1980, num amplo trabalho de preservação do pa-
trimônio cultural de Cataguases, por inciativa da 
Prefeitura Municipal e pela antiga Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Fundação 
Pró-Memória, o atual IPHAN. Naquela época foram 
entrevistados vários personagens de Cataguases, 
partindo da ideia de que é possível também conhe-
cer a história da cidade ou de uma determinada co-
munidade através do relato das histórias pessoais e 

A P R E S E N TA Ç Ã O 



do olhar dos seus próprios atores. São histórias que 
se juntam, algumas se encontram, outras se contra-
dizem, mas ao final contribuem para enriquecer e 
expor as nuances da história e memória local. Dessa 
forma, publicar essas histórias pessoais é, dentre 
muitos outros propósitos, contribuir para a preserva-
ção da memória e do patrimônio cultural da cidade.

Nos anos 2011 e 2012, o Instituto Cidade de 
Cataguases e a Fábrica do Futuro tiveram a oportu-
nidade de resgatar o projeto. Foram reeditados três 
livros com os relatos colhidos no final da década de 
1980 e, numa parceria com as Faculdades Integradas 
de Cataguases - FIC, foi produzido um quarto volu-
me com relatos inéditos.

Agora, entre 2013 e 2014, dando continuidade 
ao projeto, produzimos mais dois outros volumes. 
Um quinto, com entrevistas feitas no final da déca-
da de 1980, e este 6º volume, com quinze entrevistas 
inéditas.

Lembramos que, seguindo a metodologia das 
edições anteriores, os textos privilegiam a fala pró-
pria dos entrevistados, regendo-se mais pelas regras 
da comunicação oral do que pelas normas da escrita.

Esta publicação está também disponível, em 
formato PDF, para download gratuito no sítio eletrô-
nico: www.fabricadofuturo.org.br.
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A D Y  F E R R E I R A 
D E  R E S E N D E

P I N TO R  E  P R O F E S S O R  D E  A RT E S 

8 7  a n o s

    Sou pintor, professor, tapeceiro, em-
palhador de madeira, modelador de cerâmica, um fa-
bricante de brinquedos! Eu nasci na roça, na fazenda 
Turiaçu, distante daqui uns nove quilômetros mais 
ou menos de Cataguases e eu tive aquela infância de 
moleque de roça, uma infância rica, cheia de brinque-
do, de alegria e de fruta e de cantigas de roda, jogo de 
peteca que hoje já não tem mais. Sou maçom, até hoje, 
por enquanto. Eles lá me deram um título de honorá-
rio, aí eu fico mais descansando, como diz o outro!  

Em Cataguases quando eu vinha pro Coronel 
Vieira, vínhamos uma turma de meninos, andando a 
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pé, a gente fazia nove quilômetros de ida e nove qui-
lômetros pra voltar, como se fosse uma brincadeira, 
tudo é uma festa pros meninos. E uma coisa: nunca 
falhamos um dia de aula! Ganhamos na época até 
uma medalha de honra ao mérito de um inquilinato 
de lá, nós éramos doze meninos e chovesse ou fizesse 
sol nós estaríamos no grupo. Não sei se isso foi em 
1934 ou 38, ou 36, eu tive dois anos só de estudo, a 
gente morava na roça.

Eu quando era moleque, quem nos ensinava 
era a minha irmã. A irmã era acima de mim, era eu, 
um rapaz e ela. Ela que me ensinou, então quando eu 
vim pro Coronel Vieira me puseram no primeiro ano, 
eu estava adiantado, me passaram pro segundo, eu es-
tava adiantado, aí me puseram no terceiro. Aí eu tive 
dois anos seguintes. (Ela) me ensinava mesmo, me pu-
xava a orelha. Era brava! Irmão não respeita irmão né. 

 A minha mãe mexia muito com crochê, renda, 
acrílico e eu a via fazendo os tapetes e embarquei ali 
também. Meu problema com a cerâmica foi lá com o 
barro da olaria e retalhava também com o canivete, 
pegava a madeira e começava a recortar aquilo, não 
fazia nada pra vender, era coisa de menino. Os ir-
mãos já estão todos falecidos, o único vivo sou eu. Era 
uma mulher e três homens. O mais velho, o Antônio, 
estudou no Colégio do Ginásio Leopoldinense, que 
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antigamente chamava de Ginásio Leopoldinense. A 
Aninha, a minha irmã estudou no Colégio do Rio, de 
Aparecida também, e outro irmão estudou aqui tam-
bém no Coronel Vieira, daqui foi pra Belo Horizonte, 
por lá se formou e morreu lá. Eles foram crescendo e 
se separando, um foi pra estudar, o outro foi traba-
lhar, e lá ficou somente eu com o papai e mamãe na 
casa em Turiaçu. 

 Em mil novecentos e quarenta e dois nós ven-
demos pra Industrial, como a gente não podia com-
prar uma parte um do outro que era muito dinheiro, 
nós vendemos lá, aí acabaram com a minha vida. De 
roceiro, alegre e brincalhão me fez professor. O cul-
pado disso é o Dr. Ângelo, porque ele que me desco-
briu! O colégio Cataguases tinha um moço que dava 
aula lá de artesanato, tipo trabalhos manuais e não 
estava indo bem no Colégio, aí o Dr. Ângelo, compa-
nheiro de pescaria meu, a gente saía sempre pescan-
do, disse: “Escuta aqui, por que você não vai lá pro 
Colégio dar aula? O senhor vive mexendo com isso aí, 
vão lá, vamos fazer uma experiência!” E a minha ex-
periência foi lá, uma vida! Eu trabalhei lá de quaren-
ta e sete até quarenta e tantos anos. Mas nunca parei, 
eu saí de lá e fui pro SESI, do SESI eu vim pra Força 
e Luz e agora estou aqui na Escola de música. Eu não 
gosto de ficar à toa não. 
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A esposa eu a conheci aqui em Cataguases, ela 
é de Recreio, mas eu a conheci aqui, trabalhava na 
Irmãos Peixoto e logo depois que eu comecei a na-
morar eu já casei e já casei velho, com trinta e pou-
cos anos, ela estava com dezoito, dezenove anos na 
época. Os traços dela não mudaram muito não e ela 
continua bonita sim, espécie uma namorada! Eu ca-
sei em mil novecentos e a data está difícil de guardar, 
eu não sou bom de guardar data não. Casamos aqui 
em Cataguases, na Santa Rita. Não, minto! Casamos 
em Recreio! A família dela é de lá. O padre na época 
lá era o padre Celso, foi padre aqui também, ele era 
novinho, magrinho, alto. E eu soube depois que ele 
deixou a batina também.

Os filhos trabalharam lá na Fábrica de Papel, 
o Marquinho que foi casado com a Ângela e tem a 
Luciana que trabalha na Prefeitura. Agora, eles nun-
ca me deram problema e com os netos também não. 
Os netos pra mim são um motivo de orgulho imenso! 
A Larissa gosta de desenhar, a filha da Ângela, mas o 
Felipe não, ele gosta de ver, mas não gosta de pegar. 
O Diego é um camarada assim, de um temperamen-
to de quem sabe o que quer, ele está fazendo Direito, 
mas não vai ser advogado não. “Não vou, não vou 
ser advogado não!” Então tá! O que eu não gosto de 
advogado, deixa falar pra vocês, é porque geralmen-
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te advogado vive à custa da desgraça dos outros! E 
vai aprender a falar mentira? E pra mim não dá! É 
um problema e é por isso que eu gosto muito de ler 
Padre Antônio Vieira. Padre Vieira tem umas coisas 
bonitas de se ler. Já leu o Sermão da Septuagésima? 
Ele fala: “Pior do que o mal ladrão é aquele que põe o 
ladrão no poder.” É o Sermão da Septuagésima.

A menina dos meus olhos ainda é a pintura! 
Na roça ainda, foi quando fiz o meu primeiro dese-
nho: Eram dois violeiros, um com um violão pro lado 
de cá e o outro com o violão pro lado de lá, eu tenho 
o desenho até hoje num caderno. Eu tenho caderno 
até hoje, a gente escrevia um diário, a professora 
olhava o que a gente escrevia no diário e ali era cor-
rigido o português, via se a gente estava fazendo o 
dever, e num caderno de desenho eu tenho isso daí. 

Quando eu era menino, a minha irmã pinta-
va quadro e eu as escondidas dela, roubava as tin-
tas e ia fazer pra mim. Depois eu tive convivência 
com outros pintores e depois mais tarde com Jan. O 
Jan Zach queria até que eu fosse para o Canadá com 
ele, eu não pude ir por causa do papai e da mamãe, 
eu cuidava dos velhos, não podia ir, não ia largar o 
meu papai pra viajar pra outro país. Eu tenho mui-
to trabalhos do Jan lá em casa. Inclusive uma coi-
sa rara, com dedicatória dele! Tenho desenhos, tem 
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pinturas, tem aquarela. O Lima nos apresentou a ele 
(ao Jan Zach). 

Ele morava ali onde o Dr. Manoel das Neves 
mora e na outra casa morava o Jessimar. Então na 
Tâmega eu encontrei com ele e ele falou: “Oh, esse aí é 
do meio, ele gosta de desenhar!” Ele falava português 
e tinha dificuldade pra danar, gente muito simples, a 
gente via que ele lutava muito e a mulher também, 
muito sofrida. E então a gente saía com ele desenhan-
do, e aquela coisa toda. E eu me lembro de uma cena 
engraçada ali na Chácara, na guarita: eu estava dese-
nhando, espécie um cajá-manga e com aquela preo-
cupação de fazer o desenho, bem bonitinho, certinho 
e coisa e tal e ele dizia: “mal”, rasgava o papel, ”mal” 
rasgava o papel e eu fui perdendo a paciência com 
aquilo, peguei o papel, rabisquei rápido e aí ele disse: 

“Muito bem!” Ele não queria que eu fizesse uma arte 
fotográfica, ele queria que eu fizesse o que eu estava 
sentindo, aí que eu me despertei do que era a arte re-
almente. Mas do Jan, eu tenho lá que ele deixou co-
migo umas ferramentas que foi dele, uma garlopa da-
quelas grandes antigas de madeira, tem um esquadro 
e tem outras coisas também, estão lá em casa.

Eu pinto aquelas coisas sem os detalhes, sem 
os olhos, sem a boca, sem nada. Agora, eu pinto os 
gestos. Aquele São Vicente lá tem os detalhes né, 
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que eles pediram pra pintar, mas o desenho origi-
nal não tem. Ih... Cataguases eu já pintei muita coisa 
daqui né, não igualzinho é né, mas já fiz muita coisa 
daqui, tem muita coisa. Inclusive lá no Rochedo tem 
um trabalho que eu pintei lá do Rochedo mesmo, 
lá do Rochedo mesmo. É um quadro que eu gosto 
muito. 

Geralmente eu prefiro pintar sem desenhar, eu 
pinto de improviso, o quem vem na hora. É por isso 
que eu não gosto às vezes de pintar quando a mulher 
está em casa porque sempre reclama uma coisa, fa-
la uma coisa, e perturba né? Então eu prefiro pintar 
isolado. Eu pinto mais aqui na escola, no dia que não 
tem aula eu pinto em casa. Se você começar a fazer 
a coisa desenhada, você começa a fazer uma coisa 
mecânica, já não é mais aquilo que se está pintando, 
aquela coisa bonitinha não dá. Eu tenho um trabalho 
lá em casa que eu gosto muito dele, um quadro pin-
tado de azul, uma turma bebendo cerveja em uma 
noite. Mas tem um camarada com um copo de cerve-
ja na mão, o outro já bêbado caído, o outro brindando, 
assim os personagens. Num corpo todo pintado de 
azul. Muito bonito o quadro. 

O meu pintor é o Van Gogh, sem o Van Gogh 
não vale! Salvador Dalí é muito bom. Cézanne tam-
bém é muito bom. Mas é o tal negócio com essa pin-
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tura não pode ser escrava da linha, aquela coisa cer-
tinha não, faça o seu uso, o modo de você pintar, mas 
não pode ser tão escravo daquilo, senão passa a ser 
serviço de máquina fotográfica.

Escultura é praticamente de improviso. Lá em 
casa tem umas carrancas que eu pus lá, tem umas pe-
ças de madeira torneadas também, eu gosto muito de 
tornear madeira também. Madeiras que já estão em 
extinção até! Eu tenho peça em Jacarandá, madeiras 
que já estão em extinção, têm umas coisas assim. Eu 
gosto muito de fazer brinquedo de madeira, a gente 
brinca jogo de brinquedo, eu fiz um jogo de cadei-
ras, pra minha neta, pequenininha assim! Está com a 
Larissa, lá na casa dela. Eu sempre fui muito agarra-
do com coisa de brinquedo sim! Porque naquela épo-
ca os meninos era quem faziam os brinquedos deles. 
Era um carro de boi, era o caminhão, hoje ninguém 
sabe fazer nada. Hoje o pai não deixa o menino pegar 
num canivete com medo de machucar ou de brigar! 
Naquela época todo o menino andava com canivete 
e ninguém matava ninguém! Antigamente eu levava 
canivete pra escola pra apontar lápis! E ninguém bri-
gava! É a educação de casa, educação se traz de casa. 

O pai de hoje não é aquele pai antigo, que saía 
com o filho. Eu lembro que o papai saía com a gente: 

“Vão pescar! E a gente ia pescar com ele! “Hoje nós 
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vamos caçar”!” Caçava uma espingarda e ia com ele, 
aquela coisa toda. E ninguém nunca pegou um arma 
pra enfiar nos outros ! 

Meus pais viram os meus desenhos, acompa-
nharam tudo passo a passo. O papai era um pai tão 
bem, deixa eu falar com vocês, eles iam às vezes ao 
centro da cidade, era na Brasitana livraria que tinha 
aqui do João Garcia, ele vinha aqui e falava, eu vou lá 
comprar um pano pra fazer uma calça pra mim, uma 
camisa, aí ele vinha, chegava lá na mamãe ele dizia: 

“Oh, comprei o pano”. 
“Cadê o pano?” 
“Ah, não comprei não.” 
“Por quê?” 
“Eu tive lá na livraria, tinhas uns livros lá, eu 

acho que o livro mais útil pro Ady do que minha 
roupa!” Qual o pai que faz isso pelo filho? E a mi-
nha mãe era muito vaidosa com as coisas que a gen-
te fazia sim! Ela gostava. Eu fazia desenho pra ma-
mãe, pro papai, essas coisas todas. E eles guardavam! 
Eu tenho lá, o primeiro relógio de bolso, quem me 
deu foi minha mãe. Eu tinha naquela época o quê, 
uns doze anos. Menino de hoje, ganha hoje e já per-
de amanhã. Então eu acho que a vida em família é 
muito boa, mas quando é vida em família mesmo! 
O papai não saía de casa sem levar gente. A mamãe. 
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Aonde eles iam a trabalho levavam a gente. Hoje em 
dia... Mudou a vida, mudou a vida não, mudaram as 
pessoas! E mudaram as responsabilidades né? 

Quando nós mudamos para Cataguases, o 
meu primeiro trabalho nós montamos uma lenharia. 
Todo mundo usava fogão de lenha. Então a gente cer-
rava uns pedacinhos de lenha de trinta centímetros 
mais ou menos e vendia aquilo. O papai entregava 
lenha na carrocinha e eu ficava rachando a lenha em 
casa pra mostrar. Foi o meu primeiro serviço. 

Quando eu cheguei ao Colégio Cataguases 
pra trabalhar ele estava em construção ainda. O que 
foi motivo de muita alegria tinha gente que aceitava 
aquilo, como outros não, mas a gente via que aqui-
lo ia trazer algo de satisfatório pra cidade. Eu esta-
va até comentando ali, o seguinte, é uma pena terem 
deixado desmanchar coisa que Cataguases tinha, por 
exemplo, a Ponte Metálica, os ornatos da Ponte origi-
nal não estão lá mais. Quem tirou e quem ficou não se 
sabe quem é aquelas rosáceas que tinha no Coronel 
Vieira em volta do pátio, a ponte era toda feita com 
aquilo, não se sabe onde é que foi parar com aquela 
reforma que eles fizeram né. As inscrições em latim 
também não se sabem também. Ali no Coronel Vieira 
tiraram quatro janelas do grupo, descaracterizaram o 
prédio. Eu acho que devia reformar aquilo lá, é essa 



23

a coisa que a gente não aceita no modernismo, mas 
que rolou alguma coisa boa não nos resta dúvida.

No Colégio eu ficava com esse negócio de pas-
sar a arte para os meninos e o Dr. Manoel que era mui-
to amigo meu, ele gostava muito de mim, me incenti-
va muito com isso e aí foi a primeira vez que teve uma 
exposição de Artes no Colégio Cataguases, foi comi-
go, até o Globo publicou isso. Lá se preocupava com 
tudo! Tinha música direitinho com o Pierre e a Dona 
Diva, a coisa era levada a sério. O maestro Pierre hou-
ve um acidente dele com um menino que não quis co-
piar a matéria dele e o Dr. Manoel que era na época 
o diretor foi chamado. O menino: “Não, eu não vou 
fazer isso não, não quero fazer! O meu pai tem dinhei-
ro e eu não vou fazer.” E então o diretor falou com ele: 

“E eu não sou pastor de secretaria, acerta as contas e 
vai embora!” Era uma linha assim, por aí. Não tinha 
esse negócio de passar mãozinha, era no duro mesmo! 
E vai ver é por isso que o Colégio está acabando? 

Era isso, no meu tempo no Colégio era assim. 
Eles preocupavam muito em formar pessoas. Eu acho 
que o colégio hoje em dia precisava de um balanço, 
porque antigamente quando você reclamava de um 
menino, quem ia lá conversar não era a mãe, era o 
pai. Hoje quem vai é mãe, não é assim? A mãe vai lá. 
Quando vai! E esse é o problema. 
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Então naquela época era assim, quando um 
camarada matriculava no colégio, ele assinava um 
termo de responsabilidade sobre os danos causados 
no colégio pelo aluno. Carteira rabiscada? Não vai 
pintar não, você vai dar uma carteira nova, era assim. 
Cabelo cortadinho, sapato engraxado, naquela época 
era assim, professor tinha que andar rigorosamente 
de terno, guarda-pó, hoje já não usa mais. Então eu 
acho que precisava dar uma sacudida era em tudo, 
voltar o que era. Não digo naquelas coisas atrasadas, 
mas voltando a disciplina pelo menos, o respeito. O 
Diretor Manoel falava, eu lembro: “O Colégio é pra 
dar conhecimento, agora educação a gente traz de ca-
sa.” O pai não quer saber nem do filho, eu vejo na rua 
em que eu moro. Moleque fica na rua o dia inteiro 
fazendo coisa que não deve, não quer saber, pai não 
quer saber, depois acontece alguma coisa, “ah coita-
dinho do meu filho”, mas agora que você está vendo? 

Mas a turma da época do Colégio Interno 
era uma alegria! Tiveram uns episódios engraçados 
dos meninos brincando, eles brincavam muito. Eu 
dei aula pro Caymmi, Dona Vera, Miguel Arraes, o 
Noronha, o Jerson. O Jerson era um levado da breca, 
sim? Dava uma mão de obra no Colégio danada. 

Devido à convivência com esse pessoal, com 
os artistas, convivi com essa turminha da Literatura, 
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com a Dona Toniquinha que dava aula de Francês, eu 
fui obrigado a ficar na aula de desenho porque an-
tes de eu pedir já tinham me indicado pra dar aula 
de desenho, gostavam muito dos meus desenhos e 
aquela coisa da geometria, então ficou confirmado. E 
por incrível que pareça quem fazia os trabalhos pro 
Lyses dar aula era eu! Os trabalhos de Matemática! 
Cheguei a trabalhar com a Betinha, filha do Antônio 
Amaro, com a Dona Ofélia, minha parenta, essa tur-
ma, nós trabalhamos juntos, Toniquinho Mendes, 
Chico Peixoto, o Gonzaga que foi diretor do Colégio 
também, que está em Belo Horizonte. Deixa ver mais 
quem que tinha ali, tinha o Avelar também, ex-padre! 
Avelar Alves Maia. O Padre Ênio que dava Latim, 
mas que é o único vivo que tem também, sou eu e ele, 
os dois vivos, se é que ele já morreu, eu não sei né. 
Mas o Colégio era muito bom gente! Lá tinha cinema 
às quartas-feiras, baile, tinha tudo! Hoje... 

Era particular o Colégio Cataguases, tinha o 
primário lá, mas não foi avante, eles tentaram por 
o primário, mas no primário não parava ninguém. 
Naquela época era um bom salário, hoje é que não 
vale nada! Quem fazia o pagamento era o José de 
Castro, da Irmãos Peixoto. A Irmãos Peixoto é que 
sustentava lá. O Colégio Cataguases passou a ser es-
tadual e se estabeleceu o corpo docente da seguinte 



26

forma, naquela época os professores que abrissem 
mão da indenização que tinham direito o governa-
dor já assumiu o compromisso de nomeá-los, mas 
houve dois professores, que eu não vou falar quem 
é, que não concordaram, que não quiseram, mas nós 
por um gesto de solidariedade pedimos ao gover-
nador que, apesar daquilo, os nomeasse e eu tenho 
a impressão de que eles nem sabiam disso, que nós 
é que conseguimos isso! Mas eles fariam falta, era 
um grupo grande, aí continuou todo mundo. O 
Cataguases Centenária do Levy tem todos os pro-
fessores da época, tem todos eles! Mas é gostoso o 
Colégio da época.

Eu trabalhei no Cartório Eleitoral no mesmo 
período que eu trabalhei no Colégio Cataguases. 
Eu trabalhava no Colégio de manhã e à noite e no 
Eleitoral à tarde. Fazia quinze horas de serviço por 
dia. E nunca tirei umas férias, quando eu estava 
de férias em um, estava trabalhando no outro. Do 
Eleitoral tem umas coisas lá em casa, tem fotografia 
de gente que foi juiz aqui naquela época, como Dr. 
Natal, um juiz bravo da comarca, todo mundo tinha 
medo dele! O Dr. Natal era um juiz que foi até co-
roinha! Mas era um cara muito severo, muito severo 
mesmo! Funcionário do mês se chegasse atrasado um 
minuto não pegava no serviço! E tacava uma multa 
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no sujeito. Ele era assim, linha dura, mas ele se da-
va bem comigo. Trabalhava lá naquela época quan-
do eu comecei, eu, a Evandra, a Dirce no Gradim, o 
Sebastião Lopes Neto da Igreja Metodista e teve uns 
mais antigos que eu não recordo o nome.  

Mas o trabalho lá era uma coisa muito bonita, 
sim! Naquela época, o Juiz que achava que era do-
no da cidade e ele chegou aqui e impôs aquela disci-
plina: Quem manda na cidade é o Juiz! Prejudicou o 
sistema né? Ele era um camarada muito tradicional. 
Eu lembro de uma vez, um advogado, todo mundo 
naquela época usava chapéu, aquela coisa toda, e ele 
tinha uma mania de sentar no gabinete, deitar na ca-
deira e ficar balançando. O advogado chegou, entrou 
pela porta: “Doutor, quero falar com o senhor!” Pediu 
que o advogado se retirasse: “Tira o seu chapéu, me 
cumprimenta, se me encontrar em pé você entra do 
contrário você volta!” O advogado fez, olhou pra ele 
e disse. “E agora o senhor vai me atender”?” “Não 
senhor, agora eu estou ocupado.” Ele era assim.

Eu acho que a pessoa artista é mais sensível, 
ela sente mais as coisas, e arte é a maneira mais fá-
cil de suportar e de compensar aquilo que sofreu. Eu 
escrevo umas coisas que vem às vezes na cabeça. Na 
minha infância, por exemplo, quando eu morava em 
Turiaçu, teve um primo meu que no ano em que ele 
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ia se formar em direito, ele suicidou numa briga em 
família. E ele escrevia uns versos muito bonitos e eu 
guardei os versos dele sim! E por azar meu quem o 
encontrou morto fui eu! Naquela época, eu era me-
nino, tomei um susto tremendo! Ele estava recosta-
do na cama, um relógio segurando a carta que ele 
deixou. Uma briga de família, briga com irmão, o 
pai entrou no meio, umas confusões. E ele era mui-
to sensível, ele estava passando por algo sério, coisa 
séria. Então um fato engraçado que aconteceu, nós 
estávamos reunindo a turma um dia lá na fazenda, 
pra dormir no quarto onde ele tinha suicidado, foi 
então que a turma que estava no quarto, todos eles, 
notou que a porta do quarto abriu, na sala tinha uma 
pia com água, a torneira abriu, a colher mexendo o 
veneno no copo e os passos retornando pro quarto 
e fechando a porta, isso eu lembro até hoje e todos 
aqueles que dormiram aquele dia no quarto já morre-
ram. Engraçado né.

Os versos dele eram muito tristes e bonitos: 

“Que amor é esse
Que tu levantas ao céu
Contra aquele que criou a vida? 
 Lembra da tua vida de inocência?
A inocência é a felicidade.”
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Os versos dele eram muito bonitos. Mas a fa-
mília dele não sabe que eu os tenho. Foi jogada muita 
coisa fora e eu sempre fui muito de guardar as coi-
sas. Guardar bugiganga. Eu tenho brinquedo meu de 
quando eu tinha oito anos de idade! Eu tenho tudo e 
fica tudo guardadinho lá com todo o carinho. Tenho 
lápis, caneta da época, que a gente usava. Hoje que-
bra tudo. 

Eu acho que eu cheguei num ponto que eu não 
imaginava chegar, sim? Mas eu nunca pretendi tam-
bém alcançar coisas grandes não, eu não sonho com 
isso não. Eu gosto de fazer pra minha alegria. É uma 
alegria muito grande! Por exemplo, o primeiro tra-
balho que eu vendi para o estrangeiro, vocês se lem-
bram do Peter, um holandês, deu aula no Colégio uns 
tempos? Então, teve um irmão dele que era prefeito 
de uma cidade da Holanda, ele veio aqui ao Brasil 
ver o irmão, viu um trabalho meu em Belo Horizonte, 
veio aqui pra comprar um trabalho meu, ele e a mu-
lher. Uns olhos azuis de um azul diferente de tudo 
que eu já vi, com aquele tamanco amarelo de holan-
dês aquela coisa toda... A minha mulher falou assim 
ó: “Tem um moço aí diferente, com um tamanco de 
madeira, ele veio olhar os quadros!” Olhou a parede, 
olhou, olhou, escolheu um quadro que eu tinha pin-
tado sobre a ponte, mandou perguntar quanto é que 
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era. Eu falei: “Olha, fala com ele que o quadro não é 
nada não! Se ele me mandar alguma coisa sobre Van 
Gogh nós estamos quites.”.  

Aí ele me mandou dizer que iria mandar o 
que pedi e em todos os Natais terei uma lembrança 
que ele vai mandar que fica muito grato por isso e 
quando eu quisesse visitar a Holanda poderia mar-
car a viagem que eu teria uma ida pro tempo quises-
se ficar com todas as despesas feitas e com acompa-
nhante! E que vai pendurar o meu quadro com uma 
moldura da antiga casa que os alemães destruíram, 
onde ele morava com o pai. Depois mandou uma 
fotografia do quadro emoldurado. E através dele eu 
coloquei obra na Alemanha, na Inglaterra e hoje eu 
tenho trabalho até no Canadá. Mas eu não faço pro-
paganda não, o que eu gosto de fazer eu tenho pra-
zer em fazer! E em todo o Natal ele me manda um 
presente.

Aqui em Cataguases tem um punhado de gen-
te que estudou comigo, mas eu não digo que os te-
nha formado não, eles se fizeram! O Bensi, o Ricardo 
Paiva, o Ataliba, uma turma grande aí. Não tinha 
essa intenção de formá-los não, eles se fizeram. O 
Ricardo é muito bom, o Ataliba é bom, o Flávio tam-
bém. Eles ficam é escondidos no cantinho deles. Mas 
eles são bons! 
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Sobre a geração de artistas plásticos eu acho é 
que está aumentando! Eles vão aparecendo, agora eu 
acho o seguinte, que a gente precisava de mais apoio 
também da parte pública. Porque não é só o fato de o 
camarada aparecer se não há incentivo. Por exemplo, 
eu soube que teve uma exposição lá no Eva Nil, não é 
verdade que teve exposição lá? Eu nem sabia que te-
ve exposição lá! Pois então, quando é que você pode 
saber? É difícil né? Talvez seja a falta de recurso pra 
divulgar.

Eu propus aqui uma vez aqui, não sei com 
qual prefeito, que deveria se fazer uma exposição 
itinerante com os artistas de Cataguases em todas 
as Minas Gerais, sair daqui ir pra Juiz de Fora, Belo 
Horizonte e traria de lá pra cá! Ninguém quis fazer 
nada! Quer dizer, aí é que está o negócio, como é que 
você vai fazer a cidade aparecer se você não mostra o 
que ela tem? 

Mas eu acho que Cataguases tem gente muito 
boa, só falta aparecer, tem uma turma agora que vai 
pintar a Igreja São José. Vai fazer uns painéis pra lá. 
Vão pintar, só que ao invés de fazerem como na Santa 
Rita eles vão pintar em tela mesmo. Se quiser tirar 
pra limpar pode e depois repõe outra vez. Vão ser 
painéis de seis metros por três, me parece. Vai ter uns 
detalhes de lá que eu não vou falar qual que é, o pa-
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dre sabe também porque foi ele quem falou comigo e 
ele falou assim: “Ó, Sr. Ady não vão falar não, vão vê 
se o povo vai notar!”. 

Eu lembro daqui de Cataguases, da rua Dr. 
Sobral antigamente que era de terra, que tinha ali do 
outro lado o cemitério com a divisa com o Operário, 
com aquelas famílias antigas que moravam lá: o Sr. 
Jandiro Coelho com sua Fábrica de Colchões, tinha 
também o Muniz que tinha a Marmoraria Muniz, ti-
nha a Padaria Cabral, a Letícia e aquela turma toda, 
tinha a Casa Saqueto numa esquina, a Dona Darcy 
uma velha ranzinza que quando caía uma bola lá 
ela brigava por causa da bola, o pessoal da Giodado 
Xavier, o Xavier que é até poeta né! Eu morei na Vila 
Minalda, ali onde termina o asfalto, não tem uma 
casa recuada ali? Mais atrás um pouquinho, divi-
sa lá pro cemitério, eu morava ali. Dali mudei pra 
Rua um pouco depois, dali fui lá pra São Vicente de 
Paula, depois é que eu comprei o terreno e mudei pra 
Granjaria.

 Sobre as obras de caráter público, o que tem 
muito fora de Cataguases é maçonaria, tetos de lo-
jas pintados, eu pintei acho que dezoito lojas de ma-
çônicas no estado de Minas. Aquela maçonaria do 
Menezes, o teto de lá fui eu que pintei, logo que fun-
dou lá eu pintei aquilo lá. Mas eu tenho obras em 
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Barroso, Barbacena, Miraí, deixa eu ver mais, não 
sei se Tiradentes, sei que tem dezoito obras que eu 
pintei. 

Eu tinha um calvário que nós fizemos pra uma 
exposição lá em Miracema. Eu, Darcy Guimarães e 
um menino gostou do quadro e acabou o menino fi-
cando com o quadro. Era o calvário com as três cru-
zes. Todo o dia ele ia lá, e quando nós estávamos des-
montando a exposição, eu virei pra ele e falei assim: 

“Por que o papai seu não compra um quadro pra você, 
pra levar pra você?”. 

“Eu não tenho papai não, papai morreu. A ma-
mãe é morta, a minha mamãe, nós somos pobres.”

“E qual quadro você gostou?” E ele mostrou, 
apontou o quadro da cruz. E eu falei: “Então tira e 
leva.” E ele levou o quadro.

E lá e vem o moleque de novo, com a mãozi-
nha atrás das costas. 

“O quê que foi? Você veio devolver o quadro?”
“Não, eu não tinha nada pra trazer pro se-

nhor, eu trouxe uma muda de flor”. Aquela violeta 
cheirosa, uma roxinha, está lá em casa até hoje! E eu 
sempre falo, foi o quadro mais bem vendido que eu 
vendi.

Eu não gosto de falar da minha arte não. Eu 
deixo que o pessoal comente, gosta ou não gosta... eu 
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fico na minha. E eu acho que o povo participa sim 
dos eventos culturais na cidade, o que falta é aquilo 
que eu falei no começo, é divulgação! A pessoa fica 
muitas vezes sem ir porque não sabe. Mas as pessoas 
participam sim. O povo participa. Mas eu acho que 
vale a pena a divulgação, é preciso divulgação. 

Eu acho também, voltando ao que eu disse 
anteriormente, sobre o prefeito, que eu não lembro 
quem era na época, eu fui ajudar as escolas, os distri-
tos, cada dia indo a uma escola sem cobrar nada, eles 
alegaram que não podiam pagar as despesas pra ir lá. 
E eu ia de graça! Não cobro despesa não! Não é uma 
coisa útil? Que traz as escolas de volta aprendendo a 
desenhar, a talhar madeira, aprendendo tapeçaria, a 
matemática... E aquela coisa, nós acabamos com o ta-
bu que bordar era serviço de mulher, todo mundo fa-
zia. O quê que é melhor, fazer tapete ou usar droga?

Eu gosto de Cataguases, eu sou sincero, eu 
gosto! Apesar daquilo que o Rosário Fusco falou 

“Cataguases madrasta sempre!” Quer dizer, para os 
filhos daqui ela não é muito. Ela não reconhece, re-
conhece os de fora, mas os daqui... E eu acho que 
esse é o grande erro de Cataguases. Tem que reco-
nhecer os valores daqui! E eu acho que a cidade não 
é aquela cidade que deveria ser. Modernizar tá certo, 
mas que não se percam as coisas. Outro exemplo, a 
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casa Carcacena, eu fiz de tudo pra não derrubarem 
aquela casa Carcacena. E ela foi derrubada por cau-
sa de uma pirraça! A briga do Humberto Bittencourt 
com o Tarcísio! O Coreto da Praça Rui Barbosa e o da 
Praça Santa Rita que era igualzinho ao da Praça da 
Liberdade em Belo Horizonte, desmancharam aquilo. 
Quer dizer, poderiam ter feito a praça modernizada e 
deixado ali o coreto.

E dizem as pessoas que eu sou o filho que mais 
se parece com o papai, até o modo de andar e tudo e 
eu continuo a mesma porcaria, continua aqui a mes-
ma cara! É o caso do Dr. Hugo, o Dr. Hugo não muda! 
O Dr. Hugo tem um detalhe engraçado, o Dr. Hugo 
quando mudou pra Cataguases, desculpa, relem-
brando coisa, ele era médico de criança e médico de 
criança antigamente também tratava de todo mundo, 
eu peguei sarampo depois de grande, depois de ve-
lho, ele foi e me deu uma receita, naquela época em 
(19)46, 47, por aí sim. Aí um dia encontrei com ele: 

“Você ainda lembra da minha receita?”. 
“Lembro, o senhor me receitou: um Valemin, um 

remédio pra fígado e um tal de Bene, complexo B.”.
“Você tá bom de cabeça hein?” 
“E ainda tem mais, a sua receita ainda está lá 

em casa até hoje!” Ele riu muito. Mas foi mesmo, eu 
me lembro disso até hoje e os meninos dele foram to-
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dos alunos meus. Um dia encontrei com ele na minha 
ida à missa das crianças na Santa Rita: “O Senhor não 
vai à missa não?”.

“Ah, as pernas não estão muito boas não!” 
“Como é que você tá em pé aí na rua conver-

sando com o pedreiro?”
“Eu estou fiscalizando a obra.” Mas diz ele que 

por dentro ele não está bom não, eu acho que o médi-
co deve sofrer muito é aí. Porque ele sabe da situação 
dele ué. Eu não reclamo de nada, tudo pra mim está 
bom e não gosto de gente que reclama, sim? Não gos-
to mesmo! Gente que vive reclamando da vida, re-
clamando de cruz. A cruz é sua, você é que tem que 
carregar! 

Mas é isso, a vida é muito boa! Mas é pena que 
a vida passa tão depressa. Eu acho. Se eu pudesse 
agarrar e segurar o tempo... Mas eu tive meio adoen-
tado, parei uns dias, e foi um problema! Todo mundo 
queria saber quê que houve comigo. Não, eu não vou 
morrer ainda não! Pode ficar sossegado. Mas é isso, a 
vida é gostosa! 

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão, Renatta 
Barbosa e Rita de Cássia Mendes Cabral, em 12/06/2013.
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             (Meu nome é) Beatriz do Valle Ramalho, 
(nasci) em Cataguases. Dia cinco de agosto eu fiz 70 
anos. Vamos ver que ano que eu nasci... em (19)40? 
Quarenta e três. Estudei no Coronel Vieira. Estudei 
numa antiga escola que tinha aqui, a única escola 
de ensino “maiorzinho” um pouquinho superior, 
que tinha aqui em Cataguases há muitos anos atrás 
quando eu era moça, era a escola de comércio, dum 
professor chamado Ângelo Rocha... É! Era a Escola 
Técnica de Comércio de Cataguases, era o único cur-
so noturno que tinha, e foi o curso que eu fiz, porque, 
nós começamos a vida escolar assim. Nós tínhamos 
carência de recursos financeiros para estudar, então, 

B E AT R I Z  D O  VA L L E 
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particular, a gente não estudaria, então eu tive que 
me adaptar e fazer esse curso, eu fiz contador lá. Era 
o ensino gratuito naquela época em que eu era moça, 
foi oferecido aqui em Cataguases. Uma escola exce-
lente, um segundo grau muito bom, porque os pro-
fessores antigos eram bons demais, muito bons mes-
mo, então o Manoel das Neves Peixoto dava aula pra 
mim. Eram aulas deliciosas, porque era um professor 
de peso e medida, e o Colégio Cataguases, era um 
colégio particular, era um colégio só pra elite. Todo 
mundo que estudava lá tinha bala na agulha, mas 
acontece que as fábricas, os industriais da época ti-
nham que oferecer escolaridade para os filhos do 
operário, os operários e tudo, então fizeram um con-
trato, eles adaptaram o colégio, adquiriam o colégio, 
e o colégio deixou de ser particular pra ser estadual. 
Então aí a população teve mais condição de estudar. 
O Colégio Cataguases, continuou sendo um colégio 
de gabarito, mas não só pra elite. A população menos 
aquinhoada pôde ter acesso ao Colégio Cataguases.

Ah! Como vou te falar? É uma beleza! Nossa, 
eu sou de uma família bem grande, nós somos 11 fi-
lhos, e tem uma coisa curiosa, que vou até brincar, se 
vocês não quiserem colocar aí, precisa pôr não. Mas 
a minha mãe gostava muito de tirar foto da família. 
Então, todo ano tinha um menino em casa né? Assim 



41

neném adoidado... E nós quatro as mais velhas, a 
Abigail, a Josélia e eu, e a Heloísa, nós tínhamos que 
entrar na dança pra olhar os pequenos. Pra arrumar 
menino, pra dar banho em menino, uma vez por ano, 
a cada dois anos, juntar e ir no retratista, mas não era 
na época do Comello, era um outro fotógrafo amigo 
da gente, e lá ia a família do “firinfimfim” tirar re-
trato, e uma das minha irmãs reclamava muito, por 
causa de sempre tinha mais um pra por no retrato (ri-
sos). Ela falava, que bobeira que a mãe arruma, tirar 
retrato pra quê? Ano que vem já tem que tirar outra 
vez que já tem mais um... Divertidíssima nossa vida! 
Nós tivemos uma infância muito alegre, passada ali 
perto da ponte, mais ou menos nas imediações da 
Casa Mattos, depois nós mudamos pra Vila Tereza, 
meu avô tinha uma casa lá, então minha mãe herdou 
e nós vamos pra lá. Eu morei na Vila Tereza dos 7 
anos até sair de lá casada, com 20, 21 anos, com meus 
dois filhos. Então.. era um bairro praticamente cen-
tral, era um bairro muito bom, de gente muito boa, 
gente provinciana na verdade, mas pessoas de bem, 
e pessoas que ajudavam muito meu pai, minha mãe 
com tudo, porque meus pais trabalhavam muito, mi-
nha mãe era professora, ela teve ensino superior, meu 
avô era dono da pedreira, a pedreira que tinha em 
Cataguases, então minha mãe estudava no Carmo. 
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Estudou no Carmo e tal, formou pra professora, mas 
a minha mãe era de família espírita, então as Irmãs 
implicavam, meio que implicavam com ela, dela não 
gostar de ir na missa, dela não participar dos cultos. 
É... Então, as professoras começaram a meio que es-
pezinhar minha mãe, por causa disso. Não era por 
causa do estudo. 

Aí, o quê que meu avô fez? Foi na justiça, im-
petrou um mandado de segurança fez um “auê”. Pra 
minha mãe ter facilidade pra terminar o normal sem 
ter amolação com igreja, porque elas começaram, as 
irmãs, a madre, tudo, começaram a impor a ela que 
tinha que participar e minha família é italiana, de 
origem italiana, então uns branquinhos de olho azul, 
mas tudo bravo. Todo mundo bravo. Meu avô achou 
que era desaforo, que tinha que ter um amparo legal 
e fez um mandato de segurança. Naquela época não 
era uma coisa tão comum. 

E a nossa infância foi muito alegre, e lá em ca-
sa a gente tinha muitas brincadeiras, facilidade pra 
estudar, a gente, nunca faltou nada. Nós éramos 
uma família “bastada” demais. Mas fomos uma fa-
mília, somos uma família muito feliz. (risos) E co-
mo diz o mercado, agora, o mercado, lá do... Como 
chama aquele mercado que é de Cataguases? O... 
Morais! O Morais fala que é uma indústria genuina-
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mente cataguasense, nossa família é genuinamente 
Cataguasense. Nascemos aqui.

Ih! A gente brincava era de tudo... Porque o 
melhor brinquedo de uma criança é outra criança, 
né? Então, nós começamos a ajudar em casa muito 
cedo e a gente tinha que ajudar a minha mãe a cui-
dar da casa, das crianças, de tudo né? Mas, era mui-
to bom porque nós tínhamos muita harmonia, muita 
alegria dentro de casa, criança faz a festa, né? E co-
mo meu pai não tinha filho homem grande, as nos-
sas... Nós quatro primeiras “fomos mulher”, então 
papai trabalhava em uma Autarquia Federal chama-
da SAPS, um armazém que tinha aí, não era merca-
do, era armazém e era do governo... Era do governo! 
SAPS era uma sigla mesmo e tinha em várias cidades 
de Minas Gerais.

O papai era funcionário lá, né?! O pai era ge-
rente, e como ele não tinha filho homem pra levar pra 
lá, pra ajudá-lo, ele levava quem? A Biá (risos). Aí eu 
tinha uns doze anos, hoje em dia ninguém aceita isso, 
né? Acha que é trabalho escravo, que é não sei o que, 
que a criança tem que brincar, sei lá. Mas pra mim, ir 
lá pro SAPS ajudar o papai era uma brincadeira, sa-
be o que é uma brincadeira? Eu gostava demais de 
ir, trabalhava, pesava batata, arroz, feijão e as pesso-
as da região vinham comprar em Cataguases que o 



44

preço era muito bom e era um armazém muito farto, 
completo... Então vinha pessoas da região comprar e 
descarregava todo mundo aquele caminhão de fre-
guês na porta do SAPS, aí a Biá mais os outros fun-
cionários faziam a lista de compras, 10 kg de arroz, 
5kg de feijão, e isso... e ali a gente passava os dias 
na parte da tarde, quando a gente não estudava, meu 
pai no fim do mês me dava um troco... 

É, eu ganhava um troquinho do papai e achava 
era bom. Porque só tinha uma moça, isso aí também 
você não precisa contar. (risos) Só tinha uma outra 
moça que trabalhava lá, mas era mais idosa, era ela 
coroa, solteirona, emburrada, e aí a Biá fazia a festa, 
porque eu era mocinha, todo freguês bonitinho que 
chagava lá ficava me regatando, você sabe como é. 
Antigamente os namoros eram muito simples, quan-
do existia namoro, né?

 Aí os freguêzinho que chegavam lá, os rapa-
zinhos e tudo, eu corria pra atender, coisas assim, sa-
be? Era uma época muito boa, eu sei que tinha um 
político daqui, Camilo Nogueira da Gama, já ouviu 
falar dele? O tio Camilo, como se chamava, ele era se-
nador, parece. Ele trouxe pra Cataguases assim bas-
tante vantagens, inclusive esse SAPS, que era uma 
autarquia do governo, ele que trouxe. Era o começo 
dos modernos supermercados, porque era um arma-
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zém muito grande, muito farto, e era preço popular, 
era um preço bem razoável e fazia bastante econo-
mia pro povo, dava bota, e ele gostava muito que isso 
acontecesse. Depois da minha infância...

 É, a Escola Técnica de Contabilidade e de 
lá eu arrumei emprego ainda rapidamente, eu tava 
menor de idade ainda, eu não tinha 18 anos quando 
comecei a trabalhar de carteira assinada, e eu traba-
lhei também de balconista numa loja muito boa que 
tinha em Cataguases, que vocês devem se lembrar, A 
Nacional. Eu fui balconista na A Nacional, e a gente 
trabalhando no comércio, ajudando com tudo, a gen-
te aprende muita coisa, a gente aguça o raciocínio e 
eu confesso a vocês que eu não era boa aluna de ma-
temática não, eu detestava resolver problema, mas 
se eu fosse pôr na prática, eu sabia fazer porcenta-
gem, sabia calcular preço das coisas, fazer metragem, 
eu não conhecia pano, porque família pobre a gente 
não tinha muita variedade, então quando eu entrei 
na A Nacional eu era menor ainda, eu tinha uma di-
ficuldade danada pra acertar com as freguesas. As 
freguesas falavam assim: “Eu quero ver morim eu 
pensava assim “Meu Deus, o quê que é morim?” E 
eu tinha que fazer uma ginástica pra aprender, né?... 
Rapidamente com os funcionários mais antigos. “Ah, 
eu quero filó.“(risos) Meu Jesus, me ajuda a achar o 
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filó. E foi um tempo assim de aprendizado, porque 
eu trabalhava na A Nacional e estudava na escola 
de comércio, e assim eu fui engrenando na adoles-
cência, sem passar por muitos vícios. Eu não tinha 
tempo, então, era um ponto positivo, a gente vivia a 
vida numa família grande, porque a gente se sente 
útil, a gente aprende a dividir as coisas e o amor nos 
faz, era uma coisa maravilhosa, né? Era muito love, ô 
casa alegre! É muito bom... Esses casamentos agora 
não... Haja vista a quantidade de filhos.... (risos)

 (Ia a festa) muito pouco, porque meu pai era 
espírita e tradicionalmente contrário a muita festa, 
muita coisa. Primeiro... que a gente não tinha condi-
ção, assim, de se apresentar bem. Nós não tínhamos 
condição de fazer roupa todo dia e ter um calçado 
melhor e ter... Nós não tínhamos, então, papai meio 
que detonava pra gente também não sentir falta, né? 
Não ficar humilhado nem nada. O pai falava assim: 
não, nesse negócio, homem não dança com homem, 
nada de ir em baile, porque mulher dança com mu-
lher, mas homem não dança com homem, cês não vão 
não. Aquele “Não” pra nós era um absurdo! Mas ele 
tinha as razões dele, né? Então habitualmente a gente 
ia na Escolinha de Evangelização no Centro, ia nas 
festinhas de família, que a família sempre foi grande 
e sempre gostou de juntar. Então era aniversário de 
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um, juntava aquele monte, era aniversário de outro, 
juntava todo mundo. Então a vida era mais ou me-
nos familiar mesmo, né?

Aqui em Cataguases. Enquanto ele foi vivo, ele 
deu um padrão de vida muito bom pra família. Mas 
aí bateu a paixão, a mãe conheceu o papai e papai 
era um homem de bem, mas era de família mais po-
bre, muito pobre. Então, até tem uma passagem bo-
nitinha que o meu avô falou com minha mãe “Olha 
Dileta, quê que você vai fazer! Você vai casar, esse 
moço é muito bom, mas ele é muito pobre... Meu vô, 
meu avô Abel, falava com a minha mãe “Olha quê 
que você tá fazendo, você vai casar com esse moço, 
ele é bom moço, que era muito honrado, balconista 
também, uma pessoa do comércio, uma pessoa legal. 
Mas ele era muito pobre, ele morava com a mãe dele 
e um irmão só. O pai dele era falecido desde ele me-
nino. É... Então o vovô falou que a mãe saiu-se com 
uma pérola, falou com meu avô assim “Ah, pai, com 
o José eu moro até debaixo da ponte!”.

Eles casaram com muita simplicidade e tudo e 
até a casa onde minha mãe morou, 60 anos, que eu 
falei na Vila Tereza, a casa onde eu fui pra lá menina 
e saí de lá casada, era herança que ela recebeu do avô, 
do pai dela, porque os outros irmãos dela, um vocês 
devem conhecer, o famoso Tio Otinho lá do Paz Luz 
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e Amor. O Otinho é meu tio... A Célia é minha irmã. 
Uma das onze... Um monte, um punhado! Mas aí a 
mãe herdou aquela casa, a vida ficou muito mais fá-
cil... Pra eles criarem a família, porque a gente morava 
bem, morava de graça, no que era da gente. Os outros 
irmãos dela, abriram mão, cada um abriu mão da sua 
parte, cada um dividiu como era, que a herança do 
vovô não foi muito pequena, então a mãe ficou com 
a casa, melhorou bastante pra eles e eles puderam vi-
venciar o amor deles. E puderam ter a quantidade de 
filhos que eles tiveram. Era uma infância pobre, mas 
não era uma infância miserável... Nós tínhamos boa 
alimentação... É... A gente tratava direitinho de dente...

É... Ela (a mãe) era muito dedicada, muito mes-
mo! Até eles brincavam também, que meu pai falou... 
meu pai era espírita, também, né? Meu pai, minha 
mãe, espíritas, então meu pai propôs a mamãe “Ah, 
Dileta, vamos morar na creche? Vamos arrumar uma 
creche pra gente olhar?” Que não sei o que... que nós 
vamos criar nossos filhos junto de um internato pra 
criança lá em Astolfo Dutra. Aí o papai chamou a 
mãe, vamos morar em Astolfo Dutra pra gente criar 
nossas crianças em um orfanato espírita lá que tinha, 
e a mãe falou “Ah! Não, vamos não, vamos criar só 
nossos filhos sozinhos. Aí eles arrumaram logo uma 
creche. (risos) É... uma dúzia.
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Sou uma pessoa, extremamente sortuda e mui-
to brincalhona com tudo. Graças a Deus, eu sempre 
fui, sempre tive bom humor e tal, e coisa... Então eu 
tinha que trabalhar, estudar, namorar, ajudar em ca-
sa... Não tinha o menor pingo de sossego. Menino... 
e menino pra olhar e a mãe pedindo pra arrumar a 
casa, e eu trabalhava na Força e Luz, que eu passei da 
Nacional pra Força e Luz...

Eu não fui de brincadeira não, eu falei que eu 
era uma pessoa de sorte, porque assim, paquera nun-
ca me faltou... Eu gostava de namorar... Vocês não 
podem contar isso tudo, porque senão fica feio pra 
mim... Eu tinha um colega muito grandalhão, não 
vou falar o nome dele não que também é conhecido 
(risos). E ele tinha uma mão muito grande, e eu ia pra 
escola de Comércio e eu adorava ficar na porta do 
colégio, esperando aula começar ou na saída, de mão 
dada com ele, eu não era namorada dele, ele tinha 
namorada... E eu gostava de ficar de mão dada com 
ele, sabe por quê? Porque a mão dele era grande. Eu 
achava, eu achava muito legal, muito romântico. Ó... 
eu matava aula pra ir no cinema, a vó Dileta e o vô 
Luiz, não estavam nem, mas nem imaginando... Que 
eu ia contar? É ruim, heim!

Não... A Célia demorou um pouquinho a fa-
zer, e a gente tudo era uma questão de privacidade 
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mesmo né? Tô brincando, mas é verdade. Que a mi-
nha família era tradicional muito rígida, isso e aquilo, 
mas lá em casa tinha um lâmpada enorme na porta lá 
da entrada que era pra gente não namorar no escu-
ro, mas eu, aquela que tivesse namorado mais tem-
po entrava e namorava na sala, a outra namorava na 
porta, a outra namorava... (risos). Eu sei que a gente 
pintava com a vó Dileta. Coitadinha! E eu chegava 
lá em casa, a hora que eu chegava da escola ou qual-
quer coisa, eu entrava dentro de casa, falava que ia 
beber água e “tuf” na lâmpada, apagava (risos)... Ah, 
mas eu dou risada! Porque eu fazia isso intencional-
mente, eu ia lá e tal, e “tuf” na lâmpada. Apagava a 
luz, aí, até que alguém percebesse que a Biá tava lá 
fora namorando no escuro, eu já tinha... Sabe como é 
que é, né? (risos) Um carinho a mais, um beijinho pra 
lá, pra cá, eu sei que a nossa infância, nossa adoles-
cência foi muito alegre porque quem tinha namorado, 
não queria esperar a outra que não tinha e vice-versa. 
Então a mãe passava ordem: ó, em casa chega todo 
mundo no mesmo horário. A gente ia pra tal escola 
de comércio, né? E depois tinha que chegar em casa 
junto. Ah! mas a hora de chegar, aquela que tava na-
morando queria ficar pra trás, a que não tava namo-
rando: “Ah! eu vou entrar...” Era aquele pega. Não 
que a gente fosse assim, umas pessoas destinadas, 
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desbragada, é... que fizesse nada de assim... grave, 
nada não.

Tivemos quatro (irmãos), mas foram... Eles 
nasceram depois... mais cedo, minto, mais tarde, de-
pois de nós, eles eram mais novos, então nós qua-
tro fizemos uma pré-adolescência, uma adolescên-
cia, depois foi chegando os outros, o Jorge, a Célia 
mesmo. Eu sei que a vida correu muito boa pra nós 
e Cataguases era de uma tranquilidade abençoada, 
que a gente sabia que a vida não passava daquilo 
né, então a gente não tinha muita pretensão, mas eu 
tive muita sorte, como sempre eu falo pra vocês, eu 
tive sorte, ó! Escolhi muito bem o marido... Graças a 
Deus! Num é? É um homem de bem, nós já estamos 
pertinho dos 50 anos de casado.

Ah! Eu conheci (o meu marido) nessas minhas 
idas e vindas e eu trabalhava na Força e Luz também, 
eu trabalhei 11 anos na Força e Luz, então eu saía 
de casa todo dia pra trabalhar ou pra estudar, então, 
eu conheci através de um amigo comum, o... Milton 
Barbosa que foi professor. Você lembra dele? Conhece 
ele? Foi o Milton Barbosa que nos apresentou. Eu tive 
uns outros namoricos, umas coisinha mas nada sério 
assim... Nada que me empolgasse, entendeu? O amor 
é lindo! (risos) Aí, quê que o Ary fala de mim, está 
vendo? Desde que a vi, peguei a mala... (risos).
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Olha, eu vou te falar... A gente, eu gostava 
muito da minha vida profissional, da minha vida fa-
miliar, mas eu bastante tempo da minha vida eu me 
dediquei ao Paz, Luz e Amor, porque a gente tem a 
índole e tem a vontade e eu me interessei muito pela 
parte social, pela assistência social. E tem uma cha-
mada sopa. Aquela sopa pra mim era uma delícia de 
fazer, aquilo eu me empolgava a cada dia... E eu per-
gunto, é o meu comprometimento com a fome que a 
gente sabe... Que eu acredito que uma encarnação é 
consequência de outra, né? Então eu acho que nada 
na minha vida me deu tanta alegria quanto cuidar 
daquela sopa, não sei se vocês já ouviram falar tam-
bém das feijoadas beneficentes, que a gente fazia. Eu 
não fazia nada sozinha, mas eu montei uma equipe 
muito boa e nós conseguimos com a ajuda do Otinho, 
do Tio Otinho como todo mundo fala, o Paz Luz e 
Amor tinha uma, uma... uma... é... uma diretoria mui-
to ativa, então nós fazíamos campanha de cobertor, 
campanha do quilo, festas de natal... E isso enrique-
ce muito a gente que a gente toma conhecimento de 
muito problema de outras pessoas, o nosso fica pe-
quenininho...

Olha, eu vou te falar, eu tive tão bons amigos, 
tive um relacionamento tão rico, relacionamento 
humano, com essas pessoas simples, sabe! Que me 
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ensinavam muita coisa, pessoas sábias, tinha uma 
senhorinha uma vez... Ela tinha uma família muito 
grande e o centro ajudava ela, então ela virou pra 
mim e falou assim: “Ah! Beatriz, café da manhã lá 
em casa é a maior graça”. Eu falei assim: “Uai, co-
mo pode?” Ela falou comigo assim: “Não... Sabe por 
quê? eu não tenho dinheiro pro pão, então sabe o que 
eu faço pra minhas crianças?” Um bando, uns oito 
menino. “Eu compro mandioca que é mais barato 
e cozinho mandioca com sal e falo com eles que eu 
adoro mandioca com café”. Eu achei assim... Muito 
sábio da parte dela em vez dela reclamar com os fi-
lhos que não tinha dinheiro pro pão, ela fala assim: 

“Não... vamos comer mandioca.” Serve de lição pra 
gente, né? Então, muitas vezes nós ouvimos críti-
cas que as pessoas que estão de fora não percebem 
a necessidade... que eu acho assim, o evangelho pra 
quem tá com fome é prato de comida, pra quem tá 
doente é o remédio, pra quem tá é... Com frio é aga-
salho, cada um tem uma necessidade diferente. Então 
a gente aprende valorizar as pessoas, não por coisas 
materiais, mas por sentimentos, por abnegação por 
é... Tolerância da vida, porque viver a vida de um 
pobre é fácil? Você ter vontade de comer e não pode, 
você ter vontade de passear e não pode, você ter von-
tade.. Eu fui fazer uma vez... A gente falava, ajudava 
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nos estudos, então eu preparei uma pequena fala pra 
fazer lá no centro, pras pessoas que frequentavam lá, 
e tinha uma senhorinha pobre na plateia, não foi na-
da de sopa não, foi fora, foi numa reunião lá do cen-
tro espírita então eu comecei a falar da dificuldade 
das pessoas, daquelas pessoas que tem dinheirinho 
contado, que é obrigada a abrir mão de muitas coi-
sas por que o dinheiro tem que ser pras necessidades 
principais, então eu comecei a comentar, às vezes a 
pessoa quer comprar um sapato e num pode, num 
compra o sapato porque tem que comprar arroz com 
feijão, às vezes a pessoa quer ir numa festa, aquela 
situação que eu já tinha vivido, né? Quer um vestido, 
uma roupa nova, um passeio e não pode, as coisas 
são como são, às vezes, às vezes o pobre e aperta-
do, a senhorinha balançando a cabeça concordando 
comigo, eu me lembro direitinho, dela concordando 
com meu comentário, que ela vivia aquilo, então es-
te período que eu ajudei no centro espírita, foram 25 
anos de sopão, eu tive muita oportunidade de crescer 
como pessoa, de aprender como essa senhorinha da 
mandioca, então, pessoas humildes, mas pessoas que 
tem sentimento, né? Aí uma pessoa que tá de fora, vê 
aquela multidão tomando sopa, aquela quantidade 
de gente, “Ah! o centro espírita ajuda piranha! Ah! 
o centro espírita...”, porque o homem dá tudo no pé, 
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e eles geralmente não continuam o relacionamento e 
a mãe que fica com o filho pra criar, então, critica a 
gente. Escuta, mas ou você faz de bom grado e deixa 
pra lá, ou você desiste e vira as costas né? Então eu, 
felizmente eu tive a oportunidade, o Otinho, a equi-
pe dele... Eu e tal, nós formávamos uma equipe tão 
unida, tão boa, que a gente queria ajudar fazer um 
barraco, a reformar um barraco de um pobre, a fazer 
uma casinha, qualquer coisa que o centro queria, um 
projeto de fazer, não tinha dinheiro suficiente, né? Aí 
nós acabamos fazendo as tais feijoadas...

Mas o pessoal tinha medo, quem não tinha 
medo de fazer a feijoada era a Biá, porque nós pegá-
vamos é... as cozinheiras, as mulheres que me ajuda-
vam davam tanto duro quanto eu, mas elas tinham 
medo, se eu não tivesse à frente e falar “vamos fazer, 
vai dar certo, isso e aquilo”, elas encolhiam. Nós con-
seguimos fazer um trabalho social muito bom com o 
dinheiro da feijoada. Inclusive o primeiro brechó de 
Cataguases foi formado ali na pechincha Paz, Luz 
e Amor. Eu tenho impressão que deve ter mais de 
30 anos aquela pechincha... Porque nós chegamos à 
conclusão que o dinheiro da sopa era assim, um saco 
sem fundo, a gente tanto comprava o macarrão pra 
fazer, quanto pra dar, quanto pra socorrer as casas. 
Quanto pra socorrer com remédio, pra tudo, tudo 
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que pudesse que vocês poderem imaginar acontecia, 
e você sabe que nada se faz sem dinheiro, né?! E eu 
não tinha dinheiro meu suficiente, nós não tínhamos 
dinheiro pessoalmente pra investir em tudo, então a 
gente criou uma equipe de trabalho que felizmente 
produziu bastante, inclusive o brechó, tá lá.

Porque um dos meus colegas de trabalho, nós 
estávamos procurando uma atividade, como é que 
nós vamos fazer pra arrumar dinheiro, pra comprar 
macarrão? Comprar as coisas lá pro centro, aí ele 
deu a ideia: Falou assim: “Ó, vamos começar a ven-
der roupa usada” que aí a gente não tem gasto ne-
nhum e pode aproveitar a doação das pessoas que as 
pessoas doavam de tudo pro Paz Luz e Amor, então 
era aquele casaco pesado, aquele vestido de baile, 
era aquela roupa chique, era maiô, era bijuteria, era 
uma quinquilharia do caramba, aí sabe o que o meu 
ilustre e preclaro marido fazia? É... Ele é apaixonado, 
né? Tudo que eu pedisse pra ele, corria pra fazer de 
muita e fazia de muita boa vontade também, e aí nós 
resolvemos fazer pechincha nos bairros primeiro, en-
tão a gente escolhia um bairro da cidade e mandava 
avisar, botava no boteco, na padaria. Por exemplo, a 
gente ia no Leonardo, então durante a semana um de 
nós ia lá e marcava, tal rua assim, pechincha tal dia, 
tal hora, aí o pessoal do bairro que queria comprar 
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uma roupinha melhor, queria comprar uma coisa, 
uma vasilha boa, alguma coisa.

Então acontecia de a gente faturar um troqui-
nho justamente pra sopa, pros pobres mesmo, mas 
era com o quê? Com aquela sandália de salto, que o 
pobre não ia usar no morro, aquele cinturão que saiu 
de moda, aquela bolsa bonita que a madame deixou 
de usar, então, nós fizemos isso, eu e o Ary, muitas 
vezes... e o Otinho! Aí eles me pediam sabe como? 
Não vai... Eles falavam comigo assim, você não vai, 
sabe por quê? Porque eu gostava de dar as coisas 
pros outros. É. Eu ficava com pena, eu ficava com pe-
na de vender. Aí eles me proibiram de dar. “Não vai, 
você fica!”. Eu podia arrumar a tralha toda, arrumar 
as roupas, passar, consertar, fazer o que quiser...

Sabe o que acontecia lá? Era o seguinte, tinha 
uma mãe que morava, por exemplo, lá no “Guela 
Seca”, qualquer lugar, no Ana Carrara. Então... Esta 
mãe tinha costume de ir na sopa e levava o filho que 
morava com ela, ou o neto... E aí o que acontecia? 
Quando ela sabia que ia ter festa no centro, ela ia no 
outro bairro e apanhava os outros neto dela “tudo”, 
aí minha cara trinca! Entendeu? Então... As festas lá 
do Paz Luz e Amor eram movimentadas e tumultu-
adas, mas dentro do possível, a gente agradava todo 
mundo, né? Já teve vez da gente ter que falar assim, 
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“Ó vamos acelerar, não vão ficar toda vida comendo 
não, que a gente inventava 1001 coisa pra fazer, não 
vão ficar não porque senão nós não “vão” aguentar. 
Pessoal ia buscar criança em outro bairro pra poder 
vim, entendeu? Então a gente tinha que acelerar as 
comidas, mas nós fizemos muita coisa boa ali, muita 
comida gostosa, a gente fazia... É...biscoito frito, até 
estive lembrando um dia desses, é, a... Até me lem-
bro perfeitamente, muitas vezes eu desagradei a mi-
nha equipe porque eu era mandona, eu gostava que 
desse mesmo tudo, não gostava de ficar... Eu sou 
mandona? Ah, eu não quero nem saber... Eu sei que 
eu sou assim e fim de papo... É... É sim.. E eu sei que 
eu corria bastante alegre, a vida era muito boa, por-
que, eu, Ary, nós continuamos casados no ritmo da 
nossa infância, que a gente fazia um monte de coisa, 
então... Depois que eu casei tinha que trabalhar fora, 
trabalhar na sopa, criar menino, ajudar a mãe, arru-
mar minha casa, é. Eu sei que, todo dia era aquela 
montoeira de coisa pra fazer...

Eu tenho três (filhos). Durante a minha vida 
de casada, eu perdi neném também. Eu queria meia 
dúzia, mas eu tive três gravidez que não deram cer-
to e eu pensava comigo assim: “Meu Deus, por que 
isso acontece?” Era consequência do diabetes eu não 
sabia, mas a minha mãe era sábia demais ela virou 
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assim e falou assim:, “Beatriz, você tá abortando? “eu 
falei “Não senhora..” inclusive, dois bebês eu perdi 
praticamente na semana de nascer, aí era a “cetonú-
ria”, a diabetes fazia mal pro feto, então minha mãe 
virou pra mim e falou assim, eu tava no chão, eu tava 
deprimida demais, por quê tinha... acontecer três ve-
zes? Pera lá... É... Uma sensação muito ruim, mas mi-
nha mãe que é espírita né? Ela falava comigo assim: 

“Beatriz, fica calma, porque alguém tem que ser mãe 
desses que não vão nascer”, show de bola! 

Não é a única atividade do centro espírita. O 
centro Espírita providencia a semana espírita, que 
é uma semana inteira de palestras, conferências, é 
cultos do espiritismo do Brasil que vinham, o Chico 
Xavier já veio a Cataguases, o Divaldo Pereira Franco. 
As semanas espíritas são muito bem frequentadas, 
tem seminários, tem a parte filosófica toda muito 
bem exposta, tem reuniões públicas e tem a mediu-
nidade, que a mediunidade não é exclusiva do es-
piritismo, mas o espiritismo é a única religião que 
gosta e que trata mais profundamente os fenômenos 
espíritas porque existem pessoas sensitivas, exis-
tem... Ninguém pode negar a existência do mundo 
espiritual, ninguém em sã consciência pode contestar 
a doutrina espírita, porque a diversidade da vida e 
da morte, eu só encontro explicação na pluralidade 
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da existência, como é que Deus pode fazer uma pes-
soa nascer uma toda “estrupiada” e pode fazer outro 
nascer lindo e maravilhoso e você encontra diversi-
dade em tudo, como é que isso pode acontecer, cadê 
a justiça de Deus, né?! Então esse argumento da plu-
ralidade das existências, ela impõe a gente o raciocí-
nio, se as coisas acontecem desta maneira, é porque 
Deus permite. Porque existe equilíbrio no universo, 
existe a força superior chamada Deus, mas Deus não 
destina de ruim pra ninguém. Você acha que Deus 
põe as pessoas no mundo para se tornarem assassi-
nos? De jeito nenhum, aí entra o tal livre arbítrio, que 
a pessoa escolhe, não é mesmo? A pessoa direciona a 
vida de acordo com o seu gosto, com a sua necessi-
dade, escolhe antes de nascer se quer nascer mulher, 
se quer nascer homem, porque o espírito não tem se-
xo, então, o sexo está no corpo físico de acordo com 
aquela decisão nossa de ser mulher ou ser homem, 
então Divaldo França e é um orador espírita respei-
tadíssimo, ele fala que todo mundo já deve ser um 
bigodudo na vida passada, então já foi mulher na vi-
da passada, então não adianta a gente ter preconcei-
to de nada, porque a vida é diferente aqui. A terra é 
um mundo pequeno e não é o único mundo habitado, 
não pode ser, nós não entendemos ainda, não temos 
condições de analisar, como seria a vida em outro 
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mundo, mas tem que ter, tem que ter vida por que o 
universo inteiro ia ser criado a troco de nada? Só por 
conta da terra? Então a ciência vai, se Deus quiser, 
vai comprovar, né? A existência de vida mesmo que 
seja diferente, isso não pertence a nós. Depois isso é 
uma coisa pro futuro, né?

E eu trabalhava na Força e Luz, e a Força e Luz 
tinha um certo preconceito com a mulher casada, en-
tão quando a funcionária casava, ela dava um jeito 
de despachar, porque eles tinham prevenção... Até 
hoje tem né? É... Então, quando eu estava grávida do 
Ivan eles me propuseram uma demissão voluntária, 
tipo assim, como fazem hoje, eles ofereceram pra nós 
que trabalhávamos no faturamento da Força e Luz. 
Nós éramos 13 mulheres e eu tinha um chefe mara-
vilhoso, implicante que só ele, porque pra ele conter 
13 mulheres no serviço, ele tinha que ser muito bravo 
mesmo. E a gente fazia, nós fazíamos o faturamen-
to, e fazia tabela de preço, e faturava pro governo e 
era por tipo de consumo, industrial separado do co-
mercial, do residencial, e pra várias cidades então era 
muito legal o trabalho que a gente fazia porque antes 
do computador, quem fazia tudo lá era a minha se-
ção, era o faturamento, desde o recibo com o nome 
da pessoa e tudo até os valores que eram cobrados, 
os impostos, era um serviço muito legal, de compu-
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tador! Nós fazíamos... Aí quando o Ivan ia nascer, aí 
eles estavam oferecendo, estavam querendo botar o 
computador, aí ofereceram a demissão voluntária, eu 
fiz um acordo com a empresa, o sindicado, pra eu po-
der ser indenizada e sair, e aí com a indenização, e 
meu preclaro marido, demos entrada nesta casa que 
a gente mora até hoje, então pra nós foi muito bom 
ter trabalhando na Força e Luz, eu tive o prazer de 
ajudar a cidade de Cataguases a fazer o tombamento 
da Companhia Força e Luz. O tombamento foi uma 
fiscalização do ministério das Minas e Energia e foi 
feito na empresa, na Força e Luz então quem atendia 
o pessoal do ministério, era quem? A Biá! As pessoas 
não tinham tempo suficiente pra ficar por conta de 
funcionário público, então, eles vinham geralmen-
te, um engenheiro e um contador, e eles vinham a 
Cataguases periodicamente, uma vez por semana, às 
vezes mais de uma vez, e aí eles queriam ver a do-
cumentação da Força e Luz, tipo assim: registrado 
na contabilidade a compra de uma turbina, de uma 
máquina de alta potência, de mais peças pra usina e 
tudo, aí o ministério das Minas e Energia mandou os 
dois fiscais dela vir, assim, um olhava a parte contá-
bil e o outro ia lá onde tinha a turbina, onde tinha a 
máquina, onde era a usina e ia comprovar se o con-
tábil tava batendo com o físico. Entendeu? Eu fiquei 
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quatro anos por conta do ministério das Minas e 
Energia, foi uma época assim, de muita fartura pra 
nós, pra mim e mais o Ary, nós tivemos a vida pro-
fissional valorizada e tudo, ele era muito trabalhador 
também e eu pude participar desta, da chegada do 
computador, foi muito legal! A Força e Luz era real-
mente de vanguarda, já tem computador há muitos 
anos aqui.

Esse lado de cá cresceu bastante, a nossa rua 
é uma rua sem saída e a maioria das pessoas daqui 
é proprietária. Cataguases já foi um grande produ-
tor de açúcar... É! Tinha uma usina de refinar açúcar, 
tinha muita cana plantada, era um... Município agrí-
cola, aqui cultivava café, o café não é da minha época, 
os cafezais de antes, mas a cana-de-açúcar era, a fa-
mília Souza era uma família muito rica e que explo-
rava a usina do açúcar... Cataguases tinha muito pro-
gresso por conta disso, por conta da usina de açúcar...

O período mais próspero que nós pudemos 
identificar, inclusive por causa do trabalho junto aos 
carentes, foi a época do cruzado, em que as pesso-
as estabilizaram bastante no emprego, e a sopa era 
igual um termômetro, quando a população tava 
muito sem recurso a sopa enchia demais e quando 
na época do cruzado, houve aquela... Amainou um 
pouco a necessidade da população, né? Não... eu até 
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cheguei a me perguntar. Será que tá valendo a pena, 
será que vai prosperar? As pessoas... Mas foi um pe-
ríodo assim bem curto, depois caiu tudo na normali-
dade outra vez, então o período que eu achei que foi 
bem próspero foi esse, do cruzado, com a mudança 
da moeda, foi muito bom... No mais a cidade era isso 
mesmo. Tinha ato tão engraçado, tão interessante, es-
sas duas pessoas do ministério das Minas e Energia, 
que vieram a Cataguases eles, achavam tudo bonito, 
tudo pitoresco, tudo diferente, porque eles eram ca-
riocas, né? Então naquela época, eles ouviram aqui 
em Cataguases, o anúncio das pessoas que mor-
riam, porque aqui sempre teve o carro de som falan-
do na rua, vocês sabem né? O carro de som avisava: 

“Fulano de tal, tal velório, tal lugar, tantas horas o en-
terro”, e aí esses dois que eram contador do ministé-
rio e o engenheiro técnico, eles davam gargalhada de 
achar em Cataguases, o morto avisava que morreu. 
Ah! mas eles achavam um barato, você precisa de ver 
como eles riam. E na hora eles passavam a semana 
aqui e depois na hora de ir embora é... “Vou comprar 
queijo pra levar”, é linguiça, é isso, é tudo de bom, é 
goiabada cascão, eles levavam pro Rio (de Janeiro) e 
era muito engraçado eles comentarem esse negócio, 
achar diferente o morto avisar que morreu... é engra-
çado... Quer dizer... Que não é toda cidade que tinha 
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esse trabalho... Esse serviço, né? Cataguases é interes-
sante, tem muita rádio, deve ter umas 5 rádios, né?

É... mais de 100 anos também, o 4º mais velho 
do Brasil, o Paz Luz e Amor, e tem a igreja Metodista, 
Igreja Católica e o pessoal fala assim “Ah, é a cida-
de que o trem corta a cidade”, não é não, a cidade 
que se formou em torno do trem, pelo progresso que 
o trem trouxe, né? Aqui escoava a produção agrí-
cola, essa usina de açúcar trouxe muita prosperida-
de pra Cataguases, porque tanto ganhava dinheiro 
quem plantava a cana e colhia, cortava, e os boia fria, 
e quem vendia, comercializava e tudo... Então, foi 
uma época de prosperidade pra Cataguases a usina 
de açúcar. O almoxarifado da prefeitura é onde era a 
Usina de Açúcar.

Aqui pertinho de casa, como aconteceu com o 
Colégio Cataguases, que o Estado pegou o Colégio 
comprou da família Peixoto e transformou num colé-
gio público, também a cana-de-açúcar deixou de ser 
explorada pela família, porque o banco... me parece o 
Banco do Brasil, se apoderou da Usina pra pagamen-
to de empréstimos bancários, e esse negócio da gen-
te comprar a casa, nós compramos, nós fizemos uma 
hipoteca, nós pagamos uma parte e hipotecamos o 
restante da dívida, durante cinco anos nós pagamos 
a hipoteca da casa como se fosse aluguel e isso quer 
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dizer que as instituições financeiras estavam a pleno 
vapor, estavam é... Ativas, foi na época da ditadura 
militar, porque apesar da ditadura, a vida financei-
ra de Cataguases, a vida do país, tava normal, ago-
ra que os bancos não tem mais este tipo de hipoteca, 
né? Ninguém compra mais casa, hipotecando a casa 
e tal, mas antigamente era assim, se a gente deixasse 
de pagar a hipoteca, a garantia era o próprio imóvel, 
então é interessante a gente observar.

Eu acho que Cataguases ainda tem uma van-
tagem que é a instrução primária, a instrução de até 
segundo grau, tem... As pessoas tem o SENAI que 
é muito bom, então neste campo, Cataguases é, é... 
bem servida! Agora, em contra partida, as indústrias 
tem dificuldade pra se instalar em Cataguases, eu 
não sei se vocês sabem, o ICM do estado de Minas é 
muito mais elevado do que o dos outros estados, São 
Paulo e Rio tem uma taxa de imposto bem menor.

As empresas querem gratuidade. Querem por 
exemplo, se vier uma empresa maior pra Cataguases, 
que possa oferecer 100 empregos, 200 empregos, elas 
querem que a prefeitura dê vantagens, que o estado 
dê vantagens, então como essa vantagem às vezes 
não depende do prefeito nem nada, acabam não se 
instalando, porque se o imposto no Rio de Janeiro é 
12% aqui é 18, no faturamento da empresa faz muita 
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diferença, né? O percentual maior e uma proximida-
de da Rio-Bahia também. Leopoldina tá bem mais fá-
cil de escoar produção e tudo, então... Cataguases tem 
que investir no que ela já é... uma cidade industrial, 
que a Industrial é uma boa empresa, a Força e Luz 
também, dá força à cidade, não é uma cidade despro-
vida de recurso não. Agora, o que a gente nota é que 
as famílias antigas, os filhos, gostavam de seguir as 
atividades dos pais, as empresas eram mais familia-
res, os Peixoto, por exemplo, optaram pela tecelagem 
e fiação e tal, e então fizeram disso o futuro da fa-
mília e os filhos permaneceram aqui, continuaram a 
atividade dos pais, hoje em dia, os meninos querem 
fazer outras coisas, nem sempre aceitam tomar conta 
duma empresa da família. Então daí debandarem, é 
uma cidade que não tem, não oferece grandes salá-
rios, em compensação, nossa vida é pacata, é difícil 
acontecer um crime em Cataguases, a gente nota que 
é uma vantagem nos dias de hoje. Olha, eu só posso 
afirmar uma coisa, eu tenho absoluta certeza de que 
Cataguases é terra de gente boa! 

Entrevistada por Adriana Fidelis Silva, Renatta Barbosa e Rita de Cássia 
Mendes Cabral, em 23/09/2013. 
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    Nasci em 12 de março de 1940 em 
Cataguases, na rua do Pomba. Eu fui filho único até... 
minha irmã é... são quinze anos de diferença. Meu 
pai era comerciário trabalhava na Casa Carcacena, 
depois construiu uma casa e a gente se mudou para 
a [rua] Doutor Sobral onde eu passei a minha infân-
cia, a adolescência e a fase adulta. Estudei no Colégio 
Cataguases, naquela época era Admissão que se fala-
va, não é? E fiz o Científico, a época do Latim. Minha 
mãe era professora e foi diretora do grupo Guido 
Marlière, Maria Aparecida Teixeira Lacerda, tinha o 
apelido de Lilia. Tem uma creche escola do SOS com 
o nome de “Tia Lilia” ali perto da rodoviária. 

C É L I O  T E I X E I R A  D E 
L A C E R D A

M É D I C O  A P O S E N TA D O

7 3  a n o s
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Devia estar no segundo ou terceiro ano do 
Científico, seria o quê? (19)68 ou 69 e eu era amigo 
do Joaquim Branco e do Pedro Branco e resolvemos 
fazer um jornal mimeografado que se chamava “O 
Muro”, era feito na casa da dona Ruimar. O lema era 

“Liberdade antes confusa do que nenhuma”, uma fra-
se do Machado de Assis. A capa do primeiro núme-
ro foi um artigo meu, era prefeito o João Peixoto, e 
ele havia rotulado os mendigos com uma plaquinha 
esmaltada porque, segundo ele, estava vindo mui-
to mendigo de fora da cidade. Fiz um artigo: “As 
casas certinhas que olham / os carros que passam / 
os mendigos que se arrastam / em Cataguases tu-
do está emplacado”. O João Peixoto foi ao Colégio 
Cataguases, fui levado para a diretoria, me escu-
lhambaram, que eu estava avacalhando a adminis-
tração dele. Falei: “Não, senhor João, eu discordei 
do senhor, não quis desmerecer o senhor”. Foi uma 
experiência que me mostrou que as coisas entre os 
ideais da juventude e a prática da vida tem uma di-
ferença grande. Eu podia ter me colocado junto ao 
Joaquim, ao Pedro e partido para a Literatura porque 
sempre gostei de escrever, mas uma coisa me dizia 
que eu queria alguma coisa além daquilo. Achei que 
na Medicina eu poderia tornar em atos aquilo que as 
palavras diziam.
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A primeira viagem que eu fiz fora dos limites 
de Cataguases [foi] aos 19 anos, fui para o Rio de 
Janeiro. Morava numa pensão da Correia Dutra com 
mais cinco pessoas de Cataguases para fazer vestibu-
lar de Medicina. Passei na universidade federal e fiz 
o curso de Gastroenterologia, de Endoscopia, termi-
nei em primeiro lugar o curso de Medicina Nuclear, 
dado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
pela Escola de Medicina e Cirurgia, pelo Instituto 
Militar de Engenharia, foram dois anos. Era época da 
ditadura, havia um general que chefiava a comissão 
e falou: “Temos todo interesse em que você continue 
aqui, mas você terá que seguir a carreira militar, não 
admitimos civil na Comissão. Se você aceitar, vai 
para Campinas chefiar o Laboratório de Pesquisa 
de Conservação de Alimentos por Elementos 
Radioativos”. Nunca fui disciplinado, tive medo da 
carreira militar. Agradeci a ele: “Eu pretendo fazer 
medicina junto a cidade em que eu nasci”.

Estudei com dificuldade. Um comerciário e 
um professor, o salário é mínimo, né? Morava numa 
pensão em um quarto com seis pessoas, só eu estuda-
va. O horário que eu tinha pra estudar eles queriam 
ouvir música, então eu ia para a Biblioteca Nacional 
ficava até às 10 horas [da noite] na Cinelândia e de-
pois estudava sentado na escada da pensão. Com a 
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graça a Deus, tive boas notas e comecei a ser coor-
denador, e até formar teve um dinheirinho que me 
facilitou a vida com o que os meus pais me ajudavam. 

Casei no quinto ano com uma paulista e so-
mos casados há 46 anos. Ela vinha passar férias na 
casa da avó [que] era uma modista famosa no Rio. A 
avó mandava pegar na pensão que eu morava comi-
da para as empregadas e ela um dia cismou comigo. 
Tinha o negócio de um caderno que as meninas... 
com um questionário, ela me mandou para eu res-
ponder. Perguntou: “Você tem namorada? Respondi: 

“Vestibulando não pode ter namorada”. Namoramos, 
depois pela distância nós achamos que era melhor 
terminar, né? Quando eu passei [no vestibular] nós 
refizemos o namoro e me casei no quinto ano. 

Ela tinha 12 anos e eu tinha 19. Eu falava: “Não 
vou namorar essa menina, vão dizer que eu sou tara-
do de namorar essa menina”. Ela marcou: “Vamos ao 
cinema”. A turma da pensão foi tudo pra porta do 
cinema. Falei: “Eu estou perdido!” Me casei em São 
Paulo. A família dela era italiana da parte paterna, a 
mãe era paulista e nos casamos numa capelinha do 
Colégio Dante Alighieri e de lá fomos passar a lua de 
mel em Cabo Frio que era um arraialzinho. 

 Morei na praça São Salvador, a minha pri-
meira filha, a Vanessa, nasceu lá num dia de feira, a 
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Ana Maria em trabalho de parto, uma confusão da-
nada pra sair, pra ir pra Santa Casa que era onde eu 
estudava porque não tinha dinheiro para pagar um 
hospital particular. Aqui eu tive mais dois filhos, o 
Alexandre que é médico e foi Secretário da Saúde até 
sexta-feira passada e a minha filha mais nova que é a 
Isabela que se formou em Direito. 

Na Universidade, fui presidente do Diretório 
Acadêmico, nunca fui militante ativo, nunca fui pre-
so pelo DOI-CODI, a gente queria um Brasil livre, 
uma escola livre. Foi época da Revolução de (19)64 
e a juventude estava revoltada contra o mando ex-
cessivo dos militares, né? Havia excesso dos dois 
lados e estávamos numa reunião no anfiteatro na 
Praia Vermelha da Faculdade Nacional de Medicina 
decidindo o que íamos fazer, havia um professor de 
Farmacologia de Ubá e ele entrou apavorado: “Olha, 
esconde porque a polícia está chegando para pren-
der vocês”. Aqueles anfiteatros em degraus e havia 
uns alçapões, quem pode se enfiou lá dentro, quem 
não deu tempo foi pego e levado para o campo do 
Botafogo e espancado brutalmente. Graças a Deus 
consegui me esconder, mas a gente via o pessoal apa-
nhando, machucado, sendo chutado. 

Perdi vários colegas. Uma vez estávamos jo-
gando foguetes na Embaixada Americana na rua 



74

México e a polícia montada chegou com cassetete e 
arma de fogo. Jogamos aquelas biloscas e os cavalos 
tropeçavam e caiam e a gente quebrava eles no pau, 
mas um colega bateu com a cabeça naqueles postes 
de cimento e fraturou o crânio e morreu na hora. A 
gente estava numa reunião, a polícia entrou, mandou 
sair e a UNE foi incendiada. Foi uma época muito 
sem liberdade, não é?

Quando me formei, o paraninfo foi o Juscelino 
Kubistchek, a missa foi na Candelária, meu baile foi 
no Copacabana Palace e minha formatura no Teatro 
Municipal. No Teatro, o Juscelino quando entrou avi-
sou: “Não posso falar nada, estou proibido de falar”, 
mas quando ele entrou foi ovacionado pela plateia. 
Ele levantou e agradeceu dizendo que se sentia sen-
sibilizado pelo apoio que estava recebendo. Quando 
as cortinas se fecharam os agentes do DOPS entra-
ram para prender o Juscelino. Meus colegas não per-
mitiram, quebramos cadeira na cabeça do pessoal do 
DOPS e o Juscelino, pra não atrapalhar a formatura 
e ninguém ser preso, falou: “Gente, pode deixar, vou 
simular um infarto”. E simulou um infarto, saiu de lá 
de ambulância. 

Voltei em 1970 para Cataguases. Fiz o concur-
so da Previdência Social como Perito, passei e tra-
balhei 26 anos, fui coordenador regional de perícia 
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médica e atendia como médico do trabalho, que eu 
fiz o curso, na Cia Manufatora. Quando eu cheguei 
o senhor Rodrigo [Lanna] era candidato a prefeito 
e ele falou: “Você vai ser candidato a vereador”. Eu 
estava devendo isto a ele, aceitei. Houve um comício 
no Beira Rio, eu acho que era UDN, todos os vere-
adores falaram e cada um prometia: “Vou dar bola 
de futebol, vou dar cimento pra vocês fazerem uma 
quadra, eu vou dar a roupa”. Chegou a minha hora, 
falei: “Eu não vim prometer a vocês que pelo voto 
eu daria qualquer presente porque seria comprar 
a consciência de vocês, eu vim prometer trabalhar 
pela cidade como um todo, vocês podem contar co-
migo”. Terminou o comício, o Galba que chefiava a 
campanha me chamou: “Você não pode ser candida-
to a vereador, você não tem perfil”. Foi a única ex-
periência política que eu tive. Meu pai era pedrista 
ferrenho de frequentar baile na casa do Pedro Dutra 
e tudo. 

Comecei a trabalhar no hospital antigo e pra 
você entrar no corpo clínico era obrigatório um dia 
da semana atender os indigentes de graça sob a su-
pervisão de um médico mais antigo. Havia freiras 
aqui e quem dirigia o hospital na parte leiga era a 
excelente madre Tarsila, a irmã Sant’Alberto que cui-
dava da Maternidade, a irmã São Luís que até hoje 
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recordo dela com saudade. A madre superiora tinha 
não sei se uma preferência ou medo de desagradar a 
elite de Cataguases. Uma vez estava com um doente 
grave e precisava internar e o hospital só tinha o que 
a gente chama hoje de PV2, falei: “Ô madre Tarsila, 
estou com um doente grave que precisa se internar 
e tem um quarto ali que está vazio”. Ela falou: “Ah, 
esse quarto está reservado pra fulano de tal”. Falei: 

“Mas ele vai internar hoje?”. “Não, mas está reserva-
do”. Falei: “Não senhora, eu vou internar esse doente. 
Vou” e meti o pé na porta, arrombei, botei o doente 
pra dentro. Deu uma confusão dos diabos, ela cha-
mou o provedor que era o Emanoel Peixoto, o diretor 
clínico era o doutor Jaime e o Emanoel falou: “Célio, 
você não pode fazer um negócio desses”. Falei: 

“Posso porque estou julgando em favor da vida hu-
mana. Não posso concordar com privilégio”. Madre 
Tarsila e eu fomos inimigos muitos anos. Um dia eu 
estava ajudando uma cirurgia, ela entrou. “Doutor 
Célio, eu podia conversar com o senhor?”. Falei: 

“Pode sim, na hora que eu sair converso com a se-
nhora”. Ela falou: “Ó, doutor Célio, esses anos todos 
fiquei criando coragem pra conversar com o senhor 
porque como freira eu jamais poderia ter feito aquilo 
que fiz com o senhor. O senhor me desculpa?” “Não 
tenho nada pra desculpar porque o que eu fiz, eu fiz 
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e não me arrependo. Se a senhora reviu a sua posição 
estamos de bem os dois”. E ficamos amigos até que 
ela saísse de lá.

Quando foi criar o hospital novo, na época o 
provedor era o Emanoel Peixoto, a classe médica vo-
tou contra a fazer um hospital de 11 andares, quería-
mos um hospital de três andares porque achávamos 
que o custo de manutenção seria menor, aproveitan-
do-se aquela área onde é estacionamento. Perdemos 
porque o presidente da Associação Médica era o 
doutor Jaime Afonso Cruz de Sousa e ele trouxe o 
Ministro da Saúde, o Mário Pinotti e ele prometeu 
que faria uma Faculdade de Medicina. Na pedra fun-
damental do novo hospital esta promessa foi declara-
da. Eu presenciei isso, é verídico.

 Continuei trabalhando na Manufatora como 
médico do trabalho, no hospital como gastroente-
rologista e clínico e fazendo medicina nuclear. Em 
1979 houve a grande enchente de Cataguases. Fui 
para o subsolo do hospital e organizei a ajuda à po-
pulação. Veio de Juiz de Fora um coronel do Corpo 
de Bombeiros e o esquema que eu fiz ele aprovou na 
íntegra e me nomeou o interventor no município, fui 
o coordenador da comissão de socorro à comunida-
de. Então, a gasolina, os mantimentos só saíam com a 
minha assinatura. 
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Havia como hoje um grupo de pessoas que 
mexia com drogas, jovens. Eu falei: “Vou chamar es-
se pessoal para trabalhar na enchente”. Quando falei 
com meus colegas: “Você está completamente doi-
do!” Chamei para uma reunião: “Ó, eu estou preci-
sando da energia, da força de vocês e eu queria que 
fizessem essas missões impossíveis. Vocês vão fazer 
o transporte de barco, levar mantimento, trazer no-
tícia, trazer doente, levar doente. Como vou precisar 
de vocês 24 horas por dia eu vou armar no subsolo 
do hospital umas tendas e vocês vão dormir e comer 
aqui. Vão comer a comida que serve para o doente e 
não vão sair daqui para nada”. Eles prestaram o mais 
brilhante e o mais efetivo trabalho de ajuda aos flage-
lados, de socorro de todos os aspectos e não consu-
miram uma gota de droga durante toda a enchente 
o que me provou que o que é falta é política pública 
de apoio à energia e aos anseios dessa juventude que 
fica perdida pelos bairros. 

Tínhamos fundado na rua do Pomba a MOCA, 
Mocidade Cataguasense, uma escola carnavalesca. 
Quando a gente viu essa enchente, tanto flagelo, fize-
mos uma gincana chamada GINCAMOCA. Formamos 
grupos de jovens nas escolas e as tarefas eram de con-
seguir mantimento, roupa, cobertor, lençol, ou colchão 
e eles iam ganhando pontos à medida que traziam. 
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 Tomaram outro rumo [na vida] porque eu 
fui cursilhista, participei do cursilho e com minha 
mulher formamos uma equipe que trouxe para 
Cataguases Encontro de Jovens, Encontro de Casais, 
Encontro da Família e o bispo era Dom Geraldo Reis. 
Ele nos autorizou e montamos a estrutura e durante 
seis ou oito anos tocamos esse movimento e isso me 
deu uma nova vivência sobre como o jovem se deba-
tia na ausência de políticas públicas que os absorves-
se. Foi uma coisa fantástica! 

 O papel do Médico do Trabalho é um papel 
diversificado. A finalidade é, considerando que uma 
atividade tem um risco e pode causar dano à saúde 
do empregado, prevenir e fazer com que esse risco se 
atenue ou seja eliminado; manter a saúde do empre-
gado enquanto trabalhador, controlar o aparecimen-
to de doenças e diferenciar aqueles que trabalham 
daqueles que querem fingir que trabalham. Há pes-
soas que trabalham a vida inteira e jamais vão ao mé-
dico queixar uma doença, há outros que toda segun-
da-feira está com um atestado do SUS. Todo mundo 
fala na cidade: “Ó doutor Célio, o filho do senhor é 
o seu oposto. Ele é alegre, comunicativo, o senhor é 
carrancudo, não sorri, não conversa”. Talvez por essa 
profissão que me obrigava a não me abrir muito pra 
manter um equilíbrio. 
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 No governo do doutor Tarcísio Henriques 
Filho, o SUS começou em Cataguases. Ele veio me 
chamar: “Ó, Tarcísio, claro que vou ajudar só não 
aceito ser o secretário.” Ele falou: “Não, o Paulo 
Marinho vai ser o secretário, quero que você seja o 
diretor médico e o José Newton vai ser o diretor ad-
ministrativo”. Começamos a saúde pública no antigo 
Serviço de Assistência que dava frente para a praça 
José Inácio Peixoto que se chamava Doutor Sebastião. 

 Aquele Pronto Socorro que existe hoje fomos 
nós que fizemos porque era provedor do hospital o 
senhor Edgar Machado, ele nos chamou e na pre-
sença do Conselho do Hospital ele nos deu 60 dias 
pra sair do hospital. Queria tirar o SUS e o Pronto 
Socorro lá de dentro, onde é o Pronto Socorro era a 
Escola de Enfermagem. Instalamos aquele Pronto 
Socorro e a Policlínica em 60 dias. O atendimento 
máximo era de 100 pessoas, hoje ele bate as 450, é cla-
ro que a estrutura hoje é deficitária. E daí eu recebi 
com alegria que o meu filho tivesse conseguido com 
o prefeito que Cataguases recebesse o Nível 2 que vai 
abrigar população de 150, 200 mil pessoas e vai ser 
construído um enorme Pronto Socorro, para atender 
essa população com verbas do Estado e uma dota-
ção orçamentária do município no valor de oitocen-
tos e cinquenta mil reais, que o município vai doar. 
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Na reunião o Secretário de Estado de Saúde, doutor 
Antônio Jorge, teria comentado que ele ajudaria o 
Hospital, mas fazia questão que “... o granito que o 
rico pisa eu quero que o pobre pise também”. Isso é 
bom pra Cataguases, unificar e igualar esse atendi-
mento, parar com a discriminação. Recebo isto com 
alegria e satisfação pelo meu filho como médico ter 
participado como Secretário desse momento impor-
tante. 

 Eu trabalho no Raio X do Pronto Socorro há 
16 anos. A gente tinha três aparelhos, um portátil que 
ficou velho e funciona esporadicamente; outro que a 
Regional da Saúde exigiu com a Promotoria que fos-
se desfeito porque ele poderia servir de trânsito e o 
paciente receber radiação. Aquele Raio X só atendia o 
Pronto Socorro que era isolado, nenhum paciente ex-
terno passava por ali e tivemos que desmontar o Raio 
X. Hoje temos um único Raio X para atender a popu-
lação. Uma má interpretação e um desconhecimento 
de técnica radiológica. Posso falar do meu tempo de 
trabalho é que tínhamos uma saúde modelo. Fui três 
vezes à TV Panorama com o Paulo Marinho, fomos 
elogiados pelo padrão de atendimento. Claro que 
eram 100 atendimentos, entendeu? Acho que as coi-
sas podem ser solucionadas e aqui eu quero deixar 
o meu protesto: a política de Cataguases é a políti-
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ca mais suja, mais idiota, mais mesquinha que eu já 
vi! Porque derrotados e vencedores não acabam no 
ato da eleição, continuam se perseguindo enquanto o 
mandato do outro persiste. 

 No tempo do Tarcísio quando ele foi prefei-
to em (19)85, solicitei que me emprestasse uma área 
na Taquara Preta onde hoje é um negócio de cavalo e 
ali criei uma horta comunitária. Chamei os aposen-
tados: “Quero criar uma horta no seguinte padrão, a 
EMATER vai dar assessoria técnica, tudo que produ-
zirmos aqui, se você der uma hora de trabalho, duas 
horas de trabalho você pode tirar pra sua família”. 
Conseguimos que ela abastecesse todas as escolas 
do município, todos os moradores da Taquara Preta 
e vendíamos o excesso. Tenho a impressão que [du-
rou] uns dois anos. Sabe por que eu acabei? Porque 
os políticos começaram a ir lá tirar foto e falar que 
eles é que estavam fazendo. A minha experiência era 
maior, sabe? Queria mostrar que podíamos fazer isso 
em todos os bairros e fazer um restaurante popular, a 
comida a baixo custo para o trabalhador. 

 Já me ofereci para inúmeros secretários 
gratuitamente. E que político escuta? Quando a 
Fundação Ormeo Junqueira criou o Museu Chácara 
Dona Catarina eu fui o primeiro presidente da 
Fundação, a Mônica me convidou, aceitei. Eu trazia 
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artistas porque tenho conhecimento com marchand, 
pintores. A abertura foi com o Antônio Maia e trouxe-
mos “As Vinte e Cinco Cartas do Tarô”. Cada expo-
sição eu fazia um vídeo chamado o Gesto da Criação. 
Eu pegava o pintor e ia com o rapaz filmando e ele 
ia explicando não só os quadros, mas como criava a 
obra de arte. Com que finalidade? Fazer turnos de es-
tudantes e repassar essas informações pra eles. Você 
quer técnica melhor? Infelizmente aquela porcaria 
virou o quê? Uma biblioteca quando a Estação tem 
espaço e já tem tudo lá.

 Você sabe quem levantou todo o artesanato 
de Cataguases? Fui eu. Fui, durante 30 dias com o 
professor Haroldo, corremos todos os Distritos, casa 
a casa e fizemos um depoimento, tem até um texto 
meu, de todos os principais artesãos. Montei uma 
casa mineira de madeira, de telha, com cozinha, sa-
la, copa e quarto de dormir em Belo Horizonte, no 
Palácio das Convenções. Arranjei os móveis com os 
colecionadores pra equipar essa casa e em cima de-
la eu botei “Artesanato de Cataguases”. Cataguases 
foi o destaque da exposição. O professor Luciano 
Peixoto fazia licor, a dona Ione, a mulher do Frade, a 
dona Nanzita, o Pedro, o Diquinho, a Riza, o Virgínio 
Rios. Aqui a dona Ione com a mãe dela, elas faziam 
umas bolsas todas bordadas. Encontrei uma senho-



84

ra de Sereno que fazia trabalho em brolha, tinha 104 
anos, como ela não dormia e os filhos implicavam, 
ela ficava a noite toda tecendo aquilo. As toalhas são 
lindas, eu guardei algumas. Está tudo documenta-
do. Sabe o que eu ia fazer depois? Ia criar... tinha o 
IDAIC, a Casa das Meninas e a Casa dos Meninos, 
depois de 15 anos terminava o curso, eles tinham que 
sair, não é? A ideia era formar agente cultural, igual-
zinho tem em Ouro Preto, Petrópolis, aquelas charre-
tes, ia instruir esses meninos para serem agente cul-
tural, fazer turismo urbano e turismo rural. 

 A Faculdade... os alunos não pagavam a men-
salidade há dois ou três anos e a Faculdade caiu num 
descrédito grande, não por culpa do diretor que era 
uma pessoa honesta e capaz. Não pagavam e por 
conta disso os professores não recebiam. Deixa eu ver 
aqui pra não falar besteira... foi em 1987. Comecei a 
levantar tudo que havia na faculdade. Claro que eu 
tinha uma equipe, não fiz sozinho, não é? Contei com 
a ajuda fantástica de professores, seria injustiça ci-
tar nomes, mas pelo menos dois eu tenho que citar 
que é a Mariana, a Maria Lúcia Barroso e o professor 
Frade. Comecei a me assessorar com eles e cheguei 
à conclusão que a primeira coisa a ser feita era nor-
malizar a entrada de recurso na Faculdade. Chamei o 
Diretório: “Ó, eu estou lá a disposição de oito às cin-
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co pra discutir forma de pagamento, vou esperar um 
período de três meses. Se após o terceiro mês houver 
aluno em débito que não tenha me procurado ele não 
entrará na faculdade”. Eu fui lá pra baixo impedir a 
entrada dos alunos.

 Eles saíram em passeata e vieram apedrejar a 
minha casa, a minha mulher estava grávida... eles me 
processaram, eu fui no fórum perante o juiz. Mostrei 
a situação financeira da faculdade e o débito dos alu-
nos. O juiz falou: “Não, o senhor agiu corretamente, 
os alunos vão ter a opção: ou fecha a faculdade ou 
eles pagam”. Ele falou para o presidente do Diretório: 

“E o que o senhor decide, fecha a faculdade?” Ele dis-
se: “Ah não, eu vou conversar...”. Resultado: resolve-
ram pagar. 

 A primeira coisa que fiz foi saldar o débi-
to com o comércio, dei aumento aos professores de 
acordo com o Sindicato e os professores fizeram um 
manifesto de apoio a minha pessoa e indicamos uma 
Coordenadora Pedagógica que não era professora, a 
professora Nilda e neste período que estive lá a gente 
começou a mudar a faculdade. 

 Instalei nas duas entradas catracas e foi 
uma confusão... Essa catraca tinha duas finalidades. 
Impedir que os alunos de combinação com os pro-
fessores ou forçando os professores saíssem da aula. 
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Entravam e saiam livremente, cada um tinha o seu 
cartãozinho, mas eles acharam que era um ato dita-
torial. Se tivesse que fazer teria feito de novo, mas 
foram duas coisas que me aconteceram. Olha o que 
consegui fazer lá [apresenta fotografias e lista com as 
benfeitorias]. Está tudo documentado o que eu fiz na 
faculdade, entendeu?

 Naquele espaço na praça, quando o Brasil fez 
500 anos fiz uma exposição comemorativa com ar-
tistas de Cataguases, fiz uma galeria... é, destruíram 
tudo. Olha o quiosque, o barzinho que eu fiz para os 
alunos! Fui ao Rio de Janeiro no antiquário comprar 
essas mesinhas. Obriguei os professores a fazerem 
curso de informática, era de graça, mas eles tinham 
que fazer. Olha a Contabilidade que eu fiz e que não 
existia. Fui eu que fiz esses anexos... em (19)91, eu 
acho. Cobri essa entrada antes de sair, as salas de au-
la novas que eu fiz. A biblioteca ficou linda, eu am-
pliei ela bastante!  

 Tive a sorte que quando eu estava lá a FAFIC 
fazia 25 anos então a gente fez essa edição histó-
rica, aí tem a história todinha da FAFIC. Não sei se 
conheceram a Marília Cerqueira, uma que foi freira, 
foi professora. Falei: “Marília, vem pra cá, eu te pago 
pra você me ajudar a organizar isso”, organizar essa 
revista porque ela estava na Faculdade desde o início. 
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 Essa senhora doou muita coisa pra Faculdade, 
viu? Odete Carneiro Lapa. Eu fui a Brasília, sentado 
no gabinete dela, ela me fez montar um projeto na 
hora e me deu 30 mil cruzeiros. Ih, era muito dinhei-
ro na época. Sabe onde vocês devem achar isso? Com 
o José Luiz porque esse projeto foi feito com o apoio 
da Faculdade, você pode ver que tem o meu nome 
aqui ó, teve apoio de todo lado pra fazer esse projeto.

 Peguei Cataguases antigo, porque eu ia lançar 
um livro. Por todo lugar que o trem passava e que 
havia prédios que mereciam destaque eu mandei ar-
tistas de Cataguases pintar. Foram 38 quadros. Dei 
tudo pra minha irmã [...]. Falei: “Cataguases não dá 
valor a isso, [vou] largar essa porcaria pra lá, só guar-
dei dois.” Esse é do Ataliba. Esse é do Sérgio França. 
Esse aqui é o palacete Zeferino, em frente ao estacio-
namento hotel Cataguases. Esse aqui é o Silva Costa. 
Estão todos preservados. A intenção era um texto in-
titulado “Cataguases: a ferrovia e o tempo” e contar a 
história...

 Desde que fui para o Rio de Janeiro em 1959, 
em frente ao antigo Palácio do Catete morava o Di 
Cavalcanti, várias vezes vi a Marina Montini seminua 
sendo pintada, a gente subia e ele nos recebia muito 
bem. Nesse meio tempo eu conheci o Píndaro Castelo 
Branco que é artista, o Scliar. Conheci o Marquetti, o 
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Bracher. Fui várias vezes na casa dele e fui mantendo 
o entrosamento. Tenho naquele armário ali catálogos 
de exposições do Brasil inteiro que coleciono, atra-
vés da internet me mantenho em contato com eles. 
Quando se criou o Museu Chácara Catarina eu tive 
um oferecimento deles de se criar um museu, cada 
um deles doaria um quadro. Qual foi a resposta que 
eu tive? Apatia. Para o político cultura não dá voto, 
eles não entendem que o voto viria do esclarecimen-
to futuro do eleitor.

 O mural de Tiradentes quando saiu daqui, 
tenho a fatura com a proposta de restauração e ex-
posições culturais no Rio, São Paulo e Brasília, que o 
senhor Rodrigo [Lanna] me deu. No caminho, esper-
tamente, o governo do estado de São Paulo ofereceu 
um dinheiro grande, mediado pelo Marques Rebelo 
e a família aqui vendeu. Quando o governador de 
Minas soube que o mural havia sido vendido ele li-
gou para o senhor Rodrigo que era o prefeito: “Como 
é que você deixa o mural sair de Minas?!” Ele falou: 

“Eu também não sabia”. 
 Por mim, aquele lugar onde ele estava ficaria 

a parede toda preta com as faturas lá pra mostrar a 
história real, tirava aquela porcaria de fotografia que 
tem lá. Aquilo é uma humilhação pra Cataguases! 
A gente estudava lá e o doutor Francisco tem méri-
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to nisso, o doutor Manoel, eles cultivaram o respei-
to ao mural. A gente ia ter aula de interpretação do 
mural, havia da parte dele o cuidado de formar uma 
geração voltada para a cultura. E Portinari ganhou o 
Grande Prêmio Internacional da Paz com esse mural 
que foi roubado de Cataguases!

 Cataguases é referência nacional do projeto 
arquitetônico moderno. O doutor Francisco enquan-
to intelectual e benemérito da vinda desses artistas 
pra cá tem valor inegável. Só acho que poderia haver 
uma convivência pacífica entre o belo antigo e o belo 
atual. Alguns prédios não precisariam ter sido demo-
lidos, eu sinto saudade deles. Por último foi a casa 
dos Carneiro, quando eu vi ser derrubada pra ser 
supermercado falei: “Acabou!” Queria fazer ali um 
museu, foi a minha última expectativa. No Leonardo 
tinha um palacete onde é o Centro de Saúde, der-
rubaram o raio do palacete! Mandei fazer o quadro. 
Eu tenho a casa do Pedro Dutra, a casa do senhor 
Manoel Peixoto com a dona Emília no jardim. É a vi-
são do artista daqui sobre aquilo. 

 A gente vai levando tanta cacetada que no fi-
nal a gente fala: Vale a pena? Graças a Deus eu tive e 
tenho uma companheira que me apoiou muito. Ela 
foi uma parceira que em todos os momentos seguiu 
junto comigo. 
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 Cataguases é a primeira no Brasil que os 
pontos de visitação fecham sábado e domingo. Só 
mesmo a burrice de Cataguases é que faz isso! Você 
vai a Tiradentes, a Ouro Preto, a Mariana, que dia 
que está aberto? Ora, o dia que o turista pode ir. 
Agora, Cataguases, o que tem? Tem aquela feirinha 
caindo os pedaços. Vou lá todo domingo comprar 
coisas, acho que aquele pessoal tem que ser valori-
zado, tenho mais de 100 panos de prato. Você não vê 
um secretário de Cultura que olhe para esse ângulo 
porque o potencial turístico de Cataguases é enor-
me. A impressão que a gente tem é que eles usam 
aquelas viseiras dos burros, entendeu? Por que 
Cataguases não reúne as entidades culturais e com 
o apoio da Secretaria de Cultura faz um calendário 
turístico comum? 

 Quando vejo esses ônibus de estudante de 
Arquitetura eu falo: “Coitadinhos, o que esses idio-
tas estão vendo? Quem está mostrando? O quê está 
sendo mostrado?” Não basta mostrar: “Isso aqui é 
casa do Bolonha”. As casas do Bolonha foram feitas 
para serem geminadas, tem uma história, tem que 
saber pra poder explicar e era isso que eu queria fa-
zer com os meninos do IDAIC, prepará-los para se-
rem agentes culturais. Era um emprego e Cataguases 
ia ganhar dinheiro no turismo. Que tamanho é 
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Tiradentes? Vive de quê? E tem uma vida excelen-
te. O quê Cataguases oferece? Passear pela cidade? 
Pra ver aquele coreto arrebentado, aquela praça des-
truída, a praça Santa Rita com um paisagismo que 
inexiste?! Jogaram umas merdas lá e falaram que é 
planta! 

 Quando a Mônica começou eu tinha esperan-
ça de que, pela independência dela, conseguisse fazer 
as coisas e ela começou a fazer, mas ela se voltou pa-
ra o cinema, né? Deve ter se desencantado, não sei. O 
único jeito é você fazer esses vídeos, a professora re-
tira o aluno da escola leva para o museu e passa esse 
vídeo, é uma distração para os meninos e começa a 
abrir a cabeça deles. 

 O que Cataguases gosta de fazer? Festa na 
praça Rui Barbosa. Eu participei da inauguração do 
Clube Social e durante oito carnavais seguidos eu e 
minha mulher ganhamos o troféu de Melhor Folião. 
O que fazia de Cataguases um Carnaval ser frequen-
tado por pessoas de fora? Era o carnaval de clube. Aí 
inventaram de fazer Sambulante que é coisa de “ne-
go” da Bahia, é bonito para a Bahia que tem uma cul-
tura afro. Carnaval de mineiro não é aquilo. Acabou 
o Carnaval. Hoje só tem o Clube do Remo. 

 Eu peguei a praça Rui Barbosa, circulava mu-
lher para um lado, homem para o outro. Quando co-
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meçava a namorar a gente ia para o centro da praça 
e os pais ficavam ali, ao invés de ficar vendo novelas 
da Globo, eles saiam pra conversar. Hoje pra ir à casa 
de alguém você tem que anunciar. Eu posso ir?

 A cidade mudou como um todo, não é? A 
modernidade trouxe muita coisa boa, mas alavanca-
da a ela veio muita coisa que não presta. O doutor 
Francisco no final da vida era um homem triste, fica-
va sentado na cadeira na porta da casa dele. Ele deu 
várias entrevistas ao Totem e mostrava o que sentia. 
Fico dentro da minha casa, sabe? Porque, com 73 
anos o que tenho pra falar eu falo, não mando reca-
do; o que eu fiz, muito ou pouco, foi com trabalho 
honesto, não devo nada a ninguém. 

 Cataguases é linda! Gosto da minha cidade 
e quando morrer eu quero ser enterrado aqui. Falei 
com a minha mulher: “Não quero enterro pela rua. 
Me põe num caminhão ou num carro até o cemité-
rio. Acabou”. Não quero choro, não quero agradeci-
mento. É onde me realizei quando jovem, me trans-
formei em adulto, onde eu me fiz médico, exerci 
a medicina, é a cidade que me propiciou a família 
que tenho. Apesar dos meus sonhos não realizados 
abrigo no coração uma esperança que consiga ver 
Cataguases com a vida voltada para a cultura aber-
ta para os menos favorecidos, que prestigie, forme 
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uma juventude com conhecimento. Ninguém preci-
sa ser colecionador, mas que pelo menos saiba o que 
está na parede pra não pichar. É a esperança que eu 
tenho. 

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva e Rita de Cássia Mendes Cabral, 
em 30/09/2013. 
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   Meu nome completo... Climério 
Marquesini. (Nasci em) 1929, junho. Nasci dia 3 de 
junho. Nasci em Tebas. No Valverde, sabe? O lu-
gar que eu nasci lá chama Valverde. Entre Tebas e 
Piacatuba.

O meu pai, ele veio da Itália com (meus avós)... 
Meu avô era Ernesto Marquesini e a minha avó era 
Virgínia Torres e, depois, ele teve no Brasil, traba-
lhando e plantando café. Mexendo com lavoura de 
café. Depois, eu com 9 anos, eu com 7 anos, eu come-
cei a trabalhar também, né? Que foi os irmãos tudo 
trabalhando... E o pai do papai veio pro Estado (lo-
gradouro próximo a Itamarati), sabe? É. Vieram tu-

C L I M É R I O  M A R Q U E S I N I
A G R I C U LTO R  E  B E N Z E D O R

8 4  a n o s
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do de navio. Então, mamãe, quando ele veio, o navio, 
naquela época, gastava 22 dias, 22 noites pra chegar 
no Brasil. Ele era a vapor. Então, chegou, a mamãe, 
que a avó, minha avó veio esperando ela. Aí, no dia 
que ela desceu do navio, ela ganhou.

Deve ser no Rio, porque do Rio ela veio pra 
Tebas, né? Ela veio direto pra Tebas.

E meu pai, ele veio com 8... com 9 anos, né? 
Ele fez a primeira comunhão lá no... lá na Itália, né? 
Ainda recebeu um santinho assim. Um crucifixuzi-
nho sabe? E veio pro Brasil e trouxe aquele santinho 
lá da Itália.

O santinho é um crucifixo, sabe? Uma cruzi-
nha... a oração lá da Itália, sabe? Mas eu não entendo 
nada.

Todos dois chegou em Tebas. (Meu pai e mi-
nha mãe) Então, ele... eles se conheceram depois de 
rapaz e moça. Aí, eles se conheceu. Porque o papai 
veio com 9 anos, mas a mamãe veio com... no dia que 
chegou no Brasil ela nasceu. Mas ela veio depois de-
le, né? Não. Veio primeiro. Porque a idade deles era 
uma só.

Sempre eu morava aqui. Ele morava em 
Santana. Eu mudei pra cá, ele ficou em Santana. Aí, 
eu ia lá pra poder visitar ele, né? Aí, eu chegava e ele: 

“Ah! Climério, você me reza, eu te rezo.” Aí, ele co-
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meçava a me rezar, eu começava a rezar ele. A minha 
mãe. “Ah! Também aproveita e me reza também.” E 
rezava minha mãe também, né? Então, minha mãe era 
assim. Ela é muito... muito amorosa também. Fazia 
muita caridade, sabe? Vê que ela foi parteira 50 anos, 
nunca cobrou um tostão de ninguém. Tudo de graça. 

Todos dois... eles tinha... Quando ele faleceu, 
ele faleceu com 85 anos e a mãe, minha mãe, também. 
Ela faleceu com dois... com oitenta e... Não. Com 85. 
Daí dois meses, meu pai faleceu também. Com 85.

Tudo na roça. Tudo tocava lavoura de café. A 
mamãe começou a fazer parto depois que mudou 
pra Cata... pra Santana, né? Ela veio lá de Tebas. 
Mudou pra Santana. A colônia que eles vieram foi 
pra Tebas, sabe? Valverde. Todos dois. Eles vieram 
tudo pra Tebas. E... aí, todos dois foi tocar lavoura de 
café. Minha mãe era “carrera”, trabalhava com carro 
de boi, né? Era. Papai contava de tudo pra nós, né? 
Nós era criança e ele contava casos de tudo que tinha 
acontecido com ele. E eu fui gravando aquilo.

Quando eu conheci meu pai... que eu nasci... 
aprendi a falar com ele... eu já tinha mais 4 irmãos 
mais velhos. Então, ele já tava falando... brasileiro, 
sabe?

Só uma coisa que ele não falava é dois “r”. Ele 
só falava “aroz”, “baranco”. Era “caroça”. É uma 
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coisa assim, né? E a minha mãe falava mais enro-
lado ainda. O pai dela chamava Bartolomeu Zan. 
Bartolomeu Zan. É do Estado. Bartolomeu Zan. E a 
mãe dela chamava Maria Torres Zan.

Aí, eu sei que eles vieram tudo pra Valverde. 
Aí, eles ficaram lá nos Fajardos lá, tocando lavoura 
de café e tudo. Depois, o... aí foi que os irmãos da 
mamãe foi espalhando. Um veio pro Estado, que 
era o Vicente Borto, morar no Estado, e Tonho Borto 
também. E, depois, o papai também veio pra Santana 
e foi espalhando pra um lado e pro outro. Mas os 
Marquesini que tem aqui... tudo que você sabe que é 
Marquesini é da minha família.

Tudo da minha família. Os que é Zan. Santana 
tem muita gente Zan. No Estado... Em Miraí. Pra to-
do lado, é tudo parente. É meus tios. Tudo é da parte 
da mamãe.

Eu sei que o meu pai é loiro. Toda vida foi loi-
ro. E a minha mãe tem o cabelo pretinho. É clara do 
cabelo preto. Meus avós. E meu avô, pai do meu pai, 
é tudo do cabelo loiro. O olho claro. Meus irmãos tu-
do é assim.

E cada um que vem de lá é um nome, sabe? 
Que lá em Santana, eu morei lá quase 40 anos, lá tem 
7 famílias de italianos, que veio da Itália, tudo é dife-
rente os nomes. Uns é Baesso, outros é Mariquito, ou-
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tros é Marquito, outros é Milanda, outros é, que nem 
nós, Marquesini. Cada um... Que tem o pessoal Zan. 
É. Porque Zanela é da descendência do Zan também. 
Então, a minha mãe ainda fala, que antes dela conhe-
cer o papai, que ela namorou um Zanela.

Porque quando chegaram da Itália, todos dois, 
meu pai, minha mãe, só conheceu Tebas, Valverde, 
e foi conhecer o Estado. E o meu avô, que é o 
Bartolomeu, pai da minha mãe, aí, já veio e morou 
pertinho do... ali que era a (praça) Dr. Lídio, ali era a 
casa deles. Meu avô, pai da mamãe. E o meu avô, que 
é pai do meu pai, morou no Estado. Aí, ele faleceu no 
Estado e o meu avô faleceu ali... em Cataguases, per-
to da pracinha do Dr. Lídio, ali. Onde morava o Dr. 
Lídio mesmo. 

É. Mesma casa. Dr. Lídio. Não sei se o Dr. 
Lídio comprou a casa e reformou ela, que era uma 
casa veia. E morava ali. O Dr. Lídio era muito amigo 
nosso, sabe? Eu rezava ele muito. O dia que ele tinha 
quebrado o fêmur, ele tava lá na Casa de Saúde, fez 
aniversário lá. Aí, mandou me buscar aqui pra comer 
bolo com ele lá no aniversário dele.

Dr. Walter, também, eu rezava ele muito. A 
mulher dele me levava lá no Estado, eles compra-
ram um sítio lá. Ela me levava muito pra rezar o sí-
tio deles. 



100

Nós trabalhava das 6 às 6. Não brincava, não. 
Nós tinha uma folguinha só de sábado, de meio dia 
pra tarde e domingo. Aí, nós trabalhava muito na 
roça, sabe? E domingo papai: “Vocês pode tratar de 
catar um arroz que ficou pra trás, uns milhos que 
ficou pra trás lá, pra vocês arrumar uns trocadinhos 
pra vocês.” Aí, nós ia lá e catava o que ficou pra 
trás...

Depois, trocava em troca de pão. Outra hora 
vendia aquilo e guardava um dinheirinho na cumbu-
ca, né? Tinha uma cumbuquinha assim pra enfiar o 
dinheiro ali. E assim a vida inteira...

Que eu nasci na roça cuidando de tudo. Eu tra-
balhava de pedreiro, trabalhava de carapina, traba-
lhava de marceneiro... Trabalhava de ferreiro, traba-
lhava de tudo na roça. Já fiz muita coisa... fiz moinho 
de moer fubá, fiz engenho de moer... fazer rapadu-
ra. Eu sempre pensei que ia cuidar mesmo da roça, 
da lavoura. Depois, como meu pai era rezador... eu, 
desde a idade de 8 anos, eu já tinha aquela vontade 
de ajudar as pessoas, como o meu pai ajudava, né? 
Rezava uns, ficava curado. Às vezes, tinha uma cria-
ção que tinha uma bicheira grande ali, um machuca-
do grande, ele benzia e sarava aquela criação...

E eu, quando tinha 13 anos, eu tinha um 
cunhado, sabe? Já tinha casado com minha irmã mais 
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velha. Então, ele falou: “Oh Climério tem uma ora-
ção aqui de Nossa Senhora de Roma. É muito boa pra 
poder proteger as pessoas, sabe?” Aí, me deu aquela 
oração de Nossa Senhora de Roma. Aí, eu pratiquei 
ela, coloquei ela na minha carteira e ela tá na minha 
carteira até hoje. Tinha 13 anos de idade.

Com 17 anos, engraçado eu, quando, desde a 
idade de 17 anos, que eu já ajudava muitas pessoas. 
Porque eu pratiquei aplicar as vacinas em gado, sa-
be? Criação. E gostava muito também de rezar ter-
ço, que antigamente os aniversários tinha que rezar 
um terço primeiro, pra depois fazer o aniversário. 
Eu mais a Aparecida, nós mudamos lá pra esse lu-
gar, que eu falei, longe. Casei e mudei pra lá. E lá não 
tinha um rezador de terço, não tinha um aplicador 
de injeção. Aí, o quê que eles fizeram? Aquelas pes-
soas consultavam. Os médicos, de primeira, só dava 
injeção, aquela caixa de injeção. Levava pra casa. Aí 
tinha que procurar um farmacêutico lá, né? 

Aí, eles levava pra casa e me chamava pra ir 
lá aplicar injeção. Aí, eu aplicava injeção naquele 
pessoal tudo. E benzi as pessoas e aplicava a injeção. 
E rezava terço. Um ia fazer aniversário: “Ah! Seu 
Climério vai lá. É meu aniversário. Vamos rezar um 
terço lá. Vai rezar pra mim.” Eu ia pra lá, né? Toda 
vida eu fui procurado, todo mundo, sabe? Pra ajuda 
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de tudo. Precisava benzer criação que tava doente, eu 
ia lá benzer. Foi assim. Desde idade de 17 anos.

Aí, eu fui aprendendo. Fui com aquela vonta-
de. Com 17 anos comecei a benzer...

A minha infância foi uma coisa, assim, eu... 
nem estudo, eu não tive, sabe? Eu já vim..., eu tive 
lá até a idade de 9 anos, lá em Santana. Trabalhei na 
roça, muito longe. Comecei a trabalhar com 7 anos de 
idade. Que, naquele tempo antigo, era assim... tocan-
do cavalo no engenho, ajudando a carregar cana pro 
engenho. Plantando arroz, plantando milho, feijão. 
Cuidando de roça. Plantio de roça. Depois, eu vim 
pra Santana e o papai me pôs na aula, já tava com 10 
anos. Aí, estudei 10 meses só. Quando eu repeti o ou-
tro ano, o papai falou: “Nós estamos muito apertados, 
muito serviço, não vai na aula mais não.”

Nós éramos 9 irmãos. 9 irmãos. Nenhum teve 
estudo.

Eu tava gostando da Escola, porque eu, toda 
vida, fui muito inteligente, sabe? Eu em 10 meses 
que eu estudei... eu olhei aquele livro de Zezé – an-
tigamente tinha um livro de Zezé, do Henrique e da 
Violeta... Estudei três livros num ano só. E aprendi a 
fazer três contas.

Aproveitei, ué. 10 anos...
Então, depois que eu acabei de aprender, fui 
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eu mesmo pro sítio, faz um bilhete pra um, faz uma 
cartinha pra outro, lê um bilhete aqui, lê uma escrita 
ali, lê um jornal. E fui praticando.

Meus irmãos todos... uns continuou na roça, 
outros foram pra cidade, outros pra comércio e tu-
do. Mas tudo, assim, tudo... não ficou analfabeto, não, 
porque meu pai era muito inteligente e ensinava nós 
em casa o ABC, mais alguma coisa em casa. Então, 
nenhum é analfabeto. Todos... Mas, estudar, nenhum 
estudou. Tudo mesmo... Aí, já aconteceu dos 9, já fa-
leceu 4. Ainda tem 5 vivo. Uma mais velha de que eu 
e três mais novos.

Tem um (irmão) no Rio de Janeiro, o caçula 
dos meus irmãos e o resto foi tudo pra Cataguases. 
O que ficou em Santana já faleceu e o que foi pro Rio 
também faleceu. Uma de Sereno, que é a mãe, tam-
bém, dessa menina, também faleceu. O meu irmão 
mais velho também faleceu em Santana.

Eu casei em Santana. Eu casei... eu vim com 9 
anos. Cresci, casei e... Eu casei com 19 anos.

Ela com 17 anos, eu... com 18 anos, eu co-
nheci a Aparecida. Aí, eu conheci ela... eu já tinha 
um irmão casado com a irmã dela. Morava na roça 
também. Eu morava em Santana e ela morava em 
Laranjal. Na roça também. Aí, eu ia a cavalo todo dia, 
todo domingo. Só namorava dia de domingo. Não ti-



104

nha telefone, não tinha nada, né? Ficava doido que 
chegasse domingo pra gente ir lá... Aí, eu chegava cá 
em cima assim, ela morava lá em baixo assim, chega-
va cá em cima e já começava a assobiar, né? Quando 
eu chegava lá, ela já tava no terreiro lá, me esperando.

Mas era um namoro assim, eu sentava lá no 
banco e ela ficava cá no portão. Nós nunca sentamos 
perto um do outro.

Namorei seis meses, depois mandei pedir ca-
samento. Aí, era muito novo, tinha que fazer alista-
mento de exército ainda e tudo, né? Aí, o meu sogro 
falou: “Enquanto você não receber o certificado de 
reservista não deixo você casar.” Que aquela épo-
ca era chamado pra guerra, pra tudo. Aí, eu esperei 
completar, apanhei a certidão de reservista, tudo. Aí, 
fui lá e marquei o casamento. Aí, eu já tava com 19 
anos. Casei com 19 anos.

O dia que eu peguei na mão dela, que eu an-
dei de mão dada com ela, foi no dia do casamento. 
Aí, nós fomos morar na roça. Um lugarzinho longe. 
Tinha uma légua e meia da cidade de Santana. Uma 
dificuldade. Nós só andava de... a cavalo e a pé. Nem 
carro. Nem carro, nem charrete ia lá. Aí, passamos lá 
5 anos com essa dificuldade.

Nasceu 3 (filhos) lá. Porque eu fiz assim: eu ca-
sei; com 1 ano eu arrumei o primeiro filho; com 11 
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anos eu já tinha os 7 filhos. Tudo em seguida. Então, 
cresceu uma escadinha.

O primeiro parto foi minha mãe. A minha mãe 
foi parteira em Santana (por) 50 anos e o meu pai 
benzeu, também, 50 anos em Santana. Aí, a minha 
mãe que fez o parto dos meus 7 filhos. Os 7 filhos 
nasceu tudo lá na roça. Nunca levei a minha espo-
sa num médico e nenhum filho. Criou todos 7 filhos, 
eu rezando eles e dando chá do mato. Não levei ne-
nhum no médico. Nasceu tudo com saúde, cresceu 
pra lá tudo com saúde. Graças a Deus!

Aqui. Meus filhos estão tudo em Cataguases. E 
os netos e bisnetos, também, que tem... eu tenho 19 
netos. Quase tudo casado e só um solteiro. E tem 23 
bisnetos. É. Eu tenho 4 bisnetos com 17,18 anos.

Aí, quando nós faz aniversário, junta todo 
mundo. É só dar um grito, assim, e vem tudo. Tudo 
amizade. Amizade com os outros. Uma beleza. 
Graças a Deus! E todos eles, quando precisa, assim, 
de uma reza, eles corre e vem cá: “Ah! Vô, me reza!” 
Outro vem : “Ah!” – meu filho – “Ah! Pai, me reza aí, 
pai, que tô sentindo isso assim, assim. Eu quero fazer 
isso aqui, mas, não tá dando certo. Reza, pra mim fa-
zer isso dar certo.” Tudo é assim. É meus cunhados, 
é minhas cunhadas, é meus irmãos, tudo vêm aqui e 
me toma “bença” e pede pra rezar.
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Eu vim pra Cataguases que o... eu fiquei 
morando em Santana, mas o sítio que eu tinha lá 
dava pouca renda, sabe? E, aí, eu resolvi vir pra 
Cataguases que eu gostava muito de mexer com hor-
taliça, sabe? Verdura, fruta, legume. Aí, eu achei esse 
sítio aqui. Uma pessoa me informou lá em Santana, 
né? Que lá tudo que a gente colhia, não tinha consu-
mo, que a cidade, muito “petitinha” naquela época, 
era arraial ainda, não é? E a gente precisava tá trazen-
do pra Cataguases de trem de ferro, depois, de carro-
ça. Eu mudei pra Cataguases pra mim poder... Então, 
eu, depois que eu cheguei aqui, eu trouxe meus fi-
lhos. Meus filhos tudo, também, começou a trabalhar 
com 7 anos de idade. Eu tinha os 3 filhos e tinha mais 
um rapazinho que me ajudava. Coco, laranja e limão 
e toda qualidade de legumes, sabe?

Eu rezava as moscas, as coisas. É. Não precisa-
va de remédio.

Eu vendia muito aqui. Cedinho, eu saia com 
uma carroça – tirava leite também – saia com uma 
carroça vendendo, entregando nas casas. Casa por 
casa. Com uma caderneta no bolso, né? Eu ia ven-
dendo e tomando nota na caderneta. Aí, no fim do 
mês ia recebendo. E, depois, aí, começou a sobrar, aí, 
vinha caminhão, apanhava aqui e ia entregando pe-
las quitandas afora, pelos mercados, tudo por aí.
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Ainda morei um ano lá no Beira Rio. Depois 
vim direto... comprei mais pra cá. Morei ali, mais pra 
cá no Beira Rio. Depois eu fiz a casa aqui e mudei 
pra cá.

(Cheguei) Aqui, eu tava com 44 anos. Cata-
guases, quando eu cheguei aqui, tá com 40... fez 40 
anos em fevereiro, que eu vim pra Cataguases. 

Não! (19)73. Quarenta anos. Aí, eu vim pra 
Cataguases e morei lá em Cataguases um ano ali, 
aquele Beira Rio, ali, não tinha nada. Era tudo terra. 
Aquela estrada de terra. Não tinha casa nenhuma.

Muita enchente. Ali, na Reta da Saudade, ali 
não tinha nada. Tinha canavial por aí abaixo tudo, 
né? E bairro, não tinha nenhum. Não tinha Paraíso, 
não tinha Cojan, não tinha Colinas, não tinha BNH, 
não tinha Carijó, não tinha Sol Nascente, não tinha 
bairro nenhum. O único bairro que tinha era Ibraim 
com pouquinha casa. Paraíso também com pouqui-
nha casa aqui em baixo. Depois que foi aumentan-
do isso tudo. E eu acompanhando tudo. Desde que 
eu vim pra Cataguases que eu transferi tudo pra cá. 
Meus títulos com os títulos dos meus filhos, né? E co-
meçamos a votar. O primeiro candidato que eu votei 
nele foi Dr. Tarcísio. O primeiro mandato dele.

Eu gosto muito de “compartilizar” com os 
prefeitos, a ajudar. Eu nunca quis ser político, não, 
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por causa dessa missão que eu tenho. Pessoal toda 
vida pelejou comigo, sabe? “Ah! Candidata a prefei-
to. Candidata a vereador que você vai ganhar”. Falei: 

“Mas, num quero.” Que eu tenho essa missão e tem 
as reuniões. Eu, em dia de reza, eu não vou lá e dei-
xar meu pessoal aqui em falta e vou lá numa reunião. 
Então, cada um com cada coisa e tem seu lugar.

“Eu posso acompanhar, posso rezar vocês tudo 
pra poder ser feliz com a campanha de vocês, com 
o trabalho de vocês da prefeitura.” O Dr. Tarcísio eu 
acompanhei quatro anos, dentro da prefeitura. Ia 
toda semana, ia lá rezar ele. Depois, entra o Paulo 
Shelb. Eu acompanhei ele os quatro anos dele na pre-
feitura, também, rezando ele, né? E rezava a mãe de-
le também, que foi minha professora lá em Santana, 
dos 10 meses que eu estudei.

Dona Antoneca, a mãe do Paulo Shelb, em 
Santana. Ela morava lá em Santana. Ela chamava 
Dona Antoneca. Aí, depois, o Paulo Shelb entrou no 
segundo mandato, tornei acompanhar ele os quatro 
anos.

Eu tenho um título de Cidadão Cataguasense, 
também. E tenho título de maior produtor de 
Cataguases. Produtor... é quem produz mais legu-
mes, verduras, frutas. Eu sou o maior... Ganhei o tí-
tulo na época do Figueiredo. Ganhei um título lá de 
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Figueiredo, uma medalha com o mapa do Brasil. E 
tá tudo aí. Porque a EMATER fez a pesquisa aqui e 
mandou pra lá. Ganhei um cheque, também, verdi-
nho assim. Dez reais aquela época. 

Aqui nós produzia de tudo. Muito coco, muita 
laranja, muita abóbora, melancia.

Eu tenho um título, também, da... daquele... o 
último título que eu recebi, agora, no ano passado foi 
do “Benemérito”.

Três títulos. Tenho um de Cidadão Cataguasense, 
na época daquele Milton Ramalho, né? Que ele era ve-
reador aqui. Eu não lembro bem o nome. É o Milton 
Ramalho. Ele morava lá no Beira Rio. Ele que ar-
rumou pra me dar o título de... Cataguasense. E 
Benemérito é o Antônio Beleza que me deu. E esse 
título de coisa foi a EMATER. Então, o título do coisa 
tá aqui. Quer ver?

Toda vida mexer com roça, criação... Lá em 
Santana eu mexia muito com fumo, sabe? Fazia mui-
to fumo e mexia com rapadura. Fazia muita rapadura 
pra vender também. Tirava leite e plantava muito fei-
jão, milho e vendia. E, aquela época, também usava 
vender muita lenha na rua pras padarias... Cortava 
lenha, punha no carro e levava pra rua. A vida inteira 
assim. Meus filhos também. Só depois que apanhava 
18 anos, aí, eles... cada um foi caçar seu...
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Toda vida eu fui trabalhando por conta pró-
pria, nunca fui um empregado. Por causa dessa mis-
são que eu tenho de ajudar o povo, né? É por causa 
dos horários de reza, né? Que, às vezes, eu tô num 
serviço, chega um: “Ah! Climério, eu vim cá pro se-
nhor me rezar.” De primeiro eu rezava lá no servi-
ço mesmo. Eu botava o chapéu lá no chão, punha a 
enxada em pé e rezava a pessoa lá na roça e vinha 
embora.

Minha profissão, toda vida, foi lavrador. (Estou) 
aposentado. Eu nasci na roça. Depois casei, continuei 
na roça e tô no sítio até hoje. (Risos) Trabalho ainda. 
Esse quintal aí, tudo é eu que cuido. Esses plantios... 
essas fru(tas), essas verd(uras), essas flores, tudo é eu 
que cuido. Criação, eu que trato de tudo. Cuido desse 
galinheiro tudo, arrumo tudo direitinho.

É só pra casa. É só pra despesa mesmo. 
Portanto, ainda há muita fruta aí, mas num cobro na-
da de ninguém. Esses cocos aí, o pessoal vem, apa-
nha, leva. É. Jabuticaba tá perdendo aí. Pessoal vem, 
enche a sacola, leva. Manga. Tempo de manga, não 
vendo nenhuma. Então, é continuar. 

Agora eu já... o sítio, eu já doei todo pros filhos. 
São... Eu fiz 8 chácaras, são 7 filhos. Dei uma pra ca-
da filho. Já tá cercada, passada escritura, registrada 
no nome deles.
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E tem a chácara que tá aqui, que eu tô moran-
do nela. Tá registrada nos 8... no nome dos 7 filhos, 
também. Cada um toma conta da sua. Tem uns que 
tem o comércio deles na rua, mas tem a chácara aqui. 
É. E tem essa aqui, é minha neta. Tem uma fábrica de 
biscoito de polvilho aí. Muita fábrica de biscoito aí. 
Aquele biscoito grande assim. Aquele sacão assim. É. 
Ela que faz. Entrega nesse Cataguases inteiro.

Eu tenho 3 filhos que é preparado já. Mas eles 
só não assumiu ainda porque tem eu, né? Eu já fiz a 
Novena pra eles. Já preparei o anjo de guarda deles, 
né? Já troquei o Divino Espírito Santo e entreguei pra 
eles benzido pra eles acompanhar. O Divino Espírito 
Santo, que é nosso pai, né? E Nossa Senhora da Guia. 
Que eu tenho muita fé com Nossa Senhora da Guia, 
sabe? E Nossa Senhora Aparecida, que é nossa pa-
droeira.

Eu tô por conta do povo mesmo. Esses três 
dias eu fico aqui. Começo 6:30 da manhã e vou até às 
8 da noite. 14 horas de atendimento. Hoje não é dia. 
Segunda, quarta e sexta. É um dia sim, um dia não, 
porque senão não aguento. Os dias quando eu rezo 
aqui, aí, eu saio às 7:30 e vou visitar as casas. Visita 
uma casa aqui, outra ali, outra lá. Outro me chama 
pra benzer uma loja. Vou no hospital benzer também 
aqueles doentes. Ia muito no Pronto-cordis também 
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quando tava funcionando, né? Aí, reza aquela gente 
tudo lá.

Às vezes, eles me busca aqui e me leva lá pra 
Muriaé benzer o hospital lá, clínica lá. Já fui em Belo 
Horizonte benzer lá. Já tive lá no Faustão, eu e a mi-
nha esposa. Assistimos o programa tudo lá. Ah! Deve 
tá com 21 anos. Muito tempo. Aí, nós sentamos numa 
cadeira assim. Primeiro, rezamos tudo lá. O estúdio. 
Benzi a casa do rapaz que faz aquelas novelas toda, 
sabe? Aquela filmagem de novela. Aí, benzi a casa 
dele e, depois, ele me levou lá no Faustão. É. Me bus-
caram aqui e depois veio me trazer. 

Me descobriu pelo... um rapaz que trabalhava 
em... na filmagem lá de novela, sabe? Então, tinha 
uma menina de Cataguases que trabalhava lá e na-
morava esse rapaz. Então, ele deu um problema nas 
mãos, que cascou as mãos tudo e cascou os pés tudo. 
Os pés dele tava em carne viva. E, aí, uns médicos lá 
disse que ele tinha que cortar os pés, que não tinha 
jeito, porque não ia sarar mais, sabe? Aí, ela falou: 

“Lá em Cataguases tem um senhor lá. Eu vou te le-
var lá que ele vai te curar. Você vai ficar lá uns 5 dias. 
Ele vai te rezar umas 3 vezes, que você vai ficar bom.” 
Aí, trouxe ele. Trouxe ele. Pegaram ele ali dentro do 
carro, levaram, puseram ele lá sentado com os pés no 
chão assim. Aí, benzi ele. Benzi ele as 3 vezes. Pronto. 
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Sarou. Aí, depois, ele veio me buscar pra poder rezar 
a casa dele lá e rezar tudo lá. Ele me buscou aqui e 
me trouxe. Assisti o programa lá o dia inteiro e de 
tarde ele me trouxe.

Eu tenho esse dom desde que eu nasci. Desde 
que eu nasci porque eu sou católico. E toda vida as-
sumi essa parte de católico e essa parte dessa missão 
que eu tenho. Mas eu nunca fui em centro espírita. 
Eu tenho esse dom que Deus me deu de nascença só 
pra fazer o bem. Nunca pensei de fazer mal pra nin-
guém. Nunca tive discussão com ninguém. Minha 
esposa, nunca xinguei ela de, ao menos, de merda. 
Toda vida aquela união. Sessenta e cinco anos de ca-
sado, aquela união. Meus filhos tudo unido dentro 
de casa. Depois, tudo casado. Tudo unido também. 
Então, é uma coisa muito boa.

Eu, desde menino que eu frequento a igreja, 
né? Eu tenho... meus nove irmãos foi batizado tudo 
foi batizado na igreja, tudo católico. Tem nove filhos, 
não, tem sete filhos. Todos sete filhos são batizados na 
igreja. Tudo frequenta igreja até hoje. E os meus ne-
tos e bisnetos tudo é católico. E eu tenho essa missão, 
mas eu não tenho nenhum santinho diferente, tudo é 
santinho de igreja, tudo santo, santo mesmo de...

É uma coisa, que eu sou vidente desde criança, 
sabe? Então, eu sou um... eu cuido da pessoa na par-
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te espiritual e material. Se as pessoas precisam dum 
remédio, eu receito o remédio. Se precisa dum chá, 
dum mato pra curar ele, eu receito um chá do mato.

Que eu faço umas garrafadas aí de erva e de 
tudo e ajudo as pessoas, né? E se for com a parte es-
piritual, mas só com a reza eu curo aquela pessoa, 
não precisa de ter remédio. Às vezes uma pessoa fala: 

“Ah! Mas não vou tomar remédio nenhum?” – e eu 
falo – “Não! Você já tomou remédio! Essa reza que eu 
fiz pra você, você pode ir embora pra casa que você 
tá curado. Não precisa tomar remédio.”

Conselho. Dou muito conselho... Às vezes a 
pessoa chega desesperada aqui: “Ih! Eu já quis ma-
tar, eu já quis morrer! Eu já pelejei pra morrer e não 
tive jeito!”, não sei o que. Eu dou conselho. Sento ali, 
explico: “Tem muita gente pior do que você. Tem 
muita gente passando dificuldade. Você tá com tu-
do na mão. Pra quê pensar umas coisas assim? Você 
não deve de procurar umas coisas assim. É só pensar 
em Deus. Só pensar nas coisas boas. Nossa Senhora, 
que é nossa mãe, tem tudo pra dar de bom por nós, 
nosso pai vai tudo de bom pra nós, pra quê que você 
vai pensar maldade? Não pensa não.” Aí, a pessoa... 
Daí, eu rezo a pessoa. Ela sai dali alegre e satisfei-
ta. Esquece daquilo tudo. Às vezes a pessoa chega 
aqui, às vezes tá acostumada com centro, de terreiro, 
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chega aqui, eles pegam espírito ali, cai lá pro chão... 
Eu vou rezando ele. Eu vou rezando. Tiro aquele es-
pírito dele e dou a Salvação, a Luz Divina. Peço ao 
Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Guia, Nossa 
Senhora Aparecida pra dar a Salvação e a Luz Divina 
para aquele espírito, aquele sofredor. Aí, a pessoa sa-
ra. Mas, na segunda vez que volta aqui não tem na-
da mais. Tá curado. Às vezes tem uma pessoa que tá 
ruim lá na UTI lá. Aí, tô aqui nesse quartinho aqui, 
pego um retrato, e firmo lá na pessoa. Pode ser lá 
em Belo Horizonte, em Brasília, em qualquer lugar. 
Concentro lá nele, lá no hospital e tiro aquilo que tá 
atrapalhando ele lá e no outro dia tá curado.

Não precisou nada. Só eu vê meu pai ben-
zer, desde idade de 5 anos, 6 anos, que eu já vinha 

“consentindo” aquilo que meu pai rezava. Aí eu fui 
“consentindo” aquilo e fui aprendendo com meu pai. 
Que a minha mãe, a mãe do meu pai era benzedei-
ra também. Dona Virgínia. Ela veio da Itália, benzia 
lá na Itália. Veio pro Brasil. Era benzedeira. Passou 
pro meu pai, meu pai passou pra mim. Tudo católico. 
Nós nunca caçamos outra religião.

É... eu... as visitas que eu faço é tudo de grátis. 
Não cobro nada. As pessoas, aqui também, eu fazia 
tudo grátis. Foi devagar... porque no princípio, aí, vi-
nha muita gente e ficava aí. Aí, chegava na hora de 



116

entrar lá pra dentro: “Ah, não. Eu cheguei primeiro.” 
Aí, depois eu falei: “Vamos fazer uma fichinha nume-
rada. Aí, ele apanha. O que chegar primeiro apanha 
primeiro. O que chegar segundo, apanha segundo” 
...eu coloquei uma fichinha numerada, que é muita 
gente. Aí, deu tudo certinho.

Essa fichinha tem uns 12 anos, 13 mais ou me-
nos. Eu trabalhava sem ficha, sem nada.

Então. A fichinha numerada, com número, 
sabe? 1,2,3,4,5... pra poder a pessoa pegar a ficha e 
aguardar a chamada, né? Aí, no princípio era 50 cen-
tavos da fichinha. Agora, de uns 8 meses pra cá, eu 
passei 3 reais a fichinha, né? Agora, as pessoas que 
chega e fala: “Ah! Dona Aparecida, eu num trouxe 
nem um tostão. Como é que eu vou fazer?” “Toma a 
fichinha. Vai benzer do mesmo jeito.” Recebe a graça 
do mesmo jeito, né? Às vezes chega uma pessoa aqui 
dentro: “Ah! Climério, eu vim a pé, porque não tinha 
dinheiro pra pagar ônibus, agora, vou voltar a pé 
outra vez.” Às vezes eu enfio a mão no bolso e falo: 

“Toma. Pagar passagem pra senhora”, né? E toda vida 
ajudei as pessoas assim. Às vezes tô aí num... Às ve-
zes vou numa casa de gente pobre, benzer, né? “Ah! 
Seu Climério, não tem nem um café, nem um açúcar 
pra fazer um cafezinho pra você. Como é que eu vou 
fazer?” Eu falo: “Não. Eu vim trazer a benção pra vo-
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cê. Eu vim trazer a paz.” “Ah! Mas a gente fica sem 
jeito.” Falo: “Não.” Aí, eu enfio a mão no bolso, tiro 2 
reais ou 5 reais. “Vai comprar um açúcar lá, um..., né?

Eu faço isso também. Eu toda vida vivi assim: 
pro povo e o povo pra mim, né? Graças a Deus. É. 
Tem muita gente que recebe uma graça tão boa, que 
chega ali, ajoelha ali perto de mim e dana chorar. 
Dana chorar. E fala: “Eu vim agradecer a graça que 
eu recebi dentro desse quartinho. Eu recebi. Que eu 
tava com uma operação marcada. Não precisei de 
operar. O médico não achou mais nada. Que, agora, 
eu tô curado. Vim agradecer.”

Que quando a pessoa vem ali, eu falo: “Oh! Eu 
vou te rezar. Você vai pensar tudo de bom que você 
precisa. Tudo que você pensar de bom aqui você vai 
ser curado. Vai receber as graças do Divino Espírito 
Santo, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora 
Aparecida vai te curar.” Aí, as pessoas firma ali o 
pensamento, porque eu rezo em voz baixa, sabe? Eu 
peço pra poder não perturbar os pedidos que a pes-
soa tá fazendo. Aí, a pessoa sai dali... Às vezes, tem 
pessoa que vem carregado cá pra dentro do quarti-
nho e sai andando, né? Então, tá feito ela vem pra po-
der receber as graça...

É. Por saúde. Aqui pede pra tudo. É pra casa-
mento, é pra namoro, é pra trabalho, pra poder ser 
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feliz no trabalho, é pra um negócio que vai fazer, pra 
ser feliz com aquele negócio que vai fazer, né? É pra 
um... às vezes um... uma pessoa que tá desesperada. 

“Não. Porque vim pedir pra fulano. Tá lá desespera-
do, lá e tudo. Eu vim apanhar pra procurar graça pra 
ele.” Tudo é assim, né?

Acho que já falei quase tudo. É porque nós 
falamos muito depressa, né... Nós fomos pensando 
e falando... Eu pensei que ia falar tintim por tintim, 
mas... é... eu falei por alto.

A mensagem que eu mando é, assim, peço a 
Deus pra ajudar essa pessoa, dar muita saúde, mui-
ta paz, muita felicidade pra essas pessoas que vai ler 
esse livro, né? E muita paz pra família toda. Muita 
união pra família, né? E pra viver tudo em paz e pra 
poder ter muita saúde, muita felicidade.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva e Rita de Cássia Mendes Cabral, 
em 15/10/2013. 
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    Meu nome completo é Coly Gail, as 
pessoas falam Gail, mas é um sobrenome alemão, en-
tão lá dizem que é Guei e aqui a gente fala Gáil. Eu 
fiquei sabendo esse do Guei aqui com uma pessoa 
que foi pra Alemanha e conviveu lá sabe, e conhece 
muito da família Guei que nós chamamos, eu chamo 
de Gáil, que meu pai falava Gail. Mas meus sobri-
nhos passaram pra Gail. Nasci em quatro de setem-
bro de 1930. Quer dizer que no momento eu ainda 
estou com 82. Eu nasci aqui em Cataguases. Passei 
trechos da infância aqui. Eu poderia começar pelo 
meu pai. Era Domínicos na Alemanha. Domínicos 
Andreas Glamer Gail. Mas quando o estrangeiro vem 
pra outro país, eles diminuem pra ficar mais seme-

C O LY  G A I L
P R O F E S S O R A E  S E C R E T Á R I A 

E S C O L A R

8 2  a n o s



122

lhante ao país. Então aqui em vez de Domínicos bo-
tou Domingos Gail, sabe? Só Domingos Gail.

Então começando a minha história, a que eu 
ainda não era nascida. Eu descobri com meus pais 
contando, sabe? O meu pai era alemão, morava na 
Alemanha, ele era capitão da Marinha Mercante do 
lado da Alemanha, então ele se tornou um homem 
muito culto porque viajava muito, tinha que levar 
as coisas pra outros países, então ele conheceu mui-
tos países e com isso foi aprendendo várias línguas, 
ele sabia falar várias línguas, então era um homem 
muito preparado. E na Alemanha tinha um cargo que 
valia a pena. Mas acontece que quando o Hitler en-
trou pra governar a Alemanha houve muito conflito 
porque ele, segundo eu li um livro intitulado: “Eu 
fui médico de Hitler”, eu fiz questão de ler, então co-
menta que ele era esquizofrênico, mas uma esquizo-
frenia pro mal, ele só gostava, praticava muito o mal 
e principalmente com os judeus. Todo mundo sabe 
que ele matava muito. De um modo geral ele preferia 
que não fosse matando não, atirando e matando de 
uma vez não, ele fazia campos de concentração e co-
locava ali os judeus, sem coberta, sem cobertura, era 
sol, chuva, falta de alimento, falta de água pra um 
banho, falta de alimentação e eles iam emagrecendo, 
emagrecendo, emagrecendo até virar ossos e acaba-
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vam morrendo dessa forma. E eram enterrados em 
valas e aí eles iam colocando aos montes. 

Então aquilo foi gerando nas pessoas, as mais 
bondosas, ponderadas, que precisava ter um movi-
mento pra retirar o Hitler do governo, porque ele só 
estava destruindo, então o meu pai passou a fazer 
parte de um grupo de pessoas boas, tentando se reu-
nir num prédio distante, de mais de um andar, mais 
as portas todas de ferro, que não foram construídas 
por eles, eles pegaram aquele local pra fazer reu-
nião e estudar uma maneira pra retirar o Hitler e a 
Alemanha voltar a ser aquela Alemanha tranquila que 
sempre foi, que foi naquela época e está sendo ago-
ra de novo. Então, eu sei que eles se reuniam, tinham 
que ter muita cautela pra não serem descobertos, mas 
os adeptos do Hitler acabaram descobrindo aonde era. 
Hitler mandou uma turma de gente dele pra arreben-
tar o portão que era de ferro. Aí um rapaz que esta-
va todo cheio de bomba, sabendo disso se jogou no 
meio daquela turma e morreu matando muita gente 
pra salvar os companheiros. Então os companheiros 
percebendo a intenção dele ficaram muito chocados 
e quiseram que aquele ato tivesse fruto, então muitos 
fugiram. E meu pai com dois companheiros fugiu pe-
lo esgoto de cidade grande, que de um lado tem cal-
çada, do outro lado tem calçada e no meio é que tem a 
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saída do esgoto. E eles foram caminhando pela calça-
da e saíram numa praia, por sorte eles avistaram um 
navio mercante também trazendo material pro Brasil, 
os três foram nadando até o navio, o meu pai era capi-
tão também da Mercante, teve pleno acesso. O capitão 
de lá recolheu os três e falaram que eles estavam indo 
pro Brasil e que os deixariam aqui. Mas eles teriam 
que ficar sempre escondidos no porão do navio, por-
que se eles fossem descobertos morreriam também e 
que não faziam parte do que estava havendo.

  Aí os três combinaram que quando chegas-
sem ao Rio de Janeiro, iam pegar um ônibus e partir 
pra uma cidade sem que ninguém soubesse qual era 
o ônibus e qual era a cidade. Porque seria uma forma 
assim, se alguém fosse pego, não estaria mentido ao 
falar que não sabia dos outros, e nem mesmo sacrifi-
cados, não teriam como entregar o companheiro pra 
se salvar. E com isso o meu pai veio para Cataguases, 
ele pegou um ônibus de Cataguases e veio pra cá e se 
hospedou no Hotel Villas. 

E minha mãe morava aqui, ela era uma mulher 
muito bonita, chamava atenção, das irmãs era a mais 
linda. Meu pai estava na porta do Hotel Villas quando 
viu umas moças caminhando pra algum lugar, quan-
do ele viu minha mãe ele apaixonou e foi pra perto 
dela e perguntou o que elas estavam fazendo e ela 
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falou: “No momento estamos vindo de um passeio e 
indo pra minha casa”, aí ele falou: “Eu posso te acom-
panhar e pedir seu pai pra te namorar?” E ela já ti-
nha se encantado com ele também porque ele era um 
alemão muito bonito e ali eles começaram a namorar, 
d’onde veio o casamento. O meu pai era cabelo loiro, 
claro, olhos azuis, a minha mãe cabelo escuro, clara, 
de olhos verdes e do casamento surgiu um casal de fi-
lhos. O meu irmão puxou o lado da minha mãe, assim, 
no plano dos olhos, mais era o meu pai. E eu puxei 
meu pai por completo, que os olhos eram idênticos 
também sabe. Então, o meu irmão quando nasceu, ele 
nasceu um menino muito lindo sabe, chamava aten-
ção, então ele deu o nome de Atlanto. E todo mundo 
queria saber por que Atlanto. Paizinho falava que o 
Oceano Atlântico é que tinha feito a aproximação de-
le com a minha mãe e nos gerado. Aí daí um ano veio 
eu. Aí eu não vim assim, tão bonita feito o meu irmão. 
Eu vim pequenininha, muito branquinha, loirinha, 
de olho muito azul, mas assim, magrinha, miudinha, 
então meu pai me botou o nome de Coly e quando 
perguntavam por que Coly, ele dizia que é porque eu 
quando pequena parecia um Colibri recém-nascido! 
Então ele queria que eu chamasse Coly. 

Naquela época não era como atualmente, o 
estrangeiro quando chega ao Brasil, é bem emprega-
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do, mas naquela época não, o estrangeiro era muito 
amado, muito respeitado pela cultura, pela educa-
ção, mas não recebia emprego bom não. Então o meu 
pai em Leopoldina foi convidado pra ser jardineiro, 
que lá não tinha árvore como tinha em Cataguases. 
Aqui em Cataguases, o meu pai foi jardineiro e tra-
balhava muito bem! Fez a praça Rui Barbosa e que 
hoje foi modificada por um engenheiro. E arborizou 
muito Cataguases, podava caprichosamente, até que 
Leopoldina não tendo também jardineiro e nem árvo-
res e nossa região é muito quente, eles o convidaram 
pra lá ganhando um pouco mais. Então tem até uma 
historinha bobinha: Mas quando o meu pai foi pra 
conhecer e conversar com eles, falou: 

- Você quer ir com o paizinho? E eu falei:
- Eu quero! Mas eu posso levar o meu gatinho? 

E ele falou: - Pode!
Aí a mãezinha de lá: - Não leva o seu gatinho 

não que ele vai sumir! 
E eu falei, uai, chamei o gatinho e falei em tom 

baixinho, como se fosse pra mãe não ouvir:
- Pai, eu posso levar o gatinho? 
- Pode, eu pego ele “pro cê”. 
Naquela época não tinha ônibus, não tinha 

carro, nós fomos numa espécie de, eu diria, também 
não era bonde porque não tinha linha, seria assim 
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um ônibus de madeira, aberto, não tinha porta, sa-
be? Tipo um bonde e demorava muito a chegar por-
que não tinha estrada, muita poeira. Nós chegamos a 
Leopoldina e ele me falou: a primeira coisa que nós 
temos que fazer é almoçar, então fomos num lugar 
que ele já tinha feito conhecimento e o gatinho ficou 
no balcão comendo lá sentadinho, comendo tudo o 
que a gente estava comendo, dando pra ele o que sa-
bia que ele gostava e nós almoçando, aí é que ficou 
combinado e nós irmos pra Leopoldina. Aí eu já es-
tava na fase de começar o 1º ano. Meu pai arrumou 
casa e a nossa casa era justamente defronte o Colégio 
Imaculada Conceição, antigo, das freiras. E minha 
mãe me colocou lá pra evitar eu sair sozinha pra gru-
po longe e aprender mais também, aí eu fui pra lá, 
estudar lá. E fizemos muita amizade. Leopoldina e 
Cataguases pra nós foi vida de muita amizade. E de 
Cataguases eu me esqueci de comentar que meu pai 
quando casou com a minha mãe eles moraram com 
meus avós e os tios. E então quando eu nasci eles 
sentiram que estava na hora de alugar a casa e nós 
viemos pra Cataguases.

Eu fiz o 1º ano lá no colégio de freiras, eu es-
tudava na parte da tarde. Mas chegava cansadinha 
então a mãezinha deixava que eu brincasse até às oi-
to horas. Oito horas quando ela me chamava a meni-



128

nada toda ia pra casa porque já sabia que estava na 
hora de estudar. E ela fez com que eu caprichasse de-
mais a minha letra sabe? E sempre que acontece algu-
ma coisa comigo eu peço a Deus que não tire a minha 
letra porque foi ela quem me deu aquela letra. Meu 
pai ficava lendo muita filosofia na mesa, mãezinha 
me ensinando, até que davam dez horas e ela man-
dava deitar. Mas a vivência da gente era boa demais, 
eu falava: “mãezinha, cê me lula?” Lular era dar ta-
pinhas pra dormir e contar histórias. Ela ficava me 
lulando e me contando histórias, em geral de prin-
cesa, de príncipe, de final feliz. E com isso eu herdei, 
eu fiquei muito mãezinha, paizinho sabe como é que 
é? “Vózinha”, “vôzinho”, dindinha, tudo inha, inha. 
Eu tenho muito inha. Aí eu peguei vício de livros de 
fada. E meu pai lutava, ele muitas vezes tinha que 
comprar no sebo livros pra mim. 

Aí em Leopoldina eu passei pro segundo 
ano e depois fui pro terceiro. Me lembro que o meu 
livro era História de Minas Gerais, a época dos 
Bandeirantes chegando, de Tiradentes. Uma freira 
me pediu emprestado e ela faltou e eu não recebi de 
volta, que eu guardava com carinho porque era bo-
nita a História de Minas e aprendi muito mais coisa 
de Leopoldina do que de Cataguases. Mas eu sei que 
Cataguases é uma família só, todo mundo trabalha-



129

va, não tinha esse negócio de empregada, o pessoal 
trabalhava, quando dava a tarde dava banho nos fi-
lhos, se banhava, se aprontava, punha a cadeirinha 
nas calçadas e as famílias se reuniam pra conversar, 
porque só tinha um carro em Cataguases, e todos 
batendo papo à vontade também, sem medo. Lá em 
Leopoldina eu brincava com as meninas numa roda 
perto de casa, lá também só tinha um carro e uma, 
vamos dizer, hoje seria uma caminhonete pra levar a 
carne pros açougues, sabe? 

Lá em casa ficou dividido assim, à noite a 
minha mãe me ensinava os deveres, tomava conta 
dos meus deveres. E me ensinava a escrever bonito. 
Depois ela falou assim: “Vão guardar, agora você não 
vai usar borracha mais porque enfeia. Enfeia a escri-
ta.” Aí eu já comecei trabalhando sem usar a borra-
cha. Então eu já fui pro terceiro ano e meu pai pela 
manhã quando ele vinha almoçar, ele tinha direito 
a ficar uma hora em casa e me tomava tabuada, me 
ensinava tabuada, leitura, eu tinha que ler, ele man-
dava ler e falava: “Você tem que dar entonação nas 
palavras. Você tem que falar assim.” Ele alemão me 
ensinando a falar português, ler português. Mas den-
tro de muito carinho, sabe?  

Aí eu fui chamada, vou contar esse detalhe! 
A minha professora mandou que eu levantasse pra 
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ler e eu li a história de Tomás Antônio Gonzaga. 
Bárbara Heliodora, a filha era Maria Eugênia. Ele 
era inconfidente e poeta e ele foi preso, mandado pra 
Moçambique, onde faleceu. E a Bárbara Heliodora 
que era apaixonada por ele, adoeceu e ficou assim pe-
rambulando pela rua e a filha sofria muito. Quando 
eu li aquilo, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto 
dentro da sala que não havia jeito da professora me 
consolar sabe, aí ela falou assim: “Coly, minha filha, 
olha, eu te prometo, eu te prometo agora que nunca 
mais vai ter uma leitura triste nessa sala, vai ser só 
coisa alegre!” E ela escolhia, só coisa alegre! 

Aí eu continuei no Colégio e vim pra cá sem 
formar. Depois o meu pai foi chamado pra Ilha 
do Governador pra fazer o jardim da escola da 
Aeronáutica. Nós fomos pra lá. Ele terminava às qua-
tro horas e nós já estávamos todos preparados pra 
ir pra praia. Só voltava quando a lua aparecia. Ele 
era apaixonado pela natureza do Brasil, porque lá 
na Alemanha ele dizia que era sempre o dia cinzen-
to, neblina e aqui é essa maravilha. Tudo pra ele era 
maravilhoso, até a tempestade, relâmpago, trovão, 
ele achava aquilo lindo, que ele nunca tinha visto! E 
aprendeu a me botar a cadeirinha pra gente ficar na 
janela vendo. E eu não tenho medo de chuva, de tro-
vão, de relâmpago, de nada. Que eu aprendi a ver a 
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beleza, eu tenho mania de apreciar a natureza, sabe? A 
natureza pra mim é uma coisa linda, aprendi isso com 
ele porque ele também achava, amava a natureza. 

E eu era assim uma menina criada com certa 
independência porque naquele tempo a mulher não 
podia sair à rua nem de dia sem colocar meia de seda, 
pra tampar as pernas, a pele das pernas. Então nem 
em todo o lugar a minha mãe podia estar me levando, 
eu saía às vezes pra comprar uma linha, uma agulha 
pra ela trabalhar, mas eu era muito agitadinha, então 
eu ia correndo, voltava correndo. Só tinha um carro, 
quando eu via o carro eu corria pra ver quem que ia 
chegar primeiro, se era o carro ou eu. 

Eu parei de estudar que eu não tinha condições 
de pagar com a situação de vida nossa. A Segunda 
Grande Guerra começou a ficar muito sério, então 
um parente do meu pai tinha um primo que era pre-
feito na cidadezinha aqui pra cima – Tarumirim - e 
falou com ele pra levar meu pai pra trabalhar lá fa-
zendo jardinagem. Ele foi pra uma cidade que tinha 
muita epidemia. Ele fez lá um jardim muito bonito, a 
praça no meio, com flores, com plantas e como ele foi 
marinheiro capitão da Marinha Mercante ele fez um 
navio sabe? Um navio com janelas, toda a criançada 
podia entrar e arborizou a cidade. Mas lá ele pegou 
uma febre, aquele lado dava muita febre, tipo febre 
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amarela, outro tipo de febre e ele veio a morrer e eu 
estudando ainda.

Eu tinha quinze, meu irmão dezesseis. Foi as-
sim muito triste, e fomos nós dois sozinhos pra lá, 
já deparamos com ele já em coma e ele lutando pra 
sair do coma, conseguiu pra poder nos ver. Eu esta-
va com uma espinha grande desse lado e outra des-
se e ele mostrando querendo saber, aí o meu irmão 
entendeu, falou: “é espinha paizinho, não preocupa 
não que ela já tomou antitetânico, ela já está medi-
cada.” Aí ele tranquilizou. Ele tranquilizou e quando 
ele morreu foi aquele abração em mim e no meu ir-
mão. Foi assim chocante né, a gente amava muito os 
nossos pais e eles se amavam.

Aí uma família italiana lá em Leopoldina, antes 
de o meu pai morrer, quando ele vinha do trabalho 
escutou uma gritaria, uma choradeira, bateu, entrou 
e perguntou o que é que estava acontecendo e eles fa-
laram que o pai deles tinha acabado de morrer e que 
eles não sabiam como fazer pra dar banho, pra por no 
caixão. Meu pai falou: “pode ficar tranquilo que eu 
faço isso tudo pra vocês.” Então criou uma amizade 
assim de irmão pra irmão, então virou uma família 
só. E quando isso tudo aconteceu, a família italiana 

“Role” que era o sobrenome deles, a Vanda mandou 
recado pra mim, que eu fosse pra Leopoldina rápido 
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me inscrever em um concurso que ia ter doze vagas 
da prefeitura pra estudar no Colégio das Irmãs, isso 
eu já tinha o quarto ano primário, então eu fui e co-
mo eu falei, eu era apaixonada pela natureza, eu era 
apaixonada pelo Rio Amazonas, então eu estudava o 
Rio Amazonas, eu lia. O barulho da pororoca até hoje 
eu tenho vontade de ver. Sou apaixonada! Era apai-
xonada, então foi o ponto em que eu mais estudei e 
caiu pra mim o Rio Amazonas! Eu passei em primei-
ro lugar! Peguei a primeira vaga, sabe? É. Aí eu fiquei 
estudando. Mas eu tinha que estudar como menina 
interna, porque, como é que eu podia, sem ter con-
dições financeiras, vim de Cataguases - Leopoldina? 
Não podia. Aí essa doutora, essa Vanda Role, ela fez, 
sabendo disso fez o meu enxoval de interna e as ir-
mãs pediram o Getúlio Vargas pra pagar o preço que 
eu teria que pagar pra estudar. Então é como se eu 
fosse uma menina que estudava de graça. 

Eu fui crescendo, ficando mais adolescente e 
aquele enxoval foi acabando. O enxoval era roupa 
de cama, toalha de banho, de rosto, o uniforme. Eu 
precisava de caderno, de lápis, de borracha, mas eles 
só podiam me dar essa parte. Então eu já vinha cres-
cendo, uma mocinha, então eu já tinha perdido o uni-
forme, e ganhava das colegas. Mas era numa situação 
assim, no tempo de frio eu nunca tive um agasalho 
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pra vestir. As irmãs viam, mas não faziam nada. Eu às 
vezes com dor de dente, a freira que era a que tomava 
conta dos doentes, via aquilo, via, mas também não 
queria saber de nada não. Os que pagavam tinham 
uma enfermeira, os que não pagavam não tinham. 
Isso naquela época né. Então uma menina crescia, o 
sapato ficava apertado, às vezes tinha que comprar, 
me davam um grande. Aí eu usava falar assim, “o 
meu sapato chega primeiro do que eu!” Aí teve uma 
vez que eu ganhei um que eu calçava que era tão 
apertadinho, inchava o meu pé, doía o dia inteiro, as 
aulas todas, mas eu não podia tirar. São aqueles sapa-
tos de pulseirinhas, então os meus pé inchava, de noi-
te quando eu tirava o sapato é que era o meu alívio. 
Todo o dia amanhecia eu levantava às cinco horas e 
meia. Gente, eu nunca contei isso pra ninguém!

Pra estudar, por exemplo, amanhã as meni-
nas estavam estudando pra prova, vamos dizer de 
Português, mas hoje foi Matemática vão dizer. Não, 
era a prova de Português amanhã, mas eu já tinha 
estudado a Matemática que ia ser daqui uns dias e 
já tinha estudado Português há dias atrás, sabe co-
mo é que é? E assim eu consegui estudar. Eram cinco 
anos de formatura, depois veio pra sete. Aí o meu 
irmão coitado, já trabalhava na oficina mecânica e eu 
pedia a ele dinheiro pra comprar meus livros pra po-
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der terminar o meu curso, foi tudo assim com muito 
sacrifício.

Cataguases tinha poucas pessoas, então aquilo 
foi bom porque gerou muita amizade, todo mundo 
era parente, era amigo. Foi aí que começou a fábrica, 
a primeira fábrica que hoje é o Bahamas. Depois des-
sa fábrica que hoje é o Bahamas, é que começaram os 
Peixoto a trazerem progresso pra Cataguases, que se-
riam novas fábricas, outras pessoas pra trabalhar que 
foram aumentando, veio o Antônio Amaro, o Colégio 
Cataguases. O Colégio Cataguases não tinha escola su-
perior, foi feito o Antônio Amaro, o Nilton foi funda-
dor. O Nilton foi um dos fundadores, na realidade foi 
o Centro Espírita que fundou pros alunos que estuda-
vam de dia e não tinham dinheiro pra pagar o Colégio 
Cataguases, então eles iam pro Antônio Amaro.

A minha rua Francisco Rossi, ela teve uma di-
ferença fora do comum depois que nós nos casamos. 
Primeiro não era calçado, era mais baixo o chão..., eu 
não tenho lembrança da casa, vagamente do quintal, 
do barco que o meu pai fazia na época da enchente, 
que a gente passeava de barco por ali. 

Eu fiz o meu enxoval, foi tudo feito por mim. 
Então eu não queria que pegasse água, porque en-
trava água lá. Quando foi hora de por no barco, pu-
seram, mas quando eu fui entrar pra poder pegar o 
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pacote, o enxoval, ele balançou e eu vi que ia cair to-
do mundo inclusive o enxoval, eu fui, mergulhei e o 
pessoal riu, hoje eles não fazem isso mais, não é por-
que eles melhoraram de coração não, porque agora 
está indo água em tudo quanto é lugar, é ou não é? 
Até em Astolfo Dutra. Eles iam pra lá pra ficar rin-
do, fazendo crítica, então o fato de eu ter caído e ter 
que sair nadando e quando eu peguei terra firme to-
da molhada, aquilo foi uma graça pra todo mundo! 
Mas eu não liguei não sabe, eu estava acostumada. 
Quando eu morava na Ilha a gente ia todos os dias 
pra praia, então eu já sabia nadar direitinho. 

Eu criança fui de um tempo que a gente mo-
rando na Rabelo Horta, ali passava gente pra ir pras 
fábricas, então eu perguntava assim, eu era pequeni-
ninha, dormia no colo às vezes de alguma tia e fala-
va assim: “Que barulho é esse hein?” “Isso é barulho 
dos tamancos que as pessoas usam pra ir pras fábri-
cas.” E que faz lembrar a Cecília Meireles, não é? O 
troc, troc, troc, troc, a poesia dela dos tamanquinhos. 
E vão cantando os tamanquinhos. Ligeirinho, ligeiri-
nho vão andando os tamanquinhos. 

Eu comecei a trabalhar com 24 anos, fui pro 
Coronel Vieira, mas eu tinha sido chamada pra subs-
tituir lá no Guido Marliére e já amei o Guido Marliére, 
então fiz transferência pra lá. Eu amava até as pare-
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des! Antes disso a Congregação também me chamou 
e comentou que tinha uma vaga lá no Rio, eu fui e to-
mava conta das crianças. Eu achava uma gracinha de 
noite, elas pegarem a escovinha, a toalhinha e eu ado-
rava aquelas meninas também, eu achei que eu não 
iria saber viver sem aquela turminha. Mas aí eu senti 
que o meu lugar não era lá, era perto da minha mãe. E 
aí aqui em Cataguases eu fui lá pra igreja pedir a São 
Judas. No momento em que orava a São Judas uma 
amiga surgiu e me bateu nas costas, falou que tinha 
alguma coisa pra me contar. Eu só tinha um dia pra 
resolver, se eu ia pro Rio ou se ficava, e eu pedindo a 
São Judas. Então a amiga diz: “Coly, olha, lá no Guido 
Marliérie tem uma vaga! E você está precisando ir pro 
Rio, você tem que tomar uma decisão”. 

  Eu estive rezando com tanto fervor que eu 
achei que estava ligado a isso. “Lá no Guido tem 
uma vaga, essa vaga é minha.” Agora, há pouco tem-
po eu li que São Judas, eu li a prece dele, mas nun-
ca li isso: que ele chamava Judas, mas não era Judas 
Iscariotes, era São Judas Tadeu, mas por ele ter o no-
me de Judas e teve o Judas que traiu Jesus, ninguém 
chamava, pedia nada a ele por causa do nome, então 
eu li que Jesus apareceu pra ele e falou que ele podia 
ficar tranquilo, que ele ia dar uma graça a São Judas 
Tadeu pra fazer pra com a humanidade, muito supe-
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rior a todos os Santos sem desfazer de nenhum, ele 
queria recompensar assim, que ele seria o santo que 
atenderia rapidinho e foi assim, eu lá rezando e ela (a 
amiga) lá pra avisar. Eu peço uma coisa a ele assim e 
de repente eu falo: “Obrigada São Judas.”. 

Aí eu fui pro Guido. Fui recebida maravilho-
samente! Maravilhosamente, por todo mundo. Pra 
mim foi muito bom. Eu escrevi uma poesia na revista 
de comemoração da escola:

“Guido ontem, Guido Hoje
Anos oitenta, 
Algo novo, importante a solenizar 
Guido centenário, jubileu de ouro, toda a luz, 
      perfume e cor
Está a aniversariar.
Conversemos (eu é que estou conversando com ele) 
Eu te contemplo e reflito 
E volto ao tempo 
Cinquenta e dois:
Era uma vez uma jovem recém-diplomada, 
      inexperiente, tantos os problemas 
Uma jovem tímida a subir-te a escada.
Você se lembra Lurdes Ribeiro? 
       (Foi a que me chamou né.)
Penetro em seu saguão”
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Depois eu passei foi pra secretária e terminei 
como secretária. Tudo por causa de letra. Eu me apo-
sentei como secretária. 

A minha mãe precisava de mim quando o 
Brasil declarou guerra. Aí a Segunda Grande Guerra, 
o Hitler é que fez, ele e a Itália, quando a Itália viu 
que eles iam perder ela veio e aliou com a outra par-
te. Lá em Leopoldina tinha alemão, tinha suíço, tinha 
judeu, tinha italiano..., então o delegado não queren-
do que a família sofresse nada dos brasileiros, co-
mo jogar pedras nas casa, porque o Brasil declarou 
guerra a Alemanha, a Itália. Então eles prenderam 
com a intenção de preservar, certo? Aí a minha mãe 
ficou muito preocupada e procurou um advogado, 
ele gostava demais do paizinho, eles eram iguais a 
dois irmãos. Ele era escritor, além de advogado ele 
era escritor. E ele pediu meu pai pra ler, não na par-
te de português, mas meu pai sabia escrever e falar 
o português corretamente, ele aprendia tudo assim 
corretamente. Ele analisava a parte filosófica da coi-
sa, sabe? E eles se reuniam pra ele dar o parecer. Aí 
a mãezinha achou que era a pessoa ideal pra tirar o 
meu pai da cadeia. E ele foi coitado, infeliz, porque 
ele falou com a minha mãe assim: “É o Domingos, to-
dos que estão presos não vai ter como tirar, eles vão 
ser todos mandados pra Belo Horizonte e vão ser to-
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dos fuzilados.” Aí é que eu contei a história da lei-
tura, o meu pai passou a ser o poeta, a minha mãe a 
Bárbara e eu a Maria Eugênia – a sofredora, né? Fiz 
essa comparação. 

Meu pai foi preso em Leopoldina, o delegado 
chamava Domingos também, eles eram amicíssimos e 
meu pai tinha hábito de visitar os presos porque tinha 
muita pena, viu muita coisa na Alemanha, levava ci-
garro e me levava também pra ver, pra eu ver como a 
liberdade é boa, como que a gente deve ser honesto sa-
be? Então ele não iria pra Belo Horizonte, não ia acon-
tecer isso, isso foi da cabeça do delegado só prendeu 
dando um tempo às coisas chegarem no lugar, tanto 
que todos foram soltos. Mas isso em Cataguases é co-
nhecido. Só que não conhecem o motivo que aconteceu.

Eu casei com 32 anos. Eu falava que eu não 
casaria enquanto eu não estudasse, enquanto eu não 
tivesse emprego, enquanto eu não tivesse o meu di-
nheirinho, sem ficar naquela dependência de marido, 
mas não é que eu tivesse tido exemplos não, eu que-
ria ser independente. E pro tempo eu fui avançada. 

Olha, eu falei que Cataguases era uma amiza-
de só né? Então a minha família era muito amiga da 
família do meu marido. Ele era mais velho do que eu 
dois anos, então a gente desde pequeno já nos conhe-
cíamos, sabe? Meu marido foi a grande recompensa 
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da minha vida, foi sim. Até emociono também, por-
que ele já foi. Éramos coleguinhas. E tinha um irmão 
dele que formou pra medicina, ficava com ele e eu 
peguei mais amizade a eles dois. Mas depois a famí-
lia ficou muito unida. Virou uma família só. E quan-
do eles perguntavam assim pro Nilton: “Ô Nilton, 
com quem você vai casar quando crescer”? “Ah, 
quando eu crescer eu vou casar com a Coly!”

A gente já se conhecia. E engraçado é que o 
Nilton também viveu mais foi pra estudo. Ele nasceu 
com problema de coração e o pai, ele era bombeiro, 
então ele botou os outros filhos, pra médico, o outro 
pra bombeiro. Mas o Nilton não trabalhava porque 
eles tinham medo de ele faltar e ele veio a faltar foi 
de coração mesmo. Então era estudo e o Nilton pas-
sou a gostar de estudo.

Aí começou a fazer advocacia lá em São Paulo, 
olha o quê que eu aprontei com o Nilton, outro dia 
eu tive muito remorso com isso. Ele começou com 
advocacia, ai eu falei assim: “Ô Nilton, eu se fosse 
você arranjava outra coisa, não fazia advocacia não.” 
Ele já faltando um ano pra formar, eu errei, agora a 
pouco tempo que eu senti como eu errei. E ele acei-
tou. Eu falei: “Ôh Nilton, cê pensa bem: cê pega uma 
causa, o que matou é o que te deu pra falar que ele é 
inocente o que morreu... A família do que morreu aí 
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ficar, vai tomar raiva da família da gente, pode até 
fazer maldade né? Ah, escolhe outra coisa!”

Meu pai me preparou. Todos eles. Ele também 
era muito inteligente. Eu fui criada assim, pelo olhar. 
Eu nunca observo roupa dos outros, sapato, não ob-
servo não, observo o rosto! Mas não é pra ver os tra-
ços não, é pra ver o seu interior, sabe? Então eu tenho 
mais preocupação com essas coisas. Se eu for à sua 
casa eu sou incapaz de ficar assim querendo ver o que 
tem, o que não tem, eu estou apreciando a pessoa, o 
interior dela, dá pra vocês entenderem? Tudo que 
eu estou contando aqui eu estou contando pra vo-
cês! Nem pra uma sobrinha eu conto! Elas não sabem 
nada do que eu já passei. O meu irmão, nós éramos 
muito amigos. Ele já morreu. Ele morou aqui. Morou 
onde nós moramos. Mas ele casou aqui. Ele teve os 
filhos. Eu não tive nenhum e ele teve nove! E os nove 
dele são meus filhos e eu considero meus filhos. 

Continuando sobre o Nilton, no quarto cente-
nário de São Paulo eu fui a São Paulo, mas eu não 
tinha dinheiro pra ir, não queria ir, falava que não ia 
e que eu não tinha condições. E eu não tinha. Eu da-
va aula, eu substituía um ou dois dias né, não tinha 
dinheiro pra poder parar em São Paulo. Aí a madri-
nha, aí a diretora falou assim: “Coly, você vai, você 
vai sim, você vai conhecer São Paulo.” Eu vou te em-
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prestar esse dinheiro e não vou te cobrar, você vai me 
pagar o dia que você receber!” Porque a gente traba-
lhava sem receber, no início. Eu ajudei a fazer muita 
greve, eu era grevista. Eu era grevista mesmo! Já pen-
sou você trabalhar três anos como eu trabalhei, como 
substituta, indo todo o dia dez minutos antes, que é 
isso que um funcionário público tem que fazer né, e 
sair mais tarde, e ficar três anos sem ter dinheiro até 
pra fazer exame de vista! Não ter dinheiro às vezes 
até pra comer melhor.

O Nilton tinha me mandado naquele ano pe-
la primeira vez, um cartão de Natal com o endere-
ço de onde ele trabalhava. Fui pra São Paulo com as 
colegas da escola, saíamos todo o dia pra conhecer 
São Paulo, aí quando eu bati o olho no nome de uma 
placa, eu falei: “Engraçado, eu recebi um cartão de 
Natal de um cataguasense que fala que vai casar é 
comigo e ele trabalha nessa rua.” Aí ela falou assim 
(uma das meninas): “Vão, vão, me leva pra conhecer!” 
E por causa do endereço, do nome, do remetente do 
cartão eu falei: “Uai gente, esse nome é o mesmo.” 
Aí eu contei pra ela e ela falou: “ Vamos lá? Aí eu 
fui. Perguntei se ele estava, a pessoa que as atendeu 
disse: “Ele deu uma saidinha pra fazer um lanche.” 
Quando ele chegou e me viu, eu senti a felicidade de-
le. Ele me deu uma revista, quando eu abri a revista 
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tinha uma carta, ele falando, se declarando. Eu escre-
vi, mandei um telegrama assim: “Você disse que vai a 
Cataguases nesse Natal, então, lá nessa época a gen-
te se encontra aqui e conversa. “Que eu não queria 
falar nem não, nem sim.” Aí chegando à Cataguases 
ele me procurou, eu falei: “Vamos experimentar né?” 
Mas foi a recompensa que Deus me deu. 

Eu me casei aqui. O Nilton foi assim, um mari-
do maravilhoso. A família dele era espírita, eu criada 
em colégio de freira. Por ele, ele teria se casado co-
migo, mas a família dele achava que eu exercia mui-
ta ascendência sobre ele. E que eu ia ser a mandona. 
Depois nós combinamos quando fizemos 20 anos de 
casados casarem no religioso. Ele ia à missa comigo. 
Nós ficamos 30 anos casados. No civil e depois a gen-
te queria casar no religioso. O Monsenhor que ia fa-
zer. O Solindo. Eu era apaixonada por ele e o Nilton 
também. É, ficamos casados 35 anos, 35 anos de, de 
quê? De melado! 

Entrevistada por Adriana Fidelis Silva, Renatta Barbosa e Rita de Cássia 
Mendes Cabral, em 03/06/2013.



145



146



147

    Tenho o privilégio de pertencer a 
duas cidades, não é? Miraí, Fazenda Santa Inês on-
de ocorreu meu nascimento e Cataguases que me 
tem como cidadã honorária o que me honra muito. 
Em Cataguases cheguei em 1946 com minhas irmãs 
Maria da Conceição e Leda, a fim de estudarmos 
como alunas internas do Colégio Nossa Senhora 
do Carmo, conforme a terminologia da época, 
nós fizemos o curso Ginasial e Normal, hoje seria 
Fundamental e Médio.

I r m ã 
D H A L I A  P E I X O T O  D E 

R E S E N D E  F I L H A

8 3  a n o s
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Nasci em primeiro de julho de 1930 numa 
casa cheia de gente na cidade de Miraí cantada por 
Ataulfo Alves como “a minha pequenina Miraí”. 
Meu pai era fazendeiro, tinha nove filhos, oito por-
que quando a esposa dele teve o último filho ela fa-
leceu e essa criança foi assumida por uma tia, então 
eu nasci numa comunidade muito festiva, cheia de 
gente, sabe. 

Ali naquela fazenda era uma felicidade para 
mim, eu vivia num mundo ecológico. Eu subia em 
cima de árvores, havia muita laranjeira, goiabeira, 
todas as frutas que você pode imaginar, era uma fa-
zenda muito grande... e água também! Com cinco ou 
seis anos meu pai me levava num cavalo chamado 
Pampa, eu andava até em pelo, era muito corajosa e 
era muito interessante a minha infância. 

Hoje vocês pensam: “Como é que era antiga-
mente que não tinha televisão, não tinha computa-
dor?” Ora, na minha fazenda tinha baile. Tem uma 
Irmã aqui, o pai dela tinha, a gente falava uma banda, 
hoje nós falamos conjunto musical, né? Ele foi cha-
mado para a minha casa uma vez pra tocar durante 
uma festa de aniversário e a bebida, sabe qual era a 
bebida? Licor. A minha família tinha muito licoreiro, 
bebia muito licor, não tinha esse negócio de beber e 
embriagar.
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Eu tinha uma irmã mais velha que chamava 
Amélia do primeiro matrimônio do meu pai, a gente 
falava que era irmã porque a minha mãe era irmã da 
primeira esposa do meu pai, casou com uma cunha-
da. Eu tinha cabelo comprido, [...] meu irmão Artur, 
um dos mais velhos, de manhã ele gostava de trançar 
meu cabelo, sei que era uma vida festiva para nós. 

Tinha festa junina, tinha fogueira, meu pai 
mandou construir no terreiro da casa uma casinha pa-
ra nós três, que eram três meninas e a gente brincava 
de panelinha para fazer tudo, mas eu gostava de brin-
car de tudo, só não gostava de brinquedo, até com o 
rodo dos empregados que passavam em cima do café 
que punha no terreirão. Um dia peguei um, imedia-
tamente meu pai mandou fazer um rodinho pra mim, 
fiquei deslumbrada! É claro que a gente devia dormir 
mais cedo, né? Minha irmã fazia teatro, lembro que 
eu e minha irmã interpretamos duas bonecas, fazia 
uma espécie de palco no terreiro, a gente tinha até 
isso, tinha muito trabalho também. Meu pai era um 
homem de muito trabalho, minha mãe também, só sei 
que a vida lá era uma vida muito interessante.

Meu pai era bem mais velho que a minha 
mãe, então ele passeava com a gente, tinha um ami-
go nosso que falava: “Lá vem o Adamastor com as 
menininhas dele”, sabe? Quando chegava da aula era 
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ele... ele tinha mais experiência de pai e mãe do que 
a minha mãe. Ela perdeu os pais dela muito cedo e 
foi para a casa de irmãs, não foi muito bem acolhida 
não, mas ela tinha um tio que era político em Ubá, 
Carlos Peixoto, tem uma estação lá Peixoto Filho, eles 
queriam levar a minha mãe para estudar, essa irmã 
dela: “Não, ela vai ficar aqui mesmo”. Ela era uma 
mulher inteligente, mas o meu pai era pai e mãe e 
já tinha criado muitos filhos, não é? Ele era como se 
fosse um avô também é por isso que às vezes a gente 
cita mais ele.

Minha mãe ficava naquela agitação, coordena-
va a horta, fazia muito doce, tinha uma grande arte 
para a cozinha, nem sei aonde ela aprendeu porque 
na nossa casa eu não via a minha mãe na cozinha, 
não para fazer doce, porque tinham muitos funcioná-
rios. Uma vez uma irmã falou assim: “A dona Dhalia 
até uma abóbora que ela faz fica diferente!”, era mui-
to habilidosa, mas aquele sentimento amoroso a gen-
te sentia mais intensamente do meu pai.

 Nossa vida tinha muita religião, muito mo-
mento de oração. Vou contar para vocês, a gente 
rezava em casa o terço, fazia Via Sacra, a gente bo-
tava almofadinhas para ajoelhar e às vezes a gente 
brincava, aí meus pais: “Isso não pode, está na hora 
de oração.” Tinha aquelas coroações na cidade de 
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Miraí e tinha muito bicho, tinha pato, ganso, marre-
co e minha mãe separava aqueles patos bonitos para 
mandar tirar a pena para fazer a asa pra gente, en-
tão a gente coroava e o interessante é que tinha ban-
da de música acompanhando as coroadeiras. Padre 
Ernesto... engraçado, o padre Ernesto falava uma 
coisa que hoje seria um absurdo: “A coroadeira de 
hoje deu tantos reais pra Igreja”, uma doação para 
a igreja e ele falava isso. Hoje não se faz essas coisas, 
não é bom isso não.

 A gente tinha uns probleminhas de saúde, 
uma febre muito alta, eu e minha irmã Maria, que 
veio a ser freira, a minha mãe fez promessa que se a 
gente sarasse a gente ia fazer a primeira comunhão 
vestidas de Santa Terezinha. Vestir de Santa Terezinha 
pra ela era vestir o hábito, em vez de fazer aquela 
roupa bonita, eu e minha irmã fizemos a primeira 
comunhão vestidas de hábito carmelita. Mamãe man-
dou nós vestirmos, nós fomos encontrar mais tarde as 
irmãs vestidas de Santa Terezinha e que tinham devo-
ção à santa porque ela era carmelita. 

 Lembro que meu pai tinha muita devoção 
com Nossa Senhora da Conceição cuja festa é no dia 
oito de dezembro. Esse dia era muito importante na 
família, fazia roupa nova, vinha um táxi buscar a gen-
te para a missa de Nossa Senhora da Conceição, pa-
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rece que era o dia mais importante, sabe? A gente ce-
lebrava também o Natal, não conseguia dormir com 
medo de o Papai Noel aparecer antes de eu dormir.

Bom, o primário eu comecei assim, porque nós 
morávamos na fazenda e não tinha... tinha estrada, 
mas não tinha nenhum ônibus. Nós começamos a ir, 
eram cinco quilômetros de distância, a pé, acho que 
eu matriculei no grupo Afonso Pereira, mas eu acho 
que meus pais... de repente a minha mãe escreveu 
uma carta para uma senhora que dava aula, dona 
Eneida que tinha uma escola particular, se ela podia 
dar aula pra nós, pelo menos [para] nós duas as mais 
velhas. Ela respondeu que estava cheia de alunos, 
mas que podia ser a irmã dela, a dona Marina, irmã 
da Judite Ferreira que é freira, aí a gente ia lá.

Passei um pouquinho no grupo escolar de 
Afonso Pereira, depois fui para uma escola particu-
lar, mas tudo longe. Tinha uma irmã que morava 
aqui, Amélia, nós duas resolvemos e matriculamos 
no Coronel Vieira, acho que já estava com quase dez 
anos, sei que estava na terceira série, entrava na esco-
la com sete anos.

 De repente meus pais precisaram mudar para 
o Paraná. Meu pai tinha umas terras lá, teve uns pro-
blemas e resolveu mudar. Estava fundando um colé-
gio em frente a nossa casa. O diretor falou com o meu 
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pai: “Leva as suas meninas pra lá”. Ele falou: “Não, 
mas elas não terminaram...”. “Não, mas a gente dá 
um jeito”. Nós fomos. Tinha primeira série ginasial, 
vou usar a terminologia daquela época, tinha francês 
e latim. Sei que em 1945 voltamos para Miraí e fomos 
matriculados aqui, nós três, 1946, aí que eu comecei a 
estudar.

 Nós viemos internas. Só um irmão, Leônidas 
que quis estudar, estudou no colégio que tinha aqui, 
acho que era dos Peixoto que hoje é o Colégio Manoel 
Inácio, era particular que até o... era o Colégio 
Cataguases que até aquele cantor... Chico Buarque 
estudou aqui, o Leônidas e o Fernando, os que quise-
ram estudar. Eu tive um irmão que falava com o meu 
pai: “Quer gastar dinheiro comigo me põe na escola” 
e o outro meu pai pôs pra estudar em Muriaé e ele 
fugiu da escola. Pela primeira vez eu vi meu pai ficar 
bravo, tirou o cinto e deu umas nele. Fugiu mesmo, 
não quis saber onde ele estava não!

 Artur que ele chamava, era o meu predileto, 
ganhava dinheiro para tomar remédio porque não 
tomava remédio não, detestava, né? Eu dava tudo a 
ele, sei que depois ele acabou indo para o Rio Grande 
do Sul, eles eram mais velhos, um casou, a outra ca-
sou, só ficaram os mais novos. Também eram rapa-
zes... saíam pra trabalhar, o mais novo e o que quis 
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estudar, o mais velho, estudaram no colégio que hoje 
é o Manoel Inácio. Naquele tempo eles trabalhavam 
muito, ajudavam muito.

 O Colégio era internato, lembro que meu pai 
trouxe a gente. Idalina, Maria e eu éramos internas 
e comecei a gostar muito de estudar, tinha uma pro-
fessora de Português, a irmã Edith que ela me esti-
mulou muito, a matéria que mais gosto Português, 
História e Geografia também, eu tinha dificuldade 
em Matemática. Um dia estava viajando e brinquei 
com o motorista: “Ah, posso dizer que eu não fiz pri-
mário”. Tinha uma senhora, uma moça que ia traba-
lhar conosco: “Irmã, a senhora está falando que não 
fez o primário? A senhora parece que é muito culta. A 
senhora sabe escrever?” Ah, mas eu ri muito, mas era 
modo de dizer. Foi tão mal feito!

 Outras matérias você pega fácil, História, 
Geografia, Ciências, você lê, você pega, mas na 
Matemática eu tive dificuldade. Lembro de um lan-
ce que a professora falou: “Aquele aluno que acabar 
primeiro ganha dez”. Era Matemática, eu fechei o ca-
derno, não vou acabar primeiro! Mas em Português 
eu era feliz porque a irmã escrevia no meu caderno: 
Ótimo, Parabéns. Até escrevi um artigo para uma re-
vista para o governador Newton Campos e ela me es-
timulando eu ia em frente, né?
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 Estudei o ensino médio e quando terminei, 
estava no terceiro ano eu e minha irmã decidimos 
entrar para a vida religiosa. Foi muito interessante 
porque elas estavam preparando a minha irmã mais 
velha. A minha irmã foi chamada, é um fato inédi-
to na Congregação porque eu falei: “Eu também vou, 
uai, quê isso, eu vou!”. 

 Aqui a gente tinha um clima de misticismo 
então despertei para a religião, a querer ser missio-
nária, a andar pelo mundo fazendo o bem, essas coi-
sas de jovem. As irmãs falaram que podia vir, viemos 
as duas, mas nós tínhamos passado para o terceiro 
ano do ensino médio. Meu pai veio: “Ó, elas podem 
entrar, contanto que elas terminem os estudos”, o 
ensino médio que na época era o Normal. “Não tem 
problema não, elas terminam” e terminado, naquela 
época a gente ia para o noviciado, nós ficamos um 
ano lá em Mariana no noviciado.

 Nós rezávamos muito, a gente levantava e 
ajoelhava, como é que chama aquele negócio? No 
criado mudo, tinha um lugar pra gente ajoelhar e re-
zava, descia para a missa todo dia, depois a gente ia 
para o café, antes do café rezava, depois do café tinha 
o horário do estudo, antes do almoço tinha uma visi-
ta à capela, a gente tinha uma vida de monja, naquele 
tempo era fácil você escolher.
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 As freiras se preparam no noviciado, naque-
le tempo era um ano, agora é mais. Depois a gente 
fica uns anos sem fazer os votos definitivos porque 
se quiser ir embora pode ir. Se eu quiser ir embora 
hoje eu posso ir, mas naquele tempo era seguro al-
guns votos e tem muita preleção, fica uma mestra por 
conta da gente, só que para os padres tem mais uma 
preparação de ordem cultural também que eles vão 
meninos para o seminário. 

 Você quer ser irmã? Primeiro tem o postula-
do, quer dizer, você está pedindo para ser irmã, ves-
te uma roupa modesta e fica numa das nossas casas. 
Terminando o terceiro ano, vai para o noviciado, de-
pois a gente é juniorista, aquela que não está muito 
pronta. Tem esses preparos, hoje é mais intenso, en-
fim, a irmã pode desistir a hora que ela quiser. A gen-
te faz votos, mas não é aquela coisa, nem os padres. 
Tem que ter a liberdade da pessoa.

 Para celebrar e para pregar, não é essa a mis-
são das religiosas porque esse é um trabalho perti-
nente ao sacerdote, ele é preparado para isso. Muita 
gente pede isso, mas eu jamais gostaria de fazer essa 
tarefa, prefiro o trabalho social com educação, mi-
nha preferência é pela educação, minha opção prefe-
rencial é pela educação porque através da educação 
sou capaz de ajudar uma pessoa a sair lá de baixo e 
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colocá-la aonde ela quiser, não é onde eu quiser. Eu 
amo educar!

 Quando era aluna, nem pensava em ser irmã 
ainda, dava catecismo no Coronel Vieira, um dia, ti-
nha uma diretora que chamava dona Sindonga, se 
perguntar você vai saber quem é. Não sei porquê, 
mas era Sindonga, estava dando a minha aula de uni-
forme de aluna e quando terminei, ela falou: “Eu as-
sisti sua aula aqui de fora. Você parecia uma noviça 
dando aula”, no noviciado que é uma casa própria 
pra receber as irmãs, elas ficam um ano sem sair, não 
vão nem na família e nem recebe visita, não é? Uma 
vez ou outra, mas eu tinha uma vocação para a edu-
cação religiosa e educação em geral, é da minha natu-
reza tanto que eu costumo brincar. Uma vez assisti a 
uma peça com esse título “As árvores morrem de pé”. 
Falo: “Gente, eu gostaria de morrer como as árvores, 
de pé e mexendo com educação, não precisa ser perto 
de menino não, mas é assim que eu gostaria de mor-
rer: de pé e na educação”. 

 Aqui aprendemos muita coisa que a gente 
chama de religião e as irmãs davam aulas de polidez 
toda semana. As internas iam para um salão e tinha 
aula de polidez, o procedimento que devíamos ter na 
sociedade e a gente lia muito a vida de santo. Meu 
pai era um homem que ele foi no noviciado, quan-
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do ele saiu a mestre de noviça falou: “Hoje eu esti-
ve com um homem reto, um homem justo”. Ele era 
muito certo, falo do meu pai porque eu conversava 
muito com ele, a minha mãe estava sempre ocupada, 
era um homem justo e ele passava isso, responsabili-
dade, trabalho. O melhor mestre se chama exemplo, 
o nome dele é esse: exemplo!

 Igual o Joaquim Barbosa, Ministro da Justiça, 
sou apaixonada por ele. Eu falei: “Meu Deus, apare-
ceu um homem no Brasil que eu me apaixonei por 
ele que é o Ministro da Justiça do Supremo Tribunal 
Federal que está julgando o mensalão! Que coisa, que 
homem íntegro!” Se você falar: “Mas ele é tempe-
ramental”, pode ser, mas estou julgando o Joaquim 
Barbosa como Ministro da Justiça... estou julgando 
aquilo que ele propôs de fazer, é justiça. Então eu me 
encantei, encantei. Que coragem! Não pediu descul-
pa quando ele falou uma coisa verdadeira. Eu gosto 
muito de política também, viu? Eu descendo de uma 
família de políticos que são aqueles Peixoto de Ubá, 
sabe? Você pode procurar saber que... 

 Terminado o meu noviciado as irmãs me indi-
caram para trabalhar no nosso colégio Maria Márcia 
de Anchieta no Espírito Santo, muito longe pra nós, 
eu fui de ônibus, quando cheguei lá falei: “Nossa, 
vou morar num lugar que quando passava de carro 
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ou de ônibus eu tinha uma pena das pessoas morar!” 
O mar lindo, um lugar pequeno, pouca gente, mas 
eles tinham o mar que era uma beleza, dormia escu-
tando aquele barulhinho do mar. Trabalhei dois anos 
no Colégio Maria Márcia dando aula, mas não tinha 
muita experiência, sempre fui adquirindo experi-
ência aprendendo. Eu saí, fiquei só dois anos. Todo 
lugar que vou eu gosto, quando saio, eu choro. Fico 
gostando, acho que é esse meu temperamento, de on-
de estou não quero sair não.

 Depois fui transferida para o Colégio Nossa 
Senhora do Carmo de Viçosa, fiquei oito anos traba-
lhando como professora, com os jovens. Tenho uma 
vocação social porque se não fosse professora eu que-
ria ser assistente social, fazia um trabalho com as me-
ninas do colégio. Uma vez fomos num morro que nós 
tínhamos que dar um banho numa velhinha, se você 
quer fazer um bem, tem que ir... Lá fiquei oito anos, 
tomava conta do voleibol, eu gosto muito de espor-
tes, né, e fazia serviço social, fazia reunião com JEC, 
Juventude Estudantil ou JUC, gostava disso, dessa 
coisa de igreja, de ética, sabe? Acho que é muito im-
portante.

 Em 1963, retornei ao Colégio Carmo de 
Cataguases para dar aulas e frequentar a Faculdade 
de Santa Marcelina de Muriaé onde fiz o curso de 
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Letras. A gente dava aula, acabava as aulas sexta-
-feira pegava o carro e ia pra lá. Pegava aulas sexta-
-feira à noite, sábado o dia inteiro e voltava domin-
go de manhã e a minha vida estava voltada para o 
Magistério, não é? Durante o ano de 66 me pediram 
para dirigir o Colégio Carmo, para começar em 67, 
não tinha a experiência que deveria ter, mas fiquei 
seis anos, naquele tempo ficava seis anos, de 67 a 71. 

 O Colégio Carmo nasceu por desejo da comu-
nidade de Cataguases. Em 1912, passou uma irmã 
por aqui e pediu os líderes, juntamente com o padre, 
o vigário que conversasse com a superiora e pedis-
se que instalasse um colégio aqui. Então o colégio 
sempre foi muito ligado com o crescimento, com os 
interesses da comunidade, viu? Toda a vida o nosso 
foi particular. Fiquei dirigindo o Colégio, tem gen-
te que achou que eu era brava, não era brava não. A 
primeira coisa que fiz é que nossos colégios só ad-
mitiam meninas, fiz um ofício para o governo geral 
pedindo para admitir meninos, foi quando o colégio 
virou misto. Nesse tempo era Educação Singular, não 
tinha leis, esse foi o primeiro colégio da Congregação 
Carmelita, e tinha muitos colégios, aí já não tinha 
mais internato. Não tinha sentido ficar trabalhando 
só com meninas. Tenho essa facilidade de gostar de 
inovar, não é? 
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 Tenho uma irmã freira que andava comi-
go na rua, falava: “Irmã Dhalia, esse pessoal que te 
acompanha...” Tem uma menina que é perturbada, a 
Solange, entrava aqui brigando, eu falava: “Solange, 
ô Solange”. “Irmã, me dá cinco reais”. “Solange, eu 
dou sim, vamos lá na minha casa”. Uma irmã que es-
tava perto falou: “Hum, irmã Dhalia, a senhora tra-
tou a Solange igual a uma princesa”. E se eu estivesse 
no lugar dela, como é que eu gostaria de ser tratada?

 Trato as pessoas como gostaria de ser tratada. 
Falo com as minhas irmãs: “Se chegar uma pessoa 
aqui, não fala chegou um pobre, um preto, um velho, 
nada disso!”. Fala: “Chegou uma pessoa”. Menino 
que quer as coisas comigo, eu faço tudo que eles qui-
serem, a coisa que mais quero é promover as pessoas, 
mas quando fazem uma coisa maldosa, não sei ficar 
calada. 

 Respeito muito às crianças, sabe? Uma meni-
na de quatro aninhos veio me procurar com a pro-
fessora: “Ah, a irmã está ocupada”. No dia seguinte 
falei com a orientadora pedagógica: “Vamos na sa-
la de uma criança comigo, Heloisa”. “Que foi irmã 
Dhalia, algum problema?” “Não, vamos lá”. Cheguei 
e falei: “Tem uma menininha aí que quer falar com a 
irmã Dhalia, né?” Ela queria falar que os desenhos 
no Curso Infantil estavam desbotados, muito feios: 



“Você quer falar que aquela vaquinha está feia, não 
é? Tem razão, os outros bichos estão feios também, 
mas não mandei trocar porque o pintor está ocupado, 
mas vou trocar”. Acho que tem que dar ao jovem e à 
criança a oportunidade de questionar, ter espírito crí-
tico. Sempre fui assim e falava com as irmãs: “Olha, o 
meu aluno ele pode me agredir, mas o que ele merece 
de atenção e de nota ele tem que ter!” 

 Uma pessoa falou comigo: “Ô, irmã, um me-
nino entrou sem o uniforme”. Ela falou: “Ah, a irmã 
Dhalia não vai gostar”. Não é assim que fala. Se es-
tiver errado você também não vai gostar, se estiver 
certo você vai gostar. Algumas pessoas não querem 
ganhar certa inimizade, então fala: a outra é que não 
quer. É igual em casa: “Seu pai não quer!”.

 Mas você recebeu uma ordem. Aí você fala: 
“Isso é uma ordem da casa e tem que ser atendida”. 
Pode não ser certa, mas tem que cumprir, não é mes-
mo? Você pode falar: “Aqui, eu recebi essa ordem, se 
você... a vida é de diálogo, se vocês quiserem vamos 
lá dialogar com a diretora.” Tenha coragem de falar, 
o que você não está gostando dele? Tem que falar 
para ele mudar porque o professor tem obrigação de 
mudar.

 Você vê, um aluno que você marca uma tare-
fa... aqui tem coisa nesse colégio, gente, que é uma 
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pena todo mundo não ver. A semana da Cultura 
aqui... que é a semana do Carmo, eles mudaram pra 
semana... Mudou o nome esse ano. É uma coisa, será 
que é menino que está fazendo isso mesmo, gente? 
Agora, você sabe que tem gente que não quer, mas 
quem quer você vê desde pequenininho. Tem meni-
no que você sabe que ele vai chegar...

 Tenho mais uma coisa pra falar que fiz em 
Cataguases. Estava dando aula no Colégio Carmo 
quando fui visitar Sereno, onde tinha uma moça de lá 
que trabalhava conosco e um dia fui lá conversar com 
essa moça... Chegando lá vi uma porção de crianças, 
irmãozinhos dela e fiquei pensando: “Gente, essas 
crianças não vão estudar...” porque não tinha asfalto, 
não tinha ônibus, não tinha nada. Me deu uma coisa 
que eu falei: “Não pode!” Resolvi, não sei porquê... 
que eu queria instalar uma escola em Sereno. 

 Fiquei pensando e descobri que tinha uma 
escola chamada CENEC, Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos do Brasil, acho que o Galba 
era presidente nessa região. Eu falei: “Ah, isso tem 
que acontecer!” Fui à Belo Horizonte pedir o diretor 
da CENEC se podia abrir uma escola em Sereno. Ele 
falou comigo: “Irmã, a senhora vai se enterrar até 
aqui ó!”. Falei: “Eu vou assumir”. Fui a Sereno, juntei 
a elite de responsáveis, não é a elite financeira, não, 
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os trabalhadores: “Vocês têm direito de escola para 
os seus filhos, então vocês vão me ajudar aqui.” 

 Fundei aquele colégio em Sereno, pedi se po-
dia dar o nome ao colégio de Guimarães Rosa, deixa-
ram; o colégio funcionou até que o Estado assumiu, 
o que foi um bem. Fui a diretora, fui paraninfa da 
primeira turma. Olha, foi um trabalho gratuito, nun-
ca ganhei nem uma flor, inteiramente gratuito, viu? 
Era um colégio que se alguém podia ajudar a caixa 
escolar, ajudava; depois o Estado abriu escola e en-
campou e foi muito bom. A coisa que mais me hon-
ra de tudo que fiz em Cataguases é fundar o Ginásio 
Guimarães Rosa em Sereno! 

 E o Polivalente foi o grande amor da minha 
vida... Eu fico com vergonha porque as pessoas... os 
primeiros anos não foram muito bons não, eu não ti-
nha experiência como diretora. Achei que tinha que 
ser melhor, sabe, queria que os professores fossem 
um pouquinho diferente do que eles eram, mas isso 
era uma coisa que estava aqui.

 Era costume da Congregação depois de seis 
anos a gente deixar o cargo, quando foi em 71, a pre-
feitura pediu se podia ocupar uma sala para falar so-
bre uma escola que ia ser instalada em Cataguases. 
Falei: “Pois não, pode vir” e tal. Veio o Galba e foram 
para o salão. Quando fizeram a exposição de como 
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seria a escola, projeto MEC/USAIDE, Educação para 
o desenvolvimento, eu achei aquilo uma beleza, viu? 
Era um projeto americano. Escola modelo que tinha 
tecnologia. Estava acabando a função de diretora, fa-
lei: “Eu vou dar aula nessa escola”. Peguei minhas 
apostilas que eles deram e quando foram embora eu 
entreguei na Secretaria, à dona Otília. Eu tinha dado 
aula no Manoel Inácio substituindo a Márcia Carrano 
uma vez, dava aula assim, né. “Dona Otília é um co-
légio maravilhoso, vou dar aula nessa escola” porque 
aqui eu só tinha trabalho de manhã. “Vou dar aula 
nesta escola, dona Otília” e deixei a papelada com ela 
e subi. De tarde ela subiu e falou: “Irmã Dhalia, você 
não pode dar aula nessa escola”. “Por quê?” “Porque 
você já tem 40 anos”. Eu falei: “O que que eu posso ser 
nesta escola?” “Só diretora”. Então vou ser diretora! 

 Tinha que fazer um concurso complicado que 
entrava estatística, a bibliografia que deram tinha li-
vro em alemão... fui procurar os livros que eles deram 
na bibliografia para fazer concurso do Polivalente, o 
livro que mais li foi de um autor, Luís Alves Lima e 
Silva, foi tudo que caiu, não é? Consegui a aprovação, 
tive que fazer um mês de reciclagem, depois outros 
meses de reciclagem e por sorte pude optar pelo colé-
gio onde eu morava, porque acho que ninguém que-
ria aqui porque é muito quente. 
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 Sei que optei por esse colégio e foi um tem-
po de aprendizado para mim, se eu ensinei, aprendi 
muito na escola pública porque só estava acostuma-
da com escola particular. Fiz o concurso em 1971, o 
Polivalente foi instalado em 72, entrei em março, re-
cebi a chave dessa escola. Se você for no Polivalente 
tem tudo lá. 

 Me acharam brava, mas é porque... Em 71 
terminou o meu tempo aqui e no último ano fiz o 
concurso, em março de 72 tomamos posse, mas nós 
não começamos as aulas porque o colégio não estava 
completo; as aulas começaram em agosto. Ficamos 
fazendo reuniões preparando para aquilo lá, né? Para 
mim foi muito difícil porque veio gente de todo lado, 
de todo tipo, eu estava acostumada com esse ensino 
clássico, aquela postura. Lembro que tinha uma cole-
ga que assentou no chão, eu pus a cadeira perto dela 
e falei: “Aqui, você pode assentar”. Tinha uma que 
veio grávida: “Ih, agora? a irmã...” Elas assustaram 
com uma irmã ser diretora, sei que depois ela casou, 
fui ao casamento: “Não, minha filha, é sua vida parti-
cular, é sua”. 

 Teve professor que veio da favela do Rio de 
Janeiro, mas eles tinham... eles fizeram uma recicla-
gem de seis meses, eles eram bons, mas sei lá. Teve 
um professor que uma vez foi preso, aí uma irmã 
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aqui falou: “Gente, a irmã Dhalia, hein? porque os 
professores lá...” mas nunca mexi com a vida parti-
cular de ninguém, por eles terem bebido na cidade, 
sabe? Teve uma que veio de Ouro Preto, você sabe 
como é o ambiente de Ouro Preto, não é?

 A Isa foi para Ouro Preto depois, porque ti-
nha a Wilma, tinha muita gente boa, a Wilma era da-
qui. A Wilma, a Isa Helena, a Maria das Graças elas 
foram alunas aqui, mas tinha uns que eu achava que 
eles tinham que ser mais éticos, mais professores, sa-
be? Não sei, também naquela época... muito jovens.

 Ah! outra coisa que fiz ainda. Eu era diretora 
do Polivalente no horário de serviço que é escola pú-
blica, né, e a minha Congregação pediu pra dirigir o 
Educandário Dom Silvério, era só internato, casa de 
crianças, inclusive vieram 15 meninas da FEBEM de 
Belo Horizonte. Eu contava com a ajuda das irmãs 
porque não podia abandonar o meu serviço, mas fa-
lava: “De vez em quando eu vou subir, pego o carro e 
vou lá porque afinal de contas é uma obra gratuita da 
comunidade”. Então eu... relaxava de vez em quando 
no horário. 

 Seis anos dirigi aquela obra e no começo fa-
lei: “Gente, não vou saber lidar com menina pequena, 
não”, porque naquela época eu trabalhava com jo-
vem, adolescentes, até reunião fazia pra elas, depois 
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caí em mim: “Gente, não é assim, a gente tem que dar 
exemplo”. Quando elas saíam a gente falava: “Vai 
com Deus”. Tinha uma menina muito levada, sabe, e 
elas gostavam de ir para a escola porque ficavam sol-
tas, teve um dia que falei para uma delas: “Não, hoje 
você não vai à escola, não. Você faz assim, ajuda a 
picar legumes lá na cozinha”. “Não posso fazer isso”, 
pensei. Ela vai pensar que trabalhar é castigo, traba-
lhar não é castigo, é um prêmio, tanto que quando 
via umas chegarem eu falava: “É lindo varrer rua!”, 
uma falou: “Irmã Dhalia, eu vou ser médica.” Ótimo, 
mas é lindo fazer isso, coisas que... 

 Sabe o que eu fazia com os meus alunos, me-
ninos de quinta, sexta série? “Vocês vão fazer uma 
transcrição; vocês vão pegar um jornal ou uma revis-
ta, vão transcrever um artigo pequenininho no cader-
no e depois nós vamos ler, pode ser de revista, só não 
pode ser de violência, pode ser de arte”. Queria que 
eles fizessem cópia para aprender a escrever, para ler 
jornal e para buscar cultura no jornal. Se eu falasse 
que era para fazer cópia, os pais me jogavam pedra, 
não é?, Então era uma transcrição de um artigo. 

 Olha, eu vejo mudanças, por exemplo, a tec-
nologia moderna que nós temos ajuda muito, como 
ajudava aquilo que a gente rodava, o mimeógrafo, 
como ajudava... A máquina de escrever ajudava, não 
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é? Agora, não confiei na máquina quando dava aula, 
se eu levava um gravador, levava tudo preparado, se 
o gravador falhar eu não posso falhar.

 Dei uma entrevista na rádio, eles devem ter 
ficado horrorizados. Ele falou: “E aí, irmã Dhalia, o 
computador?” Falei assim: “Não tenho interesse em 
computador a não ser para jogar paciência porque 
sabe o que eu gosto mesmo para escrever os meus 
rascunhos? Lápis, é, lápis”. Escrever, é claro que não 
escrevo a lápis, né? Ele deve ter falado assim: “Nossa, 
que coisa, hein, que falta de interesse!” 

 Acho que elas [as tecnologias] vieram acres-
centar. Você tem um carro, o carro veio para ajudar, 
mas você pode cometer uma imprudência nele, né? 
Tem uma faca de cozinha, ela veio te ajudar, mas vo-
cê pode machucar alguém com ela. Então vejo a tec-
nologia assim, ela é fantástica, só que se os pais não 
tiverem atenção, essa tecnologia pode levar os filhos 
deles para um lugar que não gostariam que levasse. 
Você vê menino chegar aqui dormindo porque fica 
até de madrugada no computador. Sei que tem mui-
tas escolas que já adotaram o tablet e falei: “Ih, vou 
pensar em adotar o tablet”. 

 Transcrever um artigo, isso quando eu dava 
aula em 1900 e... tem uma porção de colégio que não 
adota mais, agora é tudo tablet. Falei: “Vamos segu-
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rar enquanto pudermos, Heloisa. Eles que tenham o 
que quiserem para usar em casa, mas aqui...” as pro-
fessoras mandam compor poesia, mandam escrever, 
tem que ser, né? 

 Eu amo a tecnologia, quando entro num 
avião, falo: “Gente, que maravilha, que coisa!” Mas 
quando vejo aquela porção de bagagem entrando no 
avião, penso: “Gente, como é que pode!”. Vou com a 
minha bagagem de mão, quando chega uma porção 
de gente com a bagagem pondo no bagageiro, eu fa-
lo: “que inteligência que tem o homem, saber que nós 
podemos voar!”. 

Olha, é tecnologia, o telefone, a luz elétrica, foi 
o escritor Júlio Verne... Eu toda vida gostei muito de 
ler. Volta ao mundo em oitenta dias... Aquilo que ele 
falou, está acontecendo e vai acontecer mais ainda, 
agora, com o uso do computador estou muito retró-
grada, não me interessa porque gosto de escrever! 
Gosto de fazer artigos, acho que se ficar digitando, 
digito; acho que perco a inspiração, o que eu posso 
fazer? É o estilo da pessoa. Escrevo artigo informa-
tivo da Congregação, gosto de escrever a mão... No 
computador eu posso fazer maravilhas. 

 Dirijo carro há muitos anos, peguei com uma 
facilidade. O professor Moacir Barbosa que me en-
sinou, falou: “Oh, como a senhora tem facilidade.” 
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Tenho, para a velocidade tenho muita facilidade, 
mas... Quando ia à Juiz de Fora com as irmãs e vol-
tava de noite, falava: “Ó, tem uma coisa, se der um 
defeito, vou ligar o rádio e esperar alguém vir nos 
socorrer porque nem abro lá, não entendo nada de 
máquina”. Não gosto de máquina, mas antes de mor-
rer acho que vou mexer um pouquinho mais com 
computador.

Entrevistada por Adriana Fidelis Silva e Rita de Cássia Mendes Cabral, 
em 26/11/2013. Participação de irmã Mercês.
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           Primeiramente quero agradecer o con-
vite em meu nome e em nome dos meus filhos e es-
tou honrado em participar da entrevista. Nasci no 
distrito de Cataguarino, município de Cataguases 
em 18 de junho de 1934 com a vovó que era parteira. 
A minha avó cortava o umbigo e o umbigo era cura-
do com fumo e como fica bem curado, viu?! Azeite 
e pó de fumo. Essa criança ficava cinco a sete dias 
no quarto com a mãe até abrir os olhos e não podia 
tomar claridade, essas coisas antigas.

J O S É  A G O S T I N H O  D E 
C A S T R O

C O N TA D O R  A P O S E N TA D O

7 9  a n o s
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 Minha infância (foi) no Cataguarino. Era um 
distrito, mas tinha escola, uma escola rural e muitas 
vezes ficava na sala primeiro, segundo, terceiro ano, 
tudo misturado. E a professora, dona Maria Augusta 
do Nascimento, de Cataguarino, a primeira professo-
ra! Tinha uma letra linda, escrevia e parecia que esta-
va desenhando. O porteiro era esposo dela e quando 
os meninos faziam... Benjamim, lembrei! e quando 
faziam barulho o senhor Benjamim falava: “Para com 
essa larida!”, não sei o que era “”larida”, zangando 
com os meninos, não é? comigo não porque eu não 
estava fazendo “larida”. 

 Aconteceu um fato: “Ó, se quiser estudar 
mais tem que ir para a cidade, para Cataguases”, em 
Cataguarino só ia até a terceira série. Foi uma coisa 
interessante porque o papai, ah, não falei o nome do 
papai, gostava muito de ler, comprava e lia jornal, fa-
lou: “Meus filhos precisam de estudar”. E tinha umas 
frases que eu nem sei se eram dele, mas ele falava: 

“O saber não ocupa lugar” e isso servia de incentivo 
pra gente. No terceiro ano, falou: “Quero que você 
estude mais, precisa fazer o quarto ano na cidade”. 

 Me trouxe no grupo Guido Marlière, acho que 
estava até período da Segunda Guerra Mundial e ti-
nha vários meninos que iam fazer teste para entrar 
no terceiro ano porque papai falou: “Meu filho está 
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vindo do terceiro ano de uma escola rural e quero que 
ele repita o terceiro ano”. Me chamaram para uma 
sala, era um exame de admissão para o quarto ano, 
fizeram um teste das quatro operações de matemáti-
ca e fizeram um ditado, uma professora de Português 
falou: “Ih, esse menino, que matemática boa que ele 
sabe, hein? Esse menino sabe, vamos fazer um ditado” 
e deram um ditado. Acertei o ditado. Veio uma pro-
fessora com o ditado: “Esse menino vai para o quarto 
ano”, não repeti o terceiro, quando entrei para a es-
cola o papai já tinha me ensinado o bê a bá com seis 
anos, sete anos no primeiro ano eu já sabia. 

 Quando fiz a quarta série, o baile de forma-
tura foi no Clube Social famoso pelas matinês, fun-
cionava onde é hoje... em cima do cinema, era o 
melhor, o mais frequentado, trazia artista de reno-
me. Cataguases tinha o Cine Recreio era onde é a 
Magazine Luiza hoje, que era A Nacional e tinha os 
clubes também. Tem o Clube do Remo é antigo, faz 
parte da cidade... o Meca foi criado depois, mas pe-
guei bastante tempo de Meca. 

 Ó, irmãos biológicos nós éramos três, tinha 
uma irmã porque meu pai quando casou com a ma-
mãe era viúvo e tinha uma filha, eu sou o do meio, 
ou era, tenho uma irmã que está viva, graças a Deus, 
eu, o segundo e um irmão caçula, saudosa memória.       
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O papai era José Marçal de Castro. Umas coisas inte-
ressantes porque o meu primeiro nome é José e o meu 
irmão é Marçal, papai tirou o José dele e o Marçal 
fez... mas o meu irmão era Marçal Geraldo de Castro.

 Terminei a quarta série, estava com uns 10 
ou 11 anos. Depois com 15, 16 voltei e fiquei em 
Cataguarino. Aqui eu ficava na casa dos avós e 
tios que moravam no bairro Menezes, voltei pra cá 
e continuei os estudos até fazer... Fiz o Técnico em 
Contabilidade, na época saía em jornal: “O forman-
do da escola...” a escola chamava Escola Técnica de 
Comércio. Frequentando a escola arranjei um traba-
lho num escritório na parte de Contabilidade, fui es-
tudando fazendo prática e teoria, quando terminou o 
curso eu já sabia, abria um balanço e fechava.

 O papai era funcionário público municipal, 
fiscal da prefeitura de Cataguases e trabalhava em 
Cataguarino, fazia as arrecadações dos impostos. Por 
exemplo, se matava boi ou porco o papai tirava, a 
gente falava tirava o talão, a guia do imposto, tinha 
que recolher. Ô gente, era um talão com carbono de 
dupla face para evitar rasuras e fraldes. Ele arrecada-
va de quem matasse porco ou boi e trazia o dinhei-
ro para a tesouraria da fazenda. O papai ia, hoje é 
distrito da Glória, nessa ocasião era um povoado e 
pertencia ao Cataguarino, foi desmembrado, aumen-
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tou um distrito de Cataguases, quer dizer, tiraram do 
Cataguarino, mas criaram o distrito da Glória. 

 O papai mais a mamãe era um casal que todo 
mundo gostava deles, tomavam conta das coisas da 
Igreja Católica e os padres quando iam a Cataguarino 
almoçavam, jantavam e dormiam lá em casa. Havia 
tipo um convênio sem nada escrito, tinha uma ca-
sa que era da igreja, eles falavam: “Senhor Marçal e 
dona Carmosina, ó, vocês moram aí...” na casa pa-
roquial e arcava com as despesas do padre e bispo 
quando iam lá. Hoje as pessoas assinam e não cum-
prem, de boca então como é que vai ser? Naquele 
tempo havia confiança.

 Quem não teve infância é triste porque per-
deu muita coisa, a gente brincava lá... Tinha um vi-
zinho de quintal e tinha uns pés de laranja, eu e meu 
irmão fomos roubar laranja. Subimos na cerca e no 
pé de laranja, além de vizinho era amigo e compa-
dre do papai e eu caí e machuquei a perna. A perna 
sangrou e fiquei pendurado na cerca de arame far-
pado, já tinha apanhado a laranja e ia chupar. Meu 
irmão falou: “Aqui, o Zezinho machucou a perna e 
está saindo sangue”, a mamãe veio e o vizinho falou: 

“Ah, comadre por que o menino fez isso? Pede que 
eu dou”. Ele deve ter pensado: “Bem feito ele ter ma-
chucado!”
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 Vou contar o caso da primeira comunhão dos 
três irmãos. Preparamos para fazer a primeira comu-
nhão e precisava comprar sapato. Falei para o papai: 

“Precisa comprar chuteira pra gente jogar bola por-
que vai ter um jogo”. O senhor Marçal falou: “Olha, 
eu não tenho dinheiro para comprar sapato e chutei-
ra”. Papai era [assim]: se puder compra, se não pu-
der... Falei: “Compra a chuteira e vamos fazer a pri-
meira comunhão de chuteira”. Ele veio na cidade e 
comprou dois pares de chuteira, para a Terezinha ele 
comprou uma... como é que chama? Alpargata. Eu e 
meu irmão fizemos a primeira comunhão calçados 
de chuteiras. Tenho uma foto aqui, querem ver? Essa 
é a irmã e esse é o irmão. 

 Joguei em times de futebol amadores. 
Cataguases, Unidos Futebol Clube, fui campeão 
amador e artilheiro, fiz 13 gols, fazia bastante gol 
cobrando falta de fora da área, eu treinava. No 
Cataguarino joguei no Esporte Clube São José e tem 
o time até hoje. O Marçal, meu irmão, era melhor de 
bola do que eu, mas eu era mais habilidoso pra jo-
gar. Futebolisticamente, joguei e nós fomos campeões, 
fundamos um time, Menezes e joguei nele também.

 [Cataguarino] realizava as coroações das vir-
gens para coroar Nossa Senhora e a mamãe era a 
encarregada. O pessoal vinha com os filhos das pe-
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riferias porque o Cataguarino era a vila, o centro e 
daquelas redondezas vinham mães preparar as me-
ninas para coroar. Mas aqui, gente, que coisa linda! 
Eu acompanhava isso, a mamãe fazendo aquilo tu-
do... Lá em casa chegava o pessoal e entrava, ia para 
a cozinha tomar café, água e vinha pessoas com os 
sapatos na mão para lavar os pés e calçar os sapatos 
lá em casa. Vinham descalços.

 As virgens saiam de casa para a igreja e quan-
do as virgens iam, cantavam lá de casa até na igre-
ja aquela música linda, soltando bengalinha, sabe 
o que é bengalinha? Fogos de artifício, as meninas 
cantando, celebração. Após a coroação, cada virgem 
que coroava naquele dia era a encarregada de fazer 
a doação das prendas do leilão, frango assado, ca-
brito assado para leiloar e a renda era para a igreja. 
Cada frango assado com farofa e azeitona, cada coisa 
gostosa e a gente arrematava, quer dizer, o pessoal 
arrematava e juntava uma turminha de amigo e ia 
deliciar... Ó, tem frango assado, mas igual... não sei, 
parece que as coisas eram feitas diferentes, tempero, 
o frango que levava cinco, seis meses pra engordar, 
hoje é 45 dias. Hoje não é ovo de galinha, hoje é ovo 
de granja, é a granja que põe. 

 Voltei para Cataguarino com 14, 15 anos 
e fiquei lá um período. Depois vim, que seria para 
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continuar os estudos e trabalhar. Papai arrumou um 
serviço, a pessoa falou que eu ia escrever à máquina, 
máquina Remington, os carros grandes, e era um es-
critório; era uma seção da prefeitura e o chefe era o 
senhor Armando de Melo Campos.

 Como ele falou “Preciso de você para escre-
ver à máquina”, tinha uma escola de datilografia na 
praça Santa Rita, vim aprender datilografia, eu não 
esqueço do A S D F G. Alguém aqui aprendeu? O 
senhor Armando me dava uns quadros, me dava lá 

“Receita” os valores, “Despesas”, isso começou a me 
despertar para a Contabilidade. Nesse trabalho fiquei 
uns seis meses e o papai pelejando... Conhecia as pes-
soas e ficava procurando um lugar pra eu trabalhar 
porque estava sob as despesas do vovô, vovó, tios 
que ajudavam e o papai também. Papai mais a ma-
mãe traziam as coisas, frango caipira, feijão porque 
os avós e os tios não cobravam. Eu falo: “Nasci no 
Cataguarino, mas nunca trabalhei na enxada.” Nem 
o papai.

 Só mesmo o papai tinha emprego. A mamãe... 
chegou uma ocasião, as despesas começaram a au-
mentar e o papai pôs vendinha para ajudar nas des-
pesas porque a renda da prefeitura não estava dando. 
A mamãe... a mercadoria que vinha, o fubá, o sal, a 
mamãe pegava os sacos vazios, alvejava, fazia cami-
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sa e vendia para engordar a renda, fazia doce de ma-
mão, broa e botava na vendinha. Tinha uma máquina 
de costura, a máquina rodada à mão, conhece? É uma 
máquina de mesa, era tocada na mão numa manivela. 
Se não me engano a de pedal é mais moderna, mas 
essa tocando aqui com a mão direita e a outra aqui na 
costura, é, muito antiga. 

 Depois desse emprego que eu falei, ah, tem 
uma coisa! Fiquei seis meses aprendendo a fazer ma-
pas na máquina, quando eles falaram: “Seu estágio 
acabou” e eu querendo receber algum dinheiro. Eu 
cheguei a fazer os mapas, quer dizer que trabalhei. 
Deixa eu ver a moeda, sei que me deram 50 reais por 
seis meses, dividir isso por seis e eu com 17, 18 anos 
e é prefeitura, hein! 

 Arranjei um trabalho numa loja na rua Rebelo 
Horta onde hoje é uma boutique, a Angel. Mandei 
um currículo pra essa loja e o dono... era represen-
tante da White Martins que é uma empresa de gás, 
oxigênio e vendia fogões, material para solda. Um 
dia, um conhecido chegou lá em casa, José Francisco 
de Oliveira. Ele falou: “Ó, o dono da loja...” chama-
va Juvenal Alves Viana, “mandou te chamar, viu o 
seu currículo, você pode ir, ele falou que é hoje”. “Eu 
vou”. O currículo dizia: desejo trabalhar num escri-
tório, eu já tinha alguma coisa. Cheguei lá, ele falou: 
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“O senhor é o senhor José Agostinho de Castro?”, fa-
lei: “Sim, senhor”. Ele: “Então, faça o favor”, pegou 
um espanador e me deu pra espanar. “Espana esses 
botijões aqui.” Espanei, voltei e falei: “Acabei de es-
panar”. Ele falou: “Pega aquela vassoura e junta esse 
lixinho que está aí. Ó, a pá está aqui no cantinho”. 

 Eu sabia fazer uma escrita, mapa, varri, pe-
guei a pazinha e botei aquilo lá. Comecei a ficar des-
confiado, pensei: “Agora eu vou embora, não vou 
ficar aqui”. Aí que vem a parte... a loja tinha uma 
escada para a sobreloja, ele falou: “Me acompanha”, 
subiu a escada e era um escritório. Me pôs lá e falou: 

“Aqui é a sua colega, a dona Lídia”, e falou: “A sua 
mesa está aqui”, tinha uma mesa e uma cadeira pra 
mim. ... Ele estava fazendo um teste pra ver quem 
é esse rapaz, não é? Dessa loja saí fazendo a escrita, 
fazendo o movimento todo. Ali desenvolvi, aprendi, 
foi um pulo. Se eu falasse: “Não vou varrer nada não, 
não vou espanar”, mas que me passou pela ideia, 
passou. 

 Eu morava na casa dos avós e nessas alturas 
estava trabalhando e então veio uma mudança de 
Recreio e tinha uma família grande, acho que 10 ou 
12 rapazes, meninos e meninas e vieram morar em 
Cataguases. Andando por aí nas paqueras e fazendo 
amizade, fiquei conhecendo um irmão da Iracema e 
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fiquei sabendo que ele tinha umas irmãs. Convidado 
por ele eu vou conhecer as irmãs, falou: “Ó, você po-
dia ir lá em casa pra conhecer o pessoal, conhecer o 
papai, a mamãe, minhas irmãs”. E por aí começou. 
Essa família morava... eu morava numa rua e eles 
mudaram mais para frente. Para irem pra casa passa-
vam perto da minha rua. Esse irmão dela me chama-
va, fiquei conhecendo ela, os outros irmãos também, 
a gente saía, ia para a rua, [...] começou a aparecer 
uns olhares.

 [As indústrias] estavam no auge de emprego, 
foram crescendo e o pessoal saía dos distritos, saiam 
da roça com 13, 14, 15 anos para vir trabalhar. A gen-
te fala que era o povo da roça vindo trabalhar na ci-
dade, deixando de produzir as coisas na roça para vir 
para a cidade consumir as coisas que eram da roça. 
Quando ela foi trabalhar na fábrica já pintava umas 
paqueras e as colegas dela... ficava com uma coisa 
de: “Ih, parece que o Agostinho...” “Uai, ele trabalha 
no escritório e vai namorar uma moça...” as outras 
parece que ficavam com ciúme dela, não sei se elas 
estavam querendo me paquerar. Alguma chegou a 
me dar recado, pra quê recado? Eu estava olhando é 
pra ela: “A fulana falou que hoje não é pra você ir es-
perar ela...”, umas coisas assim para atrapalhar. Nós 
casamos em outubro de 1963 e a minha filha nasceu 
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em setembro de 1964, um ano depois. Começamos a 
namorar, não vou dizer escondido, mas o pai era en-
joado, não sei se o termo é esse e a mãe, não sei se a 
mãe me topou mais do que o pai. Pai é mais difícil, 
hoje eu sou pai e sei como é difícil, é proteção, auto-
proteção.

 Ela trabalhava naquele tempo era turma, uma 
turma trabalhava à noite e a outra trabalhava de dia, 
das 18 horas às 22 horas, era chamado trabalho no-
turno. Eu trabalhava e estudava, continuei fazendo 
uns cursos para aprimorar e o pai dela ficava vigian-
do, não é? Na noite que ela sairia às dez horas ele ia 
esperar pra eu não ir. O nosso namoro foi namoro e 
noivado, cinco anos, começou a namorar tinha que 
casar logo, mas quando o namoro firmou eu conver-
sei com ele, já tinha conversado com a sogra: “Não li-
ga para as conversas do Quinzim, não”, ele chamava 
Joaquim, era ciumento mesmo. Chegou a falar: “Ah, 
você é bem empregado por que não casa logo? Para 
de enrolar a minha filha”, mas eu sempre fui bem in-
tencionado. A sogra falava: “Deixa pra lá! Vem almo-
çar aqui com a gente e tal”. 

 Ela e eu trabalhando fomos arranjando as 
coisas, fazendo as economias para casar na igreja 
Nossa Senhora do Rosário. Meu casamento foi no 
dia 20 de outubro de 1963. Eu tinha 29... ela tinha 25, 
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ah, deixa eu contar. Assumi um compromisso comi-
go mesmo, se eu passasse dos 30 eu não ia casar, foi 
o prazo que me dei. Ainda bem que encontrei, tanto 
pra mim quanto pra ela também. Nós estamos com-
pletando 50 anos de casados, já fizemos bodas de ou-
ro. Morava ali no princípio da Vila Minalda, tinha a 
Casa Rama na esquina, uma serraria, morava por ali, 
mas lá pra cima na Vila Minalda tinha chão, eu me 
lembro, mais para o final, né? Depois é que asfaltou. 
Nosso primeiro filho que é uma filha nasceu na Vila 
Minalda, depois eu mudei porque...

 Quatro filhos. São Luciana, Rogério, Daniela 
e Juliana e os filhos foram... os anos 64, 67, 70 e 72. A 
Iracema fez os três primeiros partos normais no hos-
pital e o último que é a caçula fez cesariana. Tenho 
quatro netos, a Luciana tem um menino, Lucas, está 
fazendo 11 anos, vai formar agora, quinta série, es-
tá aqui e tenho uma neta que é a do filho Rogério 
que chama Luana com 13 anos, hoje mora em São 
Paulo e tem a outra filha Daniela, solteira, trabalha 
no Cartório Eleitoral. E a Juliana... tem um casal de 
gêmeos, Daniel e Sara estão com dois anos e oito me-
ses. Tenho quatro filhos e, graças a Deus, todos com 
cursos superiores e aprovados em concurso público.

 Ó, Cataguases não é mais uma cidade in-
dustrial, já foi. Às vezes eu comento isso e alguém 
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retruca e na minha opinião Cataguases perdeu, ela é 
mais comercial do que industrial. Se eu fizer uma ob-
servação: qual o maior empregador da cidade hoje? 
Chama-se Prefeitura Municipal. Isso é benéfico para 
a cidade? Eu fico na dúvida porque as fábricas an-
tigamente davam emprego e hoje não dão, uê. Não 
sou contra industrial não, se eu fosse industrial... 
uai, a tecnologia, vou aumentar a minha produção, 
ter qualidade melhor no produto e menos mão de 
obra. Agora é questão do tempo das coisas que vão 
mudando, tem coisas que mudam para melhor e tem 
coisas que mudam para pior.

 A extinta Companhia Mineira de Papeis que 
estava no topo, exportava papel de primeira quali-
dade e recebi uma proposta pra ir pra lá e o senhor 
Juvenal não queria que eu saísse. Foi um pulo que 
dei porque fiz uma carreira lá, quando saí estava fa-
zendo a escrita e ele era enjoado, era cheio de coisa. 
Dei o aviso: “Ó, só vou ficar mais um mês”. Ele falou: 

“Por quê?”. “Eu vou sair”.
 Fiquei sem jeito de contar porque quem me 

fez a proposta falou: “Você desliga lá e no outro dia 
você está aqui” essa pessoa era um contador famoso 
muito competente, José Carvalho Castro, é, pai da 
Márcia Carrano [que] era muito amigo do Juvenal: 

“Vou ficar só mais trinta dias e o senhor arranja al-
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guém para ficar no meu lugar”. Quando estava 
quase vencendo o aviso ele falou: “Você arranjou 
trabalho para ganhar mais? Quanto o senhor vai ga-
nhar? Fala.” Olha bem como é que a gente fica, se eu 
falasse mais do que ia ganhar era capaz dele falar: 

“Não, você fica aqui”... eu queria ir para uma empre-
sa maior, mas ele espezinhou... não queria que eu 
saísse. 

 Não entrei como Contador porque o senhor 
José falava que era... Fui passando por diversos se-
tores, Departamento de Pessoal, de Produção e de-
pois para a Contabilidade, mas quem assinava era 
ele. A minha vida profissional foi cinco anos no se-
nhor Juvenal, na Mineira fiquei 22 anos e 10 anos no 
Hospital Cataguases.

 Cheguei  a  montar  um escr i tór io  de 
Contabilidade, trabalhava na Mineira e [no] escritó-
rio. Gente, o negócio, como vocês dizem, começou a 

“bombar”. Escrita vem, chegou num ponto que eu ti-
ve que, era eu e mais dois, três sócios. Montamos um 
escritório para ter aquilo como um bico e o negócio 
foi... chegou num ponto: “Ó, como é que a gente vai 
fazer? Larga os empregos ou toca o escritório”? Uai, 
tinha dia que eu saía da fábrica seis horas, ia para o 
escritório e chegava 10 horas da noite; chegava em 
casa os meninos já estavam dormindo. 
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 Resolvemos e paramos com o escritório, era 
um corre corre, não tínhamos tempo. Entrava no 
emprego às oito horas da manhã e saía cinco horas 
da tarde, acabava não tinha tempo para a família e 
criando família, menino pequeno, não é? O escritó-
rio tinha uma sigla, PARMAC, as letras dos sócios 
e meu irmão era um dos sócios. Depois que eu vim 
pra Mineira dei um jeito e levei o irmão também, não 
foi para a Contabilidade, ele foi para outro setor, mas 
depois ele cresceu na empresa.

 Ah, fundei uma Associação dos Trabalhadores 
na Indústria de Papel, Papelão e Celulose de 
Cataguases com José Vander e Antônio de Pádua e 
a associação criou a vida jurídica e transformou em 
sindicato e esse sindicato tem que ser reconhecido 
pelo Ministério do Trabalho, em Brasília, para ter a 
chamada Carta Sindical. Fizeram uma reunião e fa-
laram: “Você é que vai ser o presidente”. Eu falei: 

“Gente, estou tocando a Associação”. Fui presidente 
do sindicato, fiquei duas gestões. Tem associado que 
acha que sindicato é só para pedir reajuste de salário 
e não é, sindicato é para defender direitos e deveres, 
tenho direito como tenho dever também. 

 Aluguei uma sala na praça Santa Rita, um 
dia chegou um associado, ele tinha apelido de Zé 
Grande por causa do tamanho dele, era um colega de 
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trabalho, associado. Entrou no sindicato: “Senhor Zé 
Agostinho, vim fazer uma reclamação”. Falei: “Pois 
não, senta aqui”. Ele disse: “Esse sindicato não va-
le droga nenhuma!”. Falei: “Uai, Zé, por que você 
está falando isso?”. “Uai, ele não pede um reajus-
te pra nós, e aí?”. Falei: “Ô, Zé, por quê? Você está 
querendo fazer uma greve por causa do reajuste de 
salário?”. Respondeu: “Estou”. “Então espera, vou 
bater na máquina e você vai ser o primeiro que vai 
assinar. Você como associado inicia e vamos correr a 
lista na fábrica pra fazer uma reunião para reivindi-
car um reajuste de salário”. Ele falou: “Ah, não, isso 
eu não faço, não!” Porque eu não podia tomar essa 
iniciativa, não podia impedir que o associado reunis-
se, mas como presidente legalmente não podia enca-
beçar uma lista... A greve é um direito constitucional 
porque lembro o Lula foi candidato em 1989, já tinha 
o direito de greve, o Lula foi grevista dentro da lega-
lidade, não é? Ele só queria ganhar reajuste salarial. 
Falei: “Ah, Zé, então não tem jeito, não”. 

 A Mineira foi uma das melhores empresas na 
qualidade de papel na época, exportava para diver-
sos países e depois entrou em crise, essas crises eco-
nômicas, financeiras de países, crise de papel, crise 
de tecido. Entrou com um pedido de empréstimo no 
BDMG e o Emanoel que era o diretor encaminhou 
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esse pedido. O que a gente deduzia na ocasião, iria 
salvar, pagar a longo prazo e o empréstimo não saiu. 
O Emanoel nos chamou, eu e o Francisco de Assis 
Araújo, advogado na fábrica. Ele falou: “Olha, estou 
marcando uma audiência com o governador em Belo 
Horizonte, já dei o nome de vocês e vão para pedir a 
ele que libere o empréstimo porque está ficando cada 
vez mais complicado”.

 Gente, que burocracia, a audiência esta-
va marcada para as quatro horas, era no Palácio 
da Liberdade. “Ah, vocês têm audiência às quatro 
horas”. Foram nos atender eram quase sete horas 
da noite. Uma sala, depois outra e veio um segu-
rança: “Senhor José Agostinho de Castro e senhor 
Francisco de Assis Araújo? Aguardem um instanti-
nho”, entramos para o gabinete, não lembro do no-
me... Aureliano Chaves. Olha o que o governador 
fez, clicou lá e não atendeu. Perguntou ao seguran-
ça: “A secretária fulana já saiu?” Pra mim aquilo foi 
armado. O segurança falou: “Ah, já deu 19 horas”. 
O governador: “Oh, já deu 19 horas?” Ele falou: “Ó, 
pode deixar, o pedido está aqui, fala com o Emanoel 
que as providências vão ser tomadas”. Ele falou que 
queria falar com o presidente do BDMG, nessas altu-
ras a secretária já tinha saído, o presidente do BDMG 
já tinha saído, mas então o empréstimo não saiu, a 
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crise continuou e a Mineira passou para o grupo 
Matarazzo.

 Uma das coisas mais tristes em demissão que 
eu já vi: o grupo chegou e numa canetada só dispen-
sou 180 funcionários, mandou embora um setor inteiro. 
Ah, o chefe desse setor, Rubens Figueiredo, sabe o que 
que ele fez? Quando recebeu a notícia de São Paulo, 
chamou um gerente: “Olha aqui ó, 180 funcionários 
embora, inclusive eu! E eu estou indo. Agora quem vai 
ficar no meu lugar é que vai tratar das demissões”.

 Posso falar como foi a minha demissão? Eu já 
tinha requerido 20% pra continuar trabalhando... Tinha, 
hoje nem tem mais, a gente continuava trabalhando. 
Não gosto de falar pé na cova, sabe? O nome clássico 
é Abono de Permanência em Serviço. O grupo fez uma 
reformulação, não mexeram no meu rendimento, mas 
me colocaram como coordenador geral das vendas. 
Mudaram chefe daqui, chefe dali e eu fiquei subordi-
nado a um diretor comercial das unidades Cataguases, 
Belo Horizonte e São Paulo. Esse diretor arranjou 
umas confusões e eu não aceitei. Ele mandava, mas eu 
tinha 22 anos de empresa, aí ele começou a confundir, 
ele mandava uns memorandos e a gente respondia. 
Um dia, outro diretor perguntou: “Agostinho, qual o 
tipo de papel que está na máquina 1?” Respondi: “É o 
papel tal.” Mas, ele já tinha feito essa pergunta ao dire-
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tor comercial e o diretor falou errado. Percebeu como 
foi o negócio? Foi o estopim, ele me despediu.

 [No Hospital] assumi a Contabilidade e 
Finanças porque hoje tem contador e diretor financei-
ro, mas na minha época... Fiquei no hospital de 1984 
a 1994, quando eu resolvi aposentar “ah, agora eu 
vou parar” com 40 anos de contribuição. O hospital 
tem uns 350 ou 400 funcionários, sei lá, e até hoje tem 
gente que acha que trabalho lá porque tem o período 
12 horas por 36, a pessoa trabalha 12 e folga 36, então 
a gente nem conhece ou não encontra. 

 O hospital tem um conselho que chamamos 
de conselho superior e as decisões emanam daí. O 
provedor tem os poderes dele, não é? Quando não 
está dentro dos poderes dele ele leva para o conselho 
superior e esse conselho toma as decisões e resolve. 
O José Eduardo Machado é um provedor diferente 
dos outros, ele vai mais ao hospital, presença física. 
Nos 10 anos eu trabalhei com quatro ou cinco pro-
vedores porque a eleição é de dois em dois anos. O 
estatuto do hospital sempre foi assim, direção do 
hospital não tem remuneração, hospital não tem do-
no. Estou no conselho fiscal, dou ajuda voluntária lá 
no conselho sem qualquer remuneração.

 [...Escuta só], papai adorava política e nunca 
foi candidato, tanto que quando fui eleito ficou na 
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maior alegria, teve orgulho de ter um filho vereador, 
mas aqui, a política é coisa boa mas o político está 
desacreditado. Na política, tinha dia que estava tra-
balhando e a Iracema, minha esposa, ligava: “Tem 
reunião hoje...” [Ela] apoiava, ficava do lado, compa-
nheira para as coisas. Fiquei esse mandato, mas não 
gostei não. 

 Fui vereador de 1971 a 1973, era voluntário, 
nesse período, a revolução foi de 1964 a 1984, não 
foi? Conheci o Espana Lua, operário da Industrial 
e mexia com sindicato... Mas vereador quando eu 
fui “era escolhido a dedo” porque não tinha remu-
neração, então ninguém queria. Não tinha os parti-
dos políticos como tem hoje esse monte, chamavam: 

“Adriana, o seu nome está aqui, ficamos sabendo que 
a sua família é tradicional e você está escolhida para 
ser candidata”, você ficava enaltecida [...].

 Como sempre gostei de participar das coisas, 
clubes de serviço, Lions, Clube do Remo, me elege-
ram secretário da Câmara. Cheguei a pagar do meu 
bolso uma corrida de táxi pra ir para a reunião. Teve 
uma reunião que foi da desapropriação de onde foi 
construída a Escola Marieta Soares Teixeira. Eu joga-
va bola com um dos membros da família Menezes, 
[...] Sílvio Menezes. O Estado estava procurando um 
terreno para construir uma escola para Cataguases, 
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hoje todo mundo conhece o Polivalente, que benefí-
cio para a cidade! 

 Os proprietários não queriam. Depois de o 
processo correr, vai ser desapropriado. Foi muita 
gente na sessão, fizeram aquelas discussões. Nós sa-
bíamos, gente, é benefício para a cidade, uma esco-
la, a cidade não tinha tanta escola como tem hoje. A 
desapropriação foi aprovada pelos vereadores por 
unanimidade. Foram indenizados, mas o valor eles 
achavam que era inferior, mas passou por avaliações, 
passou... pagar o valor x para a família. 

 A Câmara era ali em cima, subia a escadaria 
onde é hoje o gabinete do prefeito, depois é que com-
prou o prédio do Banco do Brasil, onde hoje funciona 
a Câmara. Lá era o banco que por sinal na compra 
desse prédio eu assinei como a prefeitura comprava 
o prédio do Banco do Brasil e o prefeito era o dou-
tor Ângelo Rocha. Descemos a escadaria e o Sílvio 
Menezes estava me esperando: “Nem você!” Como 
eu estava acompanhando, eu via: “A Renatta vai vo-
tar para desapropriar, a Adriana vai votar para de-
sapropriar; eu, um voto só, vou votar pra quê?” Ele 
me falou desse jeito: “Nem você!” Situação delicada. 
Falei: “Ô, Sílvio, não adiantava, um voto só não ia...” 
ele ficou decepcionado comigo, mas nós continua-
mos com a mesma... Depois ele mesmo foi um que 
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falou: “É, a escola...”, ele teve filhos que estudaram lá, 
quer dizer, viu que a escola foi benéfica para a cidade. 
Eu ia votar contra? Para o bem da cidade, a minha 
amizade com ele era uma coisa.

 Fiquei decepcionado com o político porque ia 
entrar para votação um projeto para um bairro que 
ia ser criado, um pessoal de fora veio e comprou um 
terreno e ia lotear. A gente olhou aquilo: “Ih, está sem 
estrutura, não fez rede de esgoto, iluminação, nada” e 
o proprietário queria vender para arrecadar dinheiro. 
Falei: “Gente, isso eu não voto de jeito nenhum!” Um 
nobre colega antes da sessão me chamou: “Agostinho, 
aqui ó, vai entrar o projeto do fulano, vamos aprovar 
porque ele vai dar um terreno pra cada um de nós”. 
Sabe o quê eu falei com ele? “Eu voto contra e não 
quero terreno não!” O projeto foi rejeitado. 

 Continuo professando a minha fé católica... 
a gente está fazendo o terço dos homens na igreja 
Nossa Senhora do Rosário toda segunda-feira, está 
com uma média de 240 homens, estão indo rezar e 
eu estou presente. Tem uma frase: “Homens rezan-
do, família melhorando”. Sei lá, acho que a gente tem 
que juntar tesouro para o céu e não na terra. Três coi-
sas nós temos que fazer: nascer, viver e morrer. Meu 
pai tinha umas frases, falei no princípio: “Ó, meus 
filhos, ninguém fica para semente.” Outra: “O sa-
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ber não ocupa lugar”. Se puder fazer um curso de 
Ciências Biológicas você faz, se puder fazer um curso 
de Matemática, se você puder fazer um curso para 
a NASA, faz! Você deve ler uma revista, se não ti-
ver nada, pega uma bula, palavra científica, mas lê! 
Alguma coisa você vai pegar.

 Eu falo: “Não quero que alguém me tenha co-
mo exemplo, não!” Agora, se tiverem alguma coisa 
para aproveitar de mim, aproveita. O que serve para 
vocês, não só esse trabalho que vocês estão fazendo, 
os quatro volumes que recebi, eu abro uma página 
e leio, estou gostando. Você sabe que temos sentido 
crítico, né? Achei cada entrevista maravilhosa, outras 
eu achei ruins, tem umas coisas... 

 Falam que ninguém gosta de velho, mas es-
tou na feliz idade, com meus quatro filhos, os quatro 
netos e daqui a pouco vou ver os gêmeos, e por causa 
desse compromisso aqui hoje era para eu esperar o 
Lucas. Ele ficou maravilhado porque está querendo 
andar sozinho e a mãe não está deixando, estou nu-
ma fase feliz da vida e agradecendo a Deus por isso. 
Espero que vocês cheguem lá também, cheguem não, 
que vocês passem! Fico feliz que tenham gostado.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão, Renatta 
Barbosa, Rita de Cássia Mendes Cabral, em 04/11/2013. 
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   Meu nome é José Antoniol. (Nasci-
mento) O ano é (19)28, dia 27 de março. Não, eu não 
sou engenheiro, nem... Eu sou construtor. Não tenho 
nada de engenharia não. Eu tenho o terceiro ano de 
grupo. Estudei assim até terceiro ano... lá eu comecei 
(Visconde do Rio Branco), aqui eu terminei, estudava 
na aula da noite... o grupo da Vila, foi no grupo da 
Vila. É, de noite, terminei de noite. Essa é a minha es-
cola. 

Me dei muito bem em Cataguases, viu? Mas 
eu trabalho desde a idade de seis anos. Lá na casa 
do meu avô tinha engenho, tinha boi, tinha... eu que 
levantava às seis horas, abria a água do moinho e co-
meçava a rodar e depois botava a mandioca lá no ti-
piti pra fazer farinha de mandioca, depois eu ia tocar 
boi no engenho pra fazer rapadura e foi assim, foi as-

J O S É  A N T O N I O L
C O N S T R U TO R

8 5  a n o s
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sim a minha vida inteira. Depois eu mudei pra Vilas 
Boas, eu tinha um avô que morava em Visconde do 
Rio Branco, hoje é Capitão Machado e tinha um outro 
avô que morava em Vilas Boas depois de Guiricema, 
entendeu? Então meu pai resolveu mudar pra lá, en-
tão eu fui pra lá, aí meu pai morreu e a gente voltou 
pra cá outra vez. Aí eu fui... as minhas irmãs veio pra 
Cataguases que não tava dando tipiti pra nada e a 
Maria Caiapó, você conhece a Maria Caiapó? Foi vi-
zinha nossa no bairro Tamanduá.

É, então ela foi passear lá em casa uma vez e 
viu a nossa situação como é que tava e ela pediu pra 
trazer pra Cataguases a Luzia e a Zulmira, minhas 
duas irmãs pra cá. Aí veio, ficou aqui seis meses sem 
arranjar emprego, nas custas da Maria Caiapó, tam-
bém nunca cobrou nada da gente, era muito amiga 
do meu pai e depois que arranjou emprego a minha 
mãe começou a telefonar pra mim. A minha mãe mu-
dou pra cá, mudou, e eu fiquei lá, eu falei: “Bom, eu 
vou ficar por aqui um tempo porque quando vocês 
arranjarem emprego pra mim eu vou pra lá.” Eu não 
queria vim não. Eu vim, mas vim arrastado.

(Se referindo a Cataguases) Não, eu nem sabia 
o quê que era. Então eu fiquei lá e minha mãe toda 
semana tinha que mandar uma cartinha pra mim vim 
embora, que as meninas já estavam trabalhando. Eu 
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falei: “Não, mãe, depois que vocês arranjarem um em-
prego pra mim, eu vou pra’í, mas primeiro tem que 
ter o emprego”. Aí ela, o Raimundo Batista era o cons-
trutor da cidade e arranjou... e o agente da Estação 
era marido da Maria Caiapó, era muito conhecido de 
todo mundo, então ela arranjou um emprego lá com 
o Raimundo Batista pra mim. O Raimundo Batista 
mandou eu vim e eu vim, mas vim igual boi na can-
ga... vim num sem graça danado, aí fiquei dois dias 
em casa parado e o primeiro serviço que eu fiz tá lá 
pra todo mundo ver. Em frente ao Pronto Cordis, aon-
de que morava Raimundo Batista, a Rosinha que fa-
zia Carteira Profissional. Então o Joaquim mandou eu 
ir lá no dia seguinte eu fui no dia seguinte. Ele falou: 

“Pegue essa plaquinha aqui e essa talhadeira com esse 
martelo e vai chumbar essa... falei: “mas e a altura?”, 
ele falou assim: “Faz seu palmo acima da calçada”, 
medi o palmo, eu dividi ou coisa mais ou menos e fiz 
o buraco e coloquei lá a caixinha, mas não chumbei 
não. Aí cheguei perto dele: “Tá pronto lá o buraco.” 
Ele falou: “Ih, faço a ideia”. Ele foi lá ver: “Hum, tá 
bom, tá bom! Agora você chumba!” Aí chumbei, fui 
fazendo um pedestalzinho, fiz aquela coisa. Se você 
passar em frente ao Pronto Cordis, que hoje eu acho 
que ele tá fechado você vai ver a plaquinha lá até hoje, 

“Raimundo Batista, Constructor”.
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 Depois que eu vim pra Cataguases, comecei a 
trabalhar e nunca mais parei [de trabalhar]. Trabalhei 
no campo do Operário ajudando a fazer um parapei-
to que chovia... ali em cima, perto do Deodato, ali 
era o cemitério e o campo era pra baixo do cemité-
rio e era um morro, e aquele cemitério mudou de lá 
e ficou só alguns esqueletos, aquela coisa toda, mas 
aquela terra foi desmanchando e o Raimundo Batista 
mandou eu ir pra lá buscar água eu era tão novo que 
eu estava vindo buscar água para os pedreiros lá na-
quele caminho que vai pra Vila Reis, naquela grota 
tinha uma mina ali e nas horas vagas eu ficava lá. Aí 
ele falava assim: “Você faz o seguinte, ao invés de 
você ficar aí, você pega esses cavaquinhos de pedra 
que taí que o pedreiro sempre quebra pra poder en-
caixar direitinho...”, por fora ficava [arrumadinho] 
e por dentro do morro ficava aquelas pedras: “Você 
pega aqueles cavaquinhos de pedra e vai encaixan-
do essas pedras por dentro e tinha dado uma chuva 
grande de noite e o terreno já tava desbarrancando 
tudo por isso que eles estavam fazendo aquilo, rolou 
uma cabeça de defunto em cima da minha cabeça. 
[risos]. Ah, tem muitos anos, foi logo quando eu vim 
pra cá, uai.

Eu vim pra Cataguases com menos de quator-
ze anos. Mas graças a Deus, eu fui muito bem rece-
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bido aqui, todo mundo... O nome José Rio Branco é 
porque eu pedi, uai. 

 Trabalhei em muito lugar, uai. Trabalhei com 
o Plínio Guilherme, trabalhei muito com o Galba, 
mas aí acostumei com construção e foi dando certo, 
foi dando certo... mas eu estou muito satisfeito aqui, 
aliás eu não queria vim pra cá de jeito nenhum. Vim 
igual boi que vai pro açougue.

Eu cheguei aqui de tamanco. É. Quando a gen-
te andava fazia lapo lapo lapo [som do tamanco ba-
tendo nos pés]. Já candiei boi, já arei terra, já fiz rapa-
dura, já fiz tudo.

 Tudo quando era menino, entendeu. Ainda 
tem uma passagem com um vizinho nosso lá, avô do 
Zé Tartáglia, o rancho chamava Rancho do Tartáglia... 
e de vez em quando eu ia pra lá sapear na casa dele e 
chegou umas moças lá uma vez e falavam assim: “Ô 
homem, o senhor não me arruma umas puxas, não?”, 
puxa é aquela rapadura mole... “Ah, você quer puxa? 
Você quer puxa?” Mas eu brincava com o Zé Tartáglia.

 Casei aqui. Ela deu uma sorte danada, só ar-
rumei uns filhos muito feios [risos]. (conheceu a es-
posa) Dona Bina foi no circo, na mesma rua, onde 
armava parque, armava circo, essas coisas assim... 
Eu ficava paquerando ela mesmo, entendeu? Lá no 
circo, eu fiquei apertando ela lá, entendeu? Depois 
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foi acostumando, foi acostumando e depois não teve 
mais jeito não. Pertinho, mãozinha dada e tudo. Não 
pedi não, já tava namorando sem pedir. Ah, não, ele 
já sabia quem que eu era. Armava ali uns parque ali, 
umas coisas... Filhos? Tive umas coisas assim [aponta 
para a filha]. Morreu um. Um ano e pouco.

 A minha vida sempre foi uma vida aperta-
da sem dinheiro, mas eu sempre fui muito alegre, 
muito brincalhão assim. Eu tive muita sorte aqui 
em Cataguases, viu? O Rodrigo Lanna me deu um 
apoio, Manoel Peixoto me deu muito apoio, o doutor 
Pacheco gostava muito de mim, até o... vou te contar 
um caso aqui. Vocês não estão com pressa, não, né? 
Ou vocês estão esperando alguém?

 Então, eu fiz obra... Depois que eu estava 
aqui eu fiz obra em... pra prefeitura em Teresópolis, 
fiz umas reformas lá para o doutor Pacheco, com o 
doutor Ormeo lá em Leopoldina, e eu fiz muita coisa. 
Então, a filha do doutor Pacheco [Ormeo, ele troca o 
nome outra vez] era meio assim, era mulher brava pra 
danar e nessa ida que eu tava fazendo serviço pra ele, 
ele foi e me levou para o Rio de Janeiro, foi comprar 
uns negócios lá e queria que eu olhasse, aí enquanto 
ele foi comprar os negócios e o doutor encontrou com 
o doutor Pacheco e começaram a conversar lá umas 
coisas lá e eu fui e sentei numa pracinha que tinha em 
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frente ao Banco Ribeiro Junqueira. Daí um “mucadim” 
estou vendo um cara na rua com uma carrocinha, ven-
dendo revista, jornal, uma porção de bugigangas, sa-
be quem que era? Silvio Santos. Silvio Santos. Camelô, 
você vê como o mundo dá volta... nem era casado na-
da, ele era um molecão. Parece que vendia as coisas 
no cinema, qualquer coisa, ele não tinha compromisso 
com nada não. Depois, deve ter dado dinheiro e não 
perdeu a boca mais não. Mas tá tudo joia.

 Óh! O primeiro serviço que eu fiz de pedreiro 
já com o Raimundo Batista foi a maçonaria, hoje não 
é mais maçonaria, hoje é um big de um prédio, não é? 
Antigamente era maçonaria. Fiz também o... É, o an-
tigo, separado do cinema, entendeu. Era um terreno 
baldio. Mas é muito difícil a gente lembrar do que já 
fez... eu já fiz muita... muita coisa. Eu fiz a AABB, eu 
fiz casa pro Zé Tartáglia, fiz Pack Leno, eu fiz obra em 
Astolfo Dutra, eu nunca parei. Eu comecei trabalhar e 
trabalho até hoje, de vez em quando eu fico com um 

“mucado” de preguiça e o corpo também já vai...
 A igreja Santa Rita, aquilo foi uma coisa boa pra 

mim. Quem fez a estrutura de concreto foi o Moisés, 
famoso por aqui, era um construtor... o Moisés era um 
construtor famoso, de quê que é, eu não sei, o sobreno-
me eu não sei e então eu fui trabalhar com ele uns tem-
pos também e depois saí e construtor em Cataguases 
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era muito difícil. Trabalhei com o doutor Ângelo que 
me deu muita cobertura, o Paulo Schelb me deu muita 
cobertura, o Rodrigo Lanna me deu muito... a casa do 
Rodrigo foi eu que fiz, a AABB foi eu que fiz, em frente 
à AABB do coisa foi eu que fiz, tem muita coisa. Pra 
gente saber, eu fiz casa nesses morros tudo aqui, esses 
morros em frente tudo aqui, tudo foi eu que fiz.

 A igreja Santa Rita eu só fiz o revestimento, o 
acabamento é porque eu já encontrei a estrutura toda 
pronta, não é? O concreto, não tinha piso, não tinha 
nada. Eu ajudei colocar o altar, colocamos cerâmica na 
igreja toda, revesti uma torre toda com aquela pastilha, 
entendeu? A torre não fui eu que fiz não. Quem chum-
bou a cruz lá em cima fui eu... E o meu serviço foi apa-
recendo, foi aparecendo, entendeu? O padre Solindo, 
o Moisés, esqueço o nome dele, ele era um construtor 
famoso que tinha aqui, aí eu fiz o... comprou a cerâmi-
ca lá em Ubá, o altar foi feito numa marmoraria lá de 
Ubá, foi montado ali na praça Santa Rita, veio os pe-
daços e foi montado, fiz o piso, depois foi o painel da 
Djanira veio tudo nas caixinhas assim, tudo arrumadi-
nho direitinho e eu quebrei um “mucado” de cabeça, 
mas veio tudo numerado. Aí resolvi subir lá na parte 
de cima da igreja e tinha um salão do tamanho do bon-
de, um big de um salão, eu peguei e falei assim: “Traz, 
pode ir trazendo aqueles caixotes lá”, fui espalhando 
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aquele troço tudo e veio tudo numerado, veio tudo por 
nota, tudo do jeito que ele veio, aí botei pra quebrar e 
botei massa em cima. Ele falou comigo: “Ó, você pri-
meiro vai pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 
vamos fazer a primeira carreira, depois vamos pegar 
na segunda, entendeu?”. Não perdeu uma pastilha, 
não perdeu nada. Depois veio a colocação do sino. 

 Aquele sino pesa quase o peso dessa casa. 
É, procurei um guincho na cidade, um peso e não 
encontrei. Eu comprava muita pedra do Macarrão. 
Macarrão era um cara que tinha pedreira aqui e pe-
di um guincho emprestado. “Eu te empresto o guin-
cho, mas é por pouco tempo porque...”. Falei com ele: 

“Não, mas eu vou querer ele só por um dia, só por um 
dia”. Falou: “Ah, empresto sim”. Aí, fui lá no Lucas 
Peixoto, você lembra do Lucas Peixoto, não é? Tinha 
um depósito de madeira para construção. Arranjei 
com ele três pranchões. Dois eu atravessei os dois e 
um eu pendurei o sino e calcei, não é? E pendurei o 
sino e o meu pai morava ali naquela casa na rua perti-
nho da igreja e subi o sino em cima, um metro e meio 
pra cima assim. Falei: “Eu vou testar isso primeiro, 
vou almoçar”. Quando eu voltei do almoço estava as-
sim de gente olhando aquele sino pendurado e eles 
ficaram lá até eu pendurar o sino. O quê que eu fiz? 
Dois pranchão assim [faz gestos pra demonstrar como 
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foi feito], botei o sino lá em cima e botei um guincho 
amarrado no pranchão e fui rodando devagarzinho, 
devagarzinho. Lógico que eu demorei umas três horas 
pra botar o sino lá em cima, mas tá lá até hoje.

 Do jeito que eu coloquei está lá, ninguém me-
xeu nele. E outra coisa, depois que eu botei pastilha 
naquele troço tudo lá, botei pastilha naquela torre to-
da eu aproveitei o andaime que o sino subiu. Eu subi 
e fiquei em pé em cima daquela cruz! Lá de casa eles 
tiraram o retrato meu e eu perdi o retrato, a máquina 
fotográfica e tudo mais. Não sei se eu vou achar não.

 Aonde que eu moro, ali era uma fábrica de ba-
la, fábrica de fubá, entendeu e depois ele engordava 
porco lá embaixo e eu ficava lá, trabalhei muito tem-
po com ele lá, depois ele não sei se quebrou, sei que 
acabei comprando aquilo dele, eu e o Zé Fajardo. Não, 
comprei sozinho. Mas deu tudo certo. Mas é a vida.

 Eu tenho uma porção de coisa lá, eu tenho 
troféu. (os troféus) Ah, de construção, de coisa...

 Tem coisa da Prefeitura, deu presentes, en-
tendeu, tenho umas coisas bonitinhas lá, pensei que 
vocês fossem lá que eu ia mostrar. Eu ganhei uns tro-
féus de prefeitura, diploma. Queria pendurar aquilo 
lá naquele quarto de...

 Luzimar, o Luzimar no princípio quem botou 
ele no mercado foi eu, ele era apenas desenhista. Mas 
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eu tenho muita, muita lembrança de coisa que eu já 
fiz, entendeu. 

 O Luzimar não fez nada, quem fez tudo foi eu 
[risos]. Ele fez mal e mal os desenhos. Não, até que 
ele desenhava bem. A primeira mulher dele é que 
era a dona da coisa, entendeu? Depois do casamen-
to dele... Ele avacalhou muito e a mulher dele é que 
era desenhista, era... dava as ideias, mas o Luzimar 
também eu trabalhei muito tempo com ele, a gente 
era sócio na construtora. Depois eu fui fazer a casa 
do Mauro Ramos, aquela casa ali com uns buracos 
do lado... mas naquela coisa ali eu trabalhava pro 
Luzimar e o Joaquim de Almeida, era um português 
meio assim, pai do falecido Vanor. O português tem 
mania, ele lembrou, ele fala, ele não para um “cadim” 
pra pensar não. Aí o Joaquim de Almeida fazia... o 
Luzimar mandava os cálculos de concreto tudo pro 
Rio de Janeiro pra fazer, uma firma lá, agora esqueci 
o nome da firma. Então ele mandava a planta e o cara 
calculava tudo direitinho, mandava as ferragens tu-
do direitinho pra ele e ele morava hoje onde é aquele 
prédio onde que morou aquele o... Pontaria.

 É Pontaria mesmo, apelido, naquela casa ele 
morou ali, o Luzimar, depois ele mudou e morava 
no doutor Hugo, doutor Hugo tinha uma casa nos 
fundos e o consultório dele na frente e ele morava 
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n’outro lugar, então ele resolveu sair de onde ele es-
tava e foi morar na casa do doutor Hugo.

 E fui fazer a casa do Mauro encostadinho ali... 
Fiz uma casa pra dona Josefina também, pregado no 
João Kneipp que morava ali e fiz aquele prédio da 
esquina pra lá e pra cá, aquele prédio foi feito pro 
Pontaria. Luzimar morou uns tempos ali também. 
Depois o Pontaria foi embora, aí o Luzimar foi morar 
lá, depois o Luzimar mudou de lá pra casa do doutor 
Hugo. 

 E ele tinha uma escrivaninha daquelas que ela 
é assim, você abriu a tampa dela e jogou, qualquer coi-
sinha que você joga lá ela guarda e o calculista man-
dou o rolinho de planta e o Luzimar pegou aquilo e 
acho que ele estava meio afobado destampou e jogou 
lá e aquele troço rolou e agarrou lá no fundo. E ele mu-
dou pra casa do doutor Hugo e o Joaquim de Almeida 
apertando porque queria encher a laje lá da torre da 
igreja lá do hospital e pedindo o cálculo de concreto 
pro Luzimar: “Eu já entreguei pro fulano, já entreguei 
pro fulano”. Não era ele que tava tocando a obra não, 
era um outro cara aí. O cara: “Ó, você não entregou 
nada aqui. Se você tivesse entregue...” Mas na hora de 
fazer a mudança pegamos uns três caras lá e eu vim 
junto para ajudar na mudança. Quando eu cheguei, eu 
peguei de cá e um pegou de lá e nós botamos a parte... 
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 A coisa era assim, aqui era reto e aqui descia, 
ele botou a coisa aqui e ele rolou e o rolinho agarrou 
aqui [mostra com as mãos], agarrou está agarrado, tá 
agarrado. E ele pedindo, o Joaquim de Almeida pe-
dindo, ele era um construtor muito bom, muito bom 
mesmo, pedindo o cálculo de concreto que era pra en-
cher a laje e o Luzimar ligando pro calculista lá [no 
Rio de Janeiro]: “Não, eu já mandei pra você, doutor”. 
O Joaquim de Almeida falou: “Procura direito que is-
so tá lá, uai! Já mandou pra mim”. E ficou mais uma 
semana aquilo, o Joaquim de Almeida pedindo aquele 
cálculo de concreto. E na mudança de coisa, o pessoal 
lá estava meio folgado porque num tinha o cálculo de 
concreto, o Luzimar já tinha brigado com o Joaquim 
de Almeida, já tinha falado que ele não entendia nada 
de obra, que aquele negócio já tava lá, que o fulano de 
tal já tinha mandado e já tava lá. “Quer dizer que já tá 
aí?”. “É, é aquilo que tá lá, pode botar o concreto que 
tudo certinho.” “Mas você não quer subir lá pra ver 
não”? “Não, não, está tudo certinho, pode meter con-
creto”. Meteu concreto em cima das tábuas, concretou 
aquelas tábuas tudo, “tudim”. 

 Aquela porcaria precisou de arrancar. O trem 
começou a “embodocar”. Aquela chuvinha, chovia e 
pingava tudo naquele negócio, aí eu fui ajudar a fazer 
a mudança, não é? Falei com ele: “Doutor, fica só pra 
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nós dois aqui, o cálculo de concreto o homem man-
dou mesmo, viu? Mandou mesmo!” “Por que você 
sabe que ele mandou?” “Porque nós fomos abrir, nós 
fomos pegar aquela coisa que o senhor bota planta ali 
dentro, e o rolinho de planta do cálculo de concreto 
rolou e prendeu assim ó, tá lá o cálculo de concre-
to, entendeu”. Arrancou... Ó, o Joaquim de Almeida 
mandou ele ir à merda, [risos] pra tudo quanto é lugar 
e eu fui pra lá porque eu trabalhava com o Luzimar na 
época, eu fui pra lá meter a marreta naqueles troços 
tudo, joguei aquelas laje tudo pro chão e fiz outro tai-
pá e botamos concreto e a lajinha tá lá até hoje. Mas er-
rou o cálculo de concreto. O senhor Joaquim era meio 
estourado, era um cara meio... muito bom de brin-
cadeira e tudo, mas... e eu fazendo a casa do Mauro 
e ele vinha todo dia lá do hospital, de tardinha com 
o encarregado dele, tomava uma cachaça no Ormeu 
ali em cima, naquela esquina tinha uma cachaça boa, 
todo dia eles parava lá pra beber cachaça, bebia até 
sete horas. É, depois de tarde, aí ele passava lá, não 
é, e eu fazendo aquela coisa do Luzimar ali. Ele está 
assim, parava lá, ele gostava muito de mim que era 
muito amigo do Vanor, filho dele: “Ó, se você não ar-
ranjar uma corda e amarrar essa coluna lá na bananei-
ra essa coluna vai cair”. Todo dia ele parava e falava 
a mesma coisa. Depois eu achei o cálculo de concreto 
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e falei com ele: “Doutor, o cálculo de concreto veio”. 
“Agora, agora o negócio é a gente ficar quieto, não é”. 
Aí o Joaquim de Almeida passou de tarde e o troço já 
tinha caído tudo lá, não é. Eu falei com ele: “Pois é, 
né? Eu tenho certeza que o meu não vai cair porque 
tá amarrado na bananeira, agora você não tinha bana-
neira pra amarrar caiu tudo”. Ele falou assim comigo: 

“Uma hora vou te contar tudo direitinho”.
 Ah, a prefeitura eu fiz a reforma todinha! E 

outra coisa, ainda fiz um desaterro ali tirando terra 
com o carrinho e fizemos uma cozinha lá embaixo. 
Lá embaixo nem é cozinha mais, já é também coisa 
de escrivaninha [escritório] e tudo, inclusive a sua 
prima [se dirigindo à filha] Beth trabalha lá embaixo. 
Desterrei, fiz a escada descendo, tinha aquelas... que 
aquele terreno fazia aquela coisa ali, a prefeitura era 
alta, com mais a distância da rua, deu tranquilamen-
te mais uma morada ali embaixo, ali tinha um altinho, 
mas o resto... mas tem muita coisa mais, mas vamos 
parar por aqui mesmo.

 Na Santa Cristina fiz uma porção (de casas). 
Fiz do Sidnei Rocha, fiz do... daquele cara da Caixa 
Econômica, fiz de um doutor que tinha aí, Rogério 
Comello. Eu fiz mais de quinze obras lá na Santa 
Cristina, fiz muita coisa lá. Do Dedeira, tem muita 
coisa lá, fiz a casa do Antônio também, fiz piscina, fiz 
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muita coisa e fiz também a fábrica de papel do... da 
Santa Cristina. A Pack Leno, do doutor Pacheco. 

 Homem bom é o doutor Pacheco, aquele ho-
mem tinha uma educação! Beleza. Um dia eu estava 
lá... Trabalhei, eu fiz os últimos dois andares de cima. 
Eles brigaram lá com o Joaquim de Almeida também, 
o Joaquim de Almeida era brigão, e eu fiz os outros 
dois últimos andares, vou te contar.

 Nunca trabalhei na Industrial. Fiz um servi-
ço para o Geraldo Farage, aquela farmácia dele, fiz o 
Meca, eu que construí aquele troço tudo lá, mas pro 
resto eu larguei... porque tava... Eu, ó, casquei fora. 

 Tenho, tenho a do doutor Ricardo Caetano de 
Sousa, tem... Fernando Moreira, tem muita casa na 
avenida, naquele bairro ali, tem daquele filho do Dino, 
tem daquela mulher que brigou comigo. Não, não bri-
gou, não. É... Ela tava no Rio de Janeiro fazendo coisa 
aqui, também foi uma, fiz do... de quem o outro que 
eu fiz? Gemmerich. Foi eu que fiz a do Marco Célio.

 Sobre o projeto eu não sei de quem que era 
não. Eu sei que... Isso mesmo, do Flávio Almada. 

 Fiz no bairro Haidée também eu fiz, lá no 
Antônio Furtado lá em cima eu fiz. Eu fiz pro Edgar 
da Cima muito serviço, entendeu, fiz aquelas duas 
casas dele lá em cima, fiz aquela coisa lá que ia ser 
um colégio lá também, mas não foi. 
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 A AABB tá aí? Eu tenho um retrato maior lá, 
desse tamanho assim, vou trazer. A AABB todinha foi 
eu que fiz. Esse é a Pack Leno. Isso aqui não está en-
costado não, isso tá longe do... então isso aqui é Pack 
Leno. Aqui no fundo é o Beira Rio.

 Fiz (a casa) daquela moça que morreu tam-
bém. (A Ivoninha). Deve ser, deve ser tudo. Tem mui-
ta coisa que dança na cabeça da gente. Eu fiz aqui o 
Madre Bernadete. E fiz uma espécie de ginásio lá em 
Sereno, no governo do Rodrigo Lanna também, uma 
senhora escola, viu? E fiz a Manufatora, compreen-
deu? Eu fiz muita coisa. 

 Dei uma briga com o doutor Francisco uma 
vez, fiz a casa do Tarcísio. Depois que eu briguei com 
o doutor Francisco, eu não briguei, eu falei a verdade. 
Eu tava fazendo um serviço para Zé [José] Tartáglia, 
o projeto era dele, dele e do filho dele, do André, en-
tão tinha uma casa na divisa com um muro e o Zé 
Tartáglia fez uma casa nova e mandou desmanchar 
o muro. Eu falei: “Mas você não pode desmanchar o 
muro não, rapaz”. Ele falou: “Não, esse muro foi feito 
de meia, ele pagou a metade e eu paguei a metade”. 
Falei: “Pois é, mas deixa o muro aí, rapaz! O quê que 
você vai fazer com um tanto assim de terreno pra sua 
casa aqui? Pra quê? Deixa o muro aí”. Aí com muito 
custo ele deixou, mas sempre com aquele troço, não é?
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 E tinha uma parede da casa, tinha uma parede 
beirando a casa, beirando o muro, e que essa parede 
subiu mais alta do que o muro e o doutor Francisco 
morava do lado e o doutor Francisco botou três lanter-
nas na parede que era do Zé Tartáglia estava fazendo 
e foi aquela confusão, aquela briga toda e foi pra jus-
tiça porque o Zé Tartáglia também era teimoso, não é, 
doutor Francisco era uma sarna, entendeu? Foi para a 
justiça... Aí eu fui como testemunha porque eu estava 
fazendo a casa de cá, não é. O juiz conversou, conver-
sou, daí um “cadim”: “Ô senhor José, é verdade que 
foram destruídas as luminárias do doutor Francisco 
desenhadas pelo Oscar Niemeyer?” Falei: “Verdade 
que ele fez é, a luminária é do doutor... é do arquiteto 
lá, entendeu? Agora as luminárias não foram destruí-
das não!” “Uai, mas...” “Elas foram retiradas da pare-
de de comum acordo, de comum acordo.” Falei com 
ele, o juiz tava anotando lá, pra serem recolocadas no-
vamente depois da outra parede rebocada, porque só 
desmanchou a outra parede pra fazer outra no mesmo 
lugar e foi conversado isso com o doutor Francisco.

 O Tarcísio tava lá, de vez em quando ele só 
fazia assim na mesa quando a conversa não agra-
dava a ele, ele dava uma olhada pra lá, outra pra cá. 
Quando ele falou isso, eu falei: “Ó, foram retiradas 
sim de comum acordo para serem recolocadas no lu-
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gar e se o senhor tiver alguma dúvida, se o senhor 
tiver algum oficial de justiça aqui ele pode ir lá co-
migo que eu vou mostrar pro oficial de justiça aonde 
é que tá as luminárias guardadas e o próprio doutor 
Francisco que mandou colocar lá.” Foi o mesmo que 
botar água no fogo, o doutor juiz só fez assim [gesto 
de como se fechasse um livro] o livro estava aberto: 

“Está encerrada a sessão.” Aí eu tava fazendo a casa 
do Tarcísio que é logo ali do lado de baixo, ele pegou 
e me dispensou. Falei: “Que beleza!”.

 E eu tinha uma briga com a Caixa Econômica 
também porque aquela rua era minha e a Caixa 
Econômica pegou e mandou fazer um muro cercando 
a rua. Aí eu falei: “Espera aí, esse terreno aqui é meu!”. 
Eles falaram: “A prefeitura deu o alvará.” Falei: “Ela 
não pode ter dado o alvará porque não é dela, enten-
deu?” Era o Paulo Schelb que era o prefeito, aí fui lá 
no Paulo Schelb na mesma hora ele mandou o coisa 
pra prefeitura... Aí arrancaram o muro e começaram a 
abrir a rua outra vez e passar novamente.

 Ó, [em] Cataguases eu lembro de dois prefei-
tos bons, mais nenhum. É o doutor Ângelo e o que 
morreu, o médico, como é que ele chamava? Paulo 
Schelb. Eram os dois prefeitos que estavam adminis-
trando direito, o resto foi tudo ó. Foi três, o doutor 
Ângelo não, estou esquecendo do doutor Ângelo, o 
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doutor Ângelo também foi muito sério. Os outros 
dois que eu falei também foi muito sérios, o Paulo 
Schelb foi... e tanto é que eu estou fazendo umas lo-
jas e aquele terreno daquela rua era meu, você lem-
bra, não é? (se dirigindo à filha) Onde tem um prédio 
seu lá. Aquele terreno é tudo meu, comprei tudo do 
Fonseca até na chácara da Catarina, eu doei aquela 
coisa pro Paulo Schelb abrir a rua. Eu doei pra ele.

 Não. Aquilo... Catarina tá lá do mesmo jeito. 
Aquilo tem função? O quê que faz aquilo lá?

 Ah, cresceu muito, Nossa Senhora! Cresceu de-
mais! Só esses bairros que tem por aí afora, os prédios 
daqui da cidade também cresceu muito. Eles tão der-
rubando “mucado” de casa velha fazendo... entendeu? 
Tá muito bom essa parte. Foi três prefeitos bons que eu 
peguei aqui, o doutor Ângelo, o Paulo Schelb, o outro 
foi? [se dirigindo à filha]. Rodrigo Lanna. O Rodrigo 
Lanna era muito meu amigo, entendeu? O Rodrigo 
Lanna me chamava todo dia pra tomar café na casa de-
le, eu tava fazendo a piscina pra ele, eu fiz aquela casa 
dele, fiz tudo. Não, não, Graças a Deus, depois que eu 
parei mesmo... eu nunca fiquei sem serviço, não.

 Eu tenho os livros de registro daquele pesso-
al quase tudo, tem quatro armários lá cheio daquilo. 
Todas as obras (tem registro). Nunca fui na justiça, 
entendeu?
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 Perdi quatro funcionários de acidente. É. Um 
foi na Manufatora. A Manufatora era só uma parte 
que tinha pra lá atrás. Depois foram juntando di-
nheiro e fez a outra parte na frente. Falei com o cara: 

“Você não levanta a vara de ferro não, enfia ela de lá 
pra cá assim porque esse fio de alta tensão aqui ele 
puxa você um metro de distância, ele atrai você”. É, 
atrai. Dá aquele choque e leva, o cara vai com ferro e 
tudo. Aí o 22.000 (volts) pegou ele e jogou pra cima, 
ele caiu, mas ensanguentou aquela calçada toda. O 
outro foi na redação do Cataguases. Fui fazer um for-
ro novo lá, porque o forro era de eucatex que quando 
tá muito calor aquilo arrebenta igual pipoca, não é? 
Falei assim: “Ô Vanor, muito cuidado, pisa só no bar-
rote, num precisa de ter pressa, entendeu? Pisa só no 
barrote. Não sei o quê que foi, que duas horas depois 
pisou no coisa e caiu em cima da cortadeira de papel, 
mas ensanguentou aquela coisa... o jornal ficou uma 
semana sem sair. Perdi três funcionários. O outro es-
tou pelejando pra lembrar aqui...

Desculpe as brincadeiras, foi tudo verdade.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão e Rita de 
Cássia Mendes Cabral, em 11/09/2013. A entrevista teve a participação 

da filha do senhor Antoniol.
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    Sou José Luiz da Silva. Eu nasci em 
Ribeiro Junqueira, município de Leopoldina em 
11/07/1948. Eu vim pra cá, [Cataguases] mais ou 
menos com 21 anos por aí. Na época eu vim sozinho, 
e depois eu trouxe meu pai, que eu perdi a minha 
mãe eu estava com 11 anos, na roça ainda, aí o meu 
pai acabou de criar nós todos. Não deu nenhum para 
ninguém.

Lá a gente vivia trabalhando, estudava assim na 
época de colheita a plantação de arroz, a gente ia mui-
to pouco à aula, eu consegui tirar só o meu diploma 
primário, com muito esforço mesmo porque se não né, 
nem isso tirava, por que é trabalhar e estudar menino 
é brinquedo não. Na roça até na época, era eu, o ou-
tro Sebastião, os outros já eram mais novos. O pessoal 

J O S É  L U Í Z  D A  S I LVA
P I P O Q U E I R O ,  A P O S E N TA D O

6 6  a n o s
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ficava doido para levar as minhas irmãs e o meu pai 
não deu ninguém para ninguém, aí ele cuidou de nós 
todos com muita dificuldade, mas graças a Deus, nós 

“tamos” aí. Tinha três mulheres e cinco homens.
Eu ajudava o meu pai na roça, eu estava com 

11 anos [quando perdeu a mãe]. Na época eu lembro 
que ela perdeu, ela estava grávida, mas aí ela perdeu 
o nenê em negócio de parto, eu sei que o mesmo fa-
lecido meu pai, foi em Ribeiro Junqueira na época, ti-
nha o farmacêutico lá que era muito bom. Quando 
que ele chega lá em casa na hora para socorrer lá, não 
teve tempo nem de levar pra Leopoldina porque ele 
já não teve jeito, eu até lembro o nome do farmacêu-
tico, era o senhor Aníbal. Lá a gente trabalhava, plan-
tava arroz, colhia né, ia pra aula. Tinha época que na 
hora da colheita de arroz a gente falhava de ir à aula. 
Aí depois todo mundo veio para Cataguases. Meu 
pai trabalhou lá no Cici Prata lá na roça. Ele mexia 
muito com, o Cici Prata mexia muito com o negócio 
de verduras, ele ajudava a plantar verduras essas coi-
sas lá. Feijão. Dali que ele veio para morar na cidade 
com “nós.”.

De homem irmão é só um agora porque, é o 
que mora no Dico Leite ali, o filho dele trabalhou 
comigo uns tempos na pipoca, André. Agora ele tra-
balhou na loteria, ele estava trabalhando na loteria, 
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mais aí o pai dele comprou uma camionete, e traba-
lha com fretes. Dos irmãos sou o mais velho. A mais 
velha era a minha irmã, ela morreu há pouco tempo, 
há pouco tempo. A falecida Maria José ela morou, ela 
morreu tem mais de dez anos, e tenho uma que mo-
ra em Macaé. Há pouco tempo a irmã caçula mora-
va lá no Rio, morreu deve ter uns três anos ou mais. 
E a outra e mora em Macaé. E os homens só tem o 
Sebastião de vivo. Ah tem o Manoel que também mo-
ra ali. É, o Manoel mora ali daquele bico de baixo.

O meu pai cuidou sozinho e Deus [dos filhos]. 
A gente até lavava a roupa da gente pra ir à aula. É 
uai. Eu como um cara que estudou na roça na época 
né com muita dificuldade para tirar o diploma pri-
mário, não é brinquedo não. Ia na canela [pra escola]. 
Nós estudava num lugar, nós largava a casa da gen-
te assim, andava como daqui lá pra Sereno. Daqui lá 
pra Sereno, ia a pé daqui, subia o morro, descia mor-
ro, a gente fazia aquele embornal botava os livros no 
embornal, né aqueles embornalzão assim. A pé uai, a 
agente sofreu já. A professora nossa na fazenda que 
ela dava aula, ela tinha um galpão dela dar aula lá, 
e o marido dela fazia, fabricava rapadura, na hora 
do recreio ela deixava a gente, onde expunha aque-
le Jamelão que fala, botava aqueles melado né, rapa-
dura não sei, eu sei que eles mandava a gente raspar 
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aqueles farelos, raspava aqueles farelos, mas aquilo 
era gostoso, comer na hora assim né.

A gente lutava, na roça eu e esse meu irmão 
Sebastião. Nós íamos para o córrego lá, aqueles tempo 
era bom para pegar peixes, nós tinha aquela piranga, 
pegava os peixes com a peneira. Ia peneirando aqui-
lo os peixes ia descendo parando naquelas redes, não, 
não é rede não que fala é piranga que fala né piranga. 
Tinha uma boca assim, e botava no “corguinho” e prá 
trás tinha um canudo, era tudo feito de taquara. O fa-
lecido meu pai fazia, fazia para nós pescar, aí a gente 
ia pegava no trecho lá em cima, e ia batendo peneira 
e os peixes iam descendo e parava naquele canudo lá, 
ele pegava peixe abria aquilo tudo, levava limpinho 
pra vender. A gente abria eles limpava direitinho, e 
enfiava a enfieira, vamos supor um cipó assim desse 
tamanho, ia enfiando aquilo e pendurando. Aí levava 
aquilo limpinho pra vender, aí arrumava dinheiro e 
vendia na época na entrada de... você já foi em Pedro 
Junqueira? Pois é, aí tinha um posto de gasolina na 
entrada que entrava para Ribeiro ainda tem, lá tinha 
um restaurante lá, comprava o nosso peixinho, lá a 
gente vendia tanto para eles lá, eles fritava para o pes-
soal. A minha irmã sempre que ela ia também, ajudar 
pescar na época né. Fazia de tudo, todo mundo fazia 
de tudo. Mas era legal.
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Os irmãos são de escadinha, a minha irmã era 
a mais velha, tudo de escadinha. A falecida minha 
mãe, diz que ela casou com 15 anos, e morreu com 
32 anos. Eu lembro dela mas naquela época não usa-
va tirar retrato. Deus me livre, quando perde um pai 
ou uma mãe, a gente sentava num cantinho assim, 
chorava igual uma criancinha, ficava pensando as-
sim, parece que o mundo acabou para gente, mas 
Deus da força para gente né uai. Antigamente os 
meninos brincava com mais prazer né, hoje as mo-
lecada tem essas brinquedadas, ninguém dá valor, 
esse aqui é da minha netinha ela mora na Vila Reis 
quando ela vem aí o brinquedinho dela tá aí. De 
primeiro a gente fazia aqueles carrinhos de madei-
ra. Gostava muito de jogar bilosca a valer, a gente 
enchia o litro de bilosca, rodar pião, eu ainda tenho 
um pião ali ó.

Estudei na Vila Junqueira, tirei meu diploma 
primário lá. Eu trabalhei na roça até mais ou menos 
aos 16. Até quando servi o tiro, na época eu fui dis-
pensado porque tinha muita gente para servir, gen-
te das roças eles estava dispensado. Aí eu comecei a 
trabalhar numa padaria lá do Ribeiro Junqueira, aí 
depois que eu comecei a aprender já a fazer o pão, 
eu falei: “Agora eu acho que eu já estou bom para ir 
para uma cidade grande.” Aí eu vim aqui né. Lembra 
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daquela padaria Flor de Minas? Trabalhei ali uns três 
anos ali, na época fazia muito pão. 

Pois é, eu sei que fazia muito pão, quando eu 
comecei a namorar a minha companheirona aí, eu 
trabalhava nesta padaria aí ó. E graças a Deus deu 
certo. 40 anos de luta aí ó. Ela trabalhava na fábrica 
na época né, e eu morava pertinho quando eu vim 
para aí, eu morava pertinho da fábrica sabe, lembra 
da fábrica Saco Teste (Têxtil). Aí depois passou a ser 
TEBRASA. Ela trabalhou com os 14 anos lá, depois 
que aquela fábrica fechou eu ainda paguei hoje INPS 
dela, para ela não perder os anos de casa, eu pagava 
o INPS dela para ela aposentar. Aí quando, eu acho 
que é 25 anos, na época aqui aposentou, 25 anos de 
INPS pago aí ela aposentou. Por tempo de trabalho 
né, aí eu pagava como doméstica viu.

Tem uns 41 anos já de casado, foi em (19)72. 
Casei ali naquela capelinha ali do hospital, São José 
né, no hospital mesmo ali onde tem a Doctum, tinha 
uma igrejinha ali. Nós casamos ali na época, é eu 
acho que a São José mesmo né? Rita: Depois a gente 
pega. Tem até um álbum de casamento!

Eu trabalhei três anos e meio naquela padaria 
Santo Antônio sabe onde? Onde é a drogaria econômi-
ca agora? Ali trabalhei ali que eu comecei a ter cartei-
ra assinada, porque na padaria Flor de Minas eles me 
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enrolaram lá, não assinaram minha carteira, eu perdi 
três anos lá, quando eu fui aposentar, foi procurar lá o 
meu nome não constava no registro de ponto deles. Se 
a gente quisesse levar eles na justiça era a hora, mas 
eu não sou disso graças a Deus. Perdi três anos pa-
ra aposentar e aposenta com, por tempo de trabalho 
graças a Deus. Aí, dali da padaria eu fui trabalhar na 
Nacional, lembra da Nacional? Pois é eu trabalhei cin-
co anos na Nacional, eu trabalhava lá de entregar mer-
cadorias, fazia faxina, fazia cobrança na hora de folga, 
na época do Natal aquilo ali vendia hein. O pior que 
eles deixavam o pessoal, os fregueses eram exigentes 
e deixava aquelas mercadorias tudo embaladas lá pa-
ra entregar, quase na hora do Natal. Falava que era o 
papai Noel que estava chegando, boberada né.

Eu entregava muito presente na época, a gente 
botava numa camionete e saía entregando aquilo, era 
geladeira tudo entregava. Aí ali eu saí cinco anos, o 
salário ali era meio pouco, ali fechava meio-dia não é 
por aí dia de sábado. Aí eu tinha com uma barraqui-
nha de pipoca uma carrocinha de empurrar assim, eu 
a botava ali, sabe onde tem aquele relógio em frente à 
prefeitura, a Força e Luz, não tem um relógio na pra-
ça ali? Eu botava a minha barraquinha ali. Eu vendia 
pipoca pra danar, naquele tempo dava muito movi-
mento na praça, as moças iam tudo passear pra um 
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lado, os rapazes por outro. Teve um dia que eu vendi 
tanto pipoca que aí o, a gente usava dois botijão de 
gás, um para lampião, e outro para acender pipoca, 
para fazer pipoca, e do lampião estava escapando um 
tiquinho de gás menina, aquele gás foi acumulando 
dentro do carrinho, e eu não observei, porque a gente 
está mexendo não observa o cheiro do gás nem nada. 
Ah menina eu fui acender o fogo para acender a pipo-
ca aquilo só fez prrrrrr! Me sapecou o braço tudo me 
queimou o carrinho todo. Me queimou o carrinho tu-
do. Ainda bem que não tinha ninguém perto. Lembra 
que tinha a padaria do Nello Machado? Pois é, aí o 
pessoal correu lá para pegar um pano com água, uma 
água para poder ajudar. Tinha um pessoal na praça, 
aquilo deu um alvoroço, mas Deus ajudou, que não 
me queimou muito só sapecou o braço. Aí eu refor-
mei o carrinho todo, reformei o carrinho todo. 

Você lembra ali onde era a Brasimac? Ali era o 
clube do Flamengo não era, o Flamenguinho. Aí tinha 
um barraquinho do senhor que morava lá, eu guar-
dava o meu carrinho de pipoca lá numa varandinha 
que ele tinha lá, era barraco que ele morava lá. Aí me-
nina eu reformei o carrinho tudo, botei lá, guardan-
do o carrinho lá, por que eu só vendia pipoca dia de 
sábado e domingo. Aí reformei o carrinho, coloquei 
o carrinho lá, daí uns dias veio uma enchente, aquilo 
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encheu de água, o carrinho ficou debaixo de água uns 
três dias. Aquilo logo estufou tudo, foi embora meu 
carrinho pro brejo. Graças a Deus eu reformei ele tudo 
outra vez e continuei vendendo as minhas pipocas.

Quando eu apanhei isso aqui, [seu terreno] a 
chácara era a mesma, mas eu fiz só dois comodozi-
nhos aqui para eu sair do aluguel, era um banheiri-
nho, um comodozinho, depois que nós aumentou is-
so tudo. O falecido sogro ele ficou viúvo, ele morou 
uns tempos com nós, nós fizemos um barraquinho 
para ele ali e ele ficou com nós até o finalzinho da 
vida. 

Eu trabalhei muito tempo, daí eu vi que o 
meu salário não estava dando, surgiu uma vaga de 
guarda, você “alembra” do seu Ateniêncio faleci-
do? Eu gostava de trabalhar lá, aquelas meninas tu-
do gostava de mim, aí eu cheguei e falei com o seu 
Ateniêncio: Seu Ateniêncio, Deus o tenha em bom 
lugar. Aí eu falei com ele assim: “Seu Ateniêncio, eu 
arrumei um outro serviço aí, de trabalhar de guarda, 
vai ser lá na Industrial. E o salário que vai ser bem 
melhor, porque aqui eu estou tendo que trabalhar 
muito para tratar dos meus filhos que é tudo peque-
no.” Uai, dia de sábado que fechava, eu pegava fa-
xina para fazer naqueles prédios lá em cima, limpar 
aquelas venezianas.
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 Surgiu essa vaga para eu trabalhar de guarda 
e eu falei pro senhor Ateniêncio: “Senhor Ateniêncio 
surgiu essa vaga para mim, aí eu vou ganhar um 
dinheirinho “mió”, mas agora o senhor tem que ser 
ligeiro comigo aí, ou o senhor me aumenta 500 cru-
zeiros” - falava cruzeiros na época – “O senhor me 
aumentar 500 cruzeiros aí eu fico por aqui mesmo, eu 
adoro ficar aqui, eu adoro trabalhar aqui porque todo 
o mundo é amigo e tal, mas se o senhor não aumentar, 
o senhor tem que me liberar essa carteira para mim 
hoje, porque eu tenho que viajar amanhã pra Juiz 
de Fora, fazer o curso lá, para entrar de trabalhar de 
guarda lá né.” Aí ele ficou: “É seu Luiz não vai dar 
para eu aumentar não, o comércio está ruim” (E ven-
dia pra danar!) “O comércio está ruim...” “Se o senhor 
aumentar 500 cruzeiros eu vou ficar por aqui mesmo, 
mais se o senhor não aumentar o senhor vai me fazer 
um favor, o senhor tem que liberar essa minha carteira 
hoje, por que se não eu perco a minha vaga lá”. 

 Aí ele passou pra lá e tal, pensou: “É seu Luiz, 
não dá não para aumentar não seu Luiz.” “Então o 
senhor vai liberar, eu quero a minha carteira na mão.” 
Aí ele foi ao escritório comigo, ele pediu para moças 
“ligerar” o negócio lá, ele me deu os meus direitinhos 
os que eu tinha e coisa, e liberou a carteira. Quando 
foi de noite, de tarde a carteira já estava liberada. Aí 
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que no outro dia eu viajei para Juiz de Fora, mas aí 
ele ainda foi legal comigo, acertou meus direitos tudo, 
foi no Cofre dele lá e tirou 1.000 cruzeiros na época, 
depois da minha continha acertada, aí ele falou pa-
ra mim: “Seu Luís, 1.000 cruzeiros aqui é pro senhor 
comprar uma roupa prós meninos tal né.” Aí ele libe-
rou a carteira no outro dia eu fui para Juiz de Fora. Aí 
fiz um curso lá fiquei vinte dias em Juiz de Fora, fa-
zendo esse curso. De lá e eu vim entrei na Industrial 
trabalhei lá dez anos de noite, dez anos só à noite.

 Eu já tinha essa barraca, essa pipoca minei-
ra, você conhece, você lembra do senhor Odilon que 
era dono lá? Capaz de não lembrar não. Aí ele sabia 
que eu gostava de mexer com pipoca, ele passou a 
pipoca para mim, eu dei um dinheiro, sei que eu fi-
quei devendo um cadinho paguei ele depois, ele me 
deu um cheque para negócio assim. Aí eu tinha essa 
barraca lá, mas meus meninos era tudo pequeno, não 
podia nem ajudar ainda. Aí o falecido meu pai mo-
rava num “sitiozinho” lá no Marote. Acho que é Cicí. 
Ele morou lá uns tempo, aí eu trouxe ele para morar 
comigo. Nós tínhamos essa casinha aqui, essa casa 
que era uma casinha pequena. Aí depois que o meu 
menino casou é que ele fez por cima, e tal, então ele 
morava aqui e me ajudava lá na pipoca, né os meus 
meninos era pequeno. Deus o tenha em um bom lu-
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gar. Eu trabalhava lá na industrial, e dava cobertura 
para nós de dia, porque eu trabalhava na noite, jun-
tar as coisas e tal. Aí eu peguei esse dinheirinho de lá, 
essa casa aqui ainda estava em construção, e terminei 
na época, ainda a aluguei uns tempo, depois que o 
meu menino casou é que ele fez por cima.

Trabalhava na pipoca e mexia também com 
vendas de carro, eu fui vendedor de carro, menina. 
Quando entrou esse negócio de plano real agora, 
pois é quando menina entrou esse plano real ainda 
vendia cada carro. Eu fiz esse varandão aqui para eu 
botar os carrinhos velhos aqui para vender, sempre 
eu tinha dois carrinhos, eu vendia um e tinha outro, 
e pegava o carro dos outros para vender, o doutor 
Hudson me dava um carro para eu vender eu vendia, 
ganhava uma comissãozinha. Aí depois que entrou 
esse plano real aí o carro velho que valia 3.000 reais 
passou a valer 1.500 e aí muita gente perdeu dinheiro 
com isso uai, aí eu desanimei de vender carro. Parei. 
Fiz essa varandona aí a vender uns carros aí.

Ó eu tenho três filhos. O mais velho é encarre-
gado na industrial. Ele trabalhou à noite, mas ele tra-
balha mais é de dia, o companheiro dele precisou, ele 
trocou com ele lá. E o outro ele trabalhava na Zollern, 
aí surgiu uma vaga para professor no SENAI, e ele 
fez a prova e passou, passou não sei se foi em primei-
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ro lugar ou em segundo aí começou dando aula lá em 
Pirapitinga, aí ele ficou dando aula lá mais ou menos 
um ano ou mais, aí surgiu uma vaga aqui trouxeram 
ele pra cá. Graças a Deus, esse, ele fez o CEFET, lá 
em Leopoldina. No dia da formatura eles ainda me 
levaram lá com todo o esforço porque eu não gosto 
dessas coisas, aí foi uma festança lá. Aí ele agora é 
professor do SENAI e tem uma loja de computador, 
ele conserta computador ali, é na subida do morro do 
SENAI ali. O Rafael é o companheiro dele, ajuda ele 
lá. A moça trabalhava no HSBC, mas fechou lá, aí li-
berou, agora ela está trabalhando naquela faculdade 
ali na casa de saúde. Ela está lá por enquanto até vê. 
Tudo estudou aqui todos graças a Deus. 

Deus me proteja! A barraca já foi roubada. Um 
acontecimento bobo que deu lá deve ser esses pivete-
zinhos que roubou a minha barraca lá uma hora, por-
que poucos dias a arrombaram. É, devem ter uns três 
meses. Mas é que sabiam que eu gostava de negociar 
com os negocinhos lá, rádio, relógio, uns celularzi-
nhos, e tal eu tinha lá quatro celularzinhos bom, dois 
relógios bom, pra você vê que o cara roubou o negócio, 
para roubar o que ele queria, não roubou a minha te-
levisãozinha que ficou lá, não roubou meu rádio, não 
roubou o gás, só foi naquilo mesmo e roubou aquele 
negocinho mais caro, os halls, as caixinhas de halls. Se 
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fosse com um cara mal intencionado ele ia levar mi-
nha televisãozinha. Dinheiro que fica lá é só umas pra-
tinhas muito pouca pra troco, então se ia levar meu rá-
dio, minha televisão, meu gás, o botijão de gás ficava 
ali em frente. O botijão de gás vale dinheiro. A minha 
panela de fazer pipoca. Falta de couro gente.  

Cataguases cresceu um cadinho, não tá ruim 
não. A cidade cresceu bem. É mais carro é mais o 
movimento. Era mais tranquilo, era melhor de tra-
balhar, ou não mudou isso? Antigamente era melhor 
pra gente trabalhar porque tinha gente na rua, agora 
o pessoal parece que eu não sei, sábado e domingo 
some todo mundo, é uai. É porque final de semana 
era passear na cidade. A gente brinca lá ainda, dia de 
domingo, sábado e domingo, pode sair lá pelado ou 
com a mão no bolso. Não tem uma música? “Pelado, 
pelado, nu com a mão no bolso.” Agora não tem nem 
cinema, que o cinema está fechado. O cinema ajudava. 
O cinema no horário do cinema dava um movimen-
tinho bom menina. Agora nesse horário do cinema...

Ah sempre parece que o “fregueizinho”. Pede 
dinheiro! Pior que essas caras que pede dinheiro, eles 
pedem pra comprar esses trens que eles fumam aí. Às 
vezes você quer dá uma pipoca a eles não querem, que 
é o dinheiro pra comprar o troço deles lá. Mas ali fiz 
graças a Deus muitos amigos, eu recebi uma homena-
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gem ao pipoqueiro. Eu botei no quadro direitinho, foi 
no ano passado agora, no início. Todo mundo que teve 
uma participação cataguasense recebeu uma homena-
gem [a homenagem aconteceu na câmara municipal.] 
E todo mundo come pipoca, come uai, todo mundo. 
Todo mundo, todo mundo gosta da pipoquinha né?

A prefeitura, bom sempre eles estão fazendo 
direitinho, poda árvores direitinho nas horas certas, 
poucos dias podou aquelas árvores lá, tá tudo direi-
tinho. E as limpezas vêm continuando como sem-
pre, não pode reclamar não porque eu aqui, graças 
a Deus, o lixeiro passa nos dias certo. Agora o povo 
também que é meio bandoleiro, às vezes o caminhão 
passa depois que eles viram o caminhão passá é que 
eles colocam o lixo, aí o cachorro rasga aquilo vira 
aquela bagunça na rua. Aí tem que multar os cachor-
ros igual está fazendo lá fora lá agora no Rio, uma 

“bingue” que o cara jogar no chão, ele é multado.
  Aqui em Cataguases [minha história] é só 

mesmo essa história de padaria, Nacional e guarda. 
Lá é bom, [na cidade natal] de vez em quando a gen-
te dá um passeiozinho lá. A gente tem só uns primos 
né, vai acabando vai diminuindo a família né. Aqui 
em cataguases, teve uma vez que eu tive vontade de 
candidatar para vereador, mas os meninos deram 
contra, eu falei até a minha Tetê [a esposa] aí vai me 
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trair, não vai votar em mim, tem candidato aí que às 
vezes candidata só tem um voto, só o dele, nem espo-
sa dele não vota nele. 

A pipoca sempre teve ali na praça, sempre ali 
naquela esquina ali. Primeiro foi lá perto, em frente à 
Força e Luz, foi o início. A pipoca todo mundo dá pre-
ferência, é garoto é garotas, com queijinho, sem quei-
jinho eles não gostam muito não né. Queijinho que é 
a isca. Atrai no cheirinho. Aí os outros falam: “Ali tem 
um monte de queijinho.” Queijinho é o cheirinho.

Ficava de pé quando era o carnaval na praça, 
aquela primeira ambulante que surgiu na praça. Teve 
um dia aqui eu e meus dois garotos, porque quando 
precisa deles [os netos] agarrar comigo lá eles “garra” 
mesmo, a minha menina, qualquer um. Nós começa-
mos a fazer pipocas 8 h da noite, paramos era 7 h na 
manhã. O pessoal que vinha do Remo, a hora que en-
cerrava o Remo, vinha pra praça, caía no Sambulante 
lá, e não tinha jeito da gente parar não uai. Hoje 
perdeu a graça, naquele tempo o Sambulante era a 
atração do negócio mesmo, depois que passou a ser 
lá pra estação, pra mim ficou ruim, porque dava 11 
horas eu tinha que vir embora porque não dava mo-
vimento não. No Minas ao Luar sempre dava um 
movimentinho, quando tem show assim evangélico. 
Hoje está mais devagar. É muito biscoito que tem por 
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aí né? Cachorro quente. E aumentou muito os pipo-
queiro também. É, uai da Praça Santa Rita você vê 
como é que fica lá dia de domingo? O movimento 
puxa tudo para Praça Santa Rita! Santa Rita aquela 
Catarina também tem uns dois pipoqueiros. Aquela 
praça ali era boa quando o ponto de ônibus era ali 
que o trenzinho fazia ponto ali em frente ao cinema. 
Aí era bom, mais um negócio dele ir para a Santa Rita 
ficou ruim, piorou.

Na época do Social eu peguei, mas acontece 
que aí eu não ficava até tarde não, por que só dá mo-
vimento de madrugada. Cataguases já foi uma cidade 
mais animada. Mas hoje está acabando tudo. Mas não 
troco o meu ponto, pedra que muito rola não cria limo 
não é assim? Não, mas tá muito bom, graças a Deus, 
agradeço a Deus de eu ter aposentado por tempo de 
trabalho porque quem aposentar por invalidez não 
pode trabalhar né. Eu, graças a Deus, eu não sinto na-
da. Graças a Deus o mês retrasado eu fui lá em Além 
Paraíba, doei sangue, os meus exames tudo bom, gra-
ças a Deus! Enquanto Deus permitir eu estou lá.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva e Rita de Cássia Mendes Cabral, 
em 24/08/2013.
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    O meu nome? Júlio José Gonçalves, 
agora tem o apelido que todo mundo me conhece por 
Julinho. Nasci em cinco de abril de 1933. Eu era ope-
rário de Fábrica, trabalhei 32 anos na Irmãos Peixoto, 
mas não é porque sou “bão” de serviço não, é porque 
esqueceram de mim! Eu era engomador. Eu engoma-
va fio pra fazer um pano. Pra fazer isso aqui com o 
pano que o fio deve ser todo engomado se não, se não 
for engomado não serve [faz o gesto o qual utilizava 
com as mãos para executar o trabalho de engomador]. 
É porque ele tem um tear que vem da passadeira, pas-
sa e ele vai, se ele tiver sem goma, vai esfriando e não 
consegue tecer. Ele tem que está engomado que aí fica 

J Ú L I O  J O S É  G O N Ç A LV E S 
O P E R Á R I O  A P O S E N TA D O 
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um fio firme, quando a passadeira passa e o pente faz 
isso, aí tece, mas se tiver cru, sem goma, vira aquelas 
bolinhas assim e não tem jeito de tecer.

Perdi o dedo no serviço. Acidente. Engrenagem. 
Eu estava com 14 anos. Acidente a gente não vê não. 
Foram dois dedos. Eu ainda saí pra almoçar. E ma-
chucou, tá?! Aí a moça falou assim comigo, tá corren-
do sangue na sua mão aí, ó... Eu olhei aí que eu vi 
esse pedaço aqui, ó... Tava desse tamanho assim, ó, 
que amassou tudo, né?! Virou aquele bagaço. É uma 
coisa tão violenta que você nem vê que aconteceu... 
Naquela época a companhia tinha uma... um escri-
tório... um... consultório... enfermaria! O doutor era 
um... o doutor era um tal de doutor Otônio Alvino 
(Alvim) Gomes. Era o doutor Otônio morava ali na 
avenida. Ele que era o médico da companhia. Então 
ele foi lá e fez o serviço, na companhia mesmo, é... 
Deu tudo, deu ponto, pra cortar aquele pedaço que 
tava tudo amassado, deu ponto... Não doeu porque 
ele deu anestesia. Mas é uma mão comum, igual às 
outras... É normal, eu pego.

Aposentei na Irmãos Peixoto, vai fazer 34 anos 
de aposentado tá? Estou aproveitando bem a minha 
aposentadoria não estou? Quase aposentando de no-
vo, mas não tem jeito, não sou funcionário público, 
funcionário público que aposenta duas, três vezes.
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A minha infância foi muito boa tá, apesar do 
meu pai ser muito pobre, porque naquela época um 
pai, por exemplo, recebia 30 mil réis por mês! Mas foi 
bem a infância. Fui jogador, joguei bola, já fiz tudo 
nessa minha vida tá? Joguei bola, fui campeão, enten-
deu, fui campeão no, no Unidos, do Menezes... Então, 
joguei bola, brinquei no..., já brinquei no teatro, mar-
co quadrilha..., tudo que é de “bão” eu faço tá?! 

Tinha muita brincadeira, tinha muita brinca-
deira, hoje, por exemplo, você não vê um menino 
brincar de Precipício né? A gente joga um, espé-
cie dum ferro, assim, pra fazer uns números, sabe? 
Você jogava pra ver quem ia acertar naqueles núme-
ros, chamava Precipício. Brinquei muito de rodar 
pião, pião vocês sabem... já brinquei muito de rodar 
mortal, de Carrapeta! A Carrapeta é tocada no chi-
cote, rola um chicote assim e TAH e TAH! Eu gos-
tava muito daquilo tá? Já brinquei muito na minha 
vida, apanhei muito que eu era levado pra desgra-
mar tá. Minha mãe me dava três coça por dia. Tudo 
que se pode imaginar eu aprontava. Agora, nunca fui 
brigador não. E nem nunca roubei. Roubar eu nun-
ca roubei não. Graças a Deus! Mas foi uma coisa que 
eu nunca fiz foi roubar coisas tá? Só fazia travessura 
tá? Andava a cavalo, descia do cavalo e ficava com a 
perna lá em cima e com a cabeça debaixo do cavalo... 
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Chegava em casa a notícia corria né? Aí como diz o 
outro: “O couro das costas pagava tá?”.

 Das crianças que adotei a primeira que eu 
escolhi, conheci lá na fazenda da Lajinha! A minha 
menina tava morando com o sobrinho do meu sogro, 
então o seguinte, aí praticamente madrasta, né?! Ela 
mulher do primo da minha mulher, mas ela começou 
a judiar com a menina... Na época... ela tinha um ano. 
Agora ela tá com 62. Em cada perna tá?! Porque se 
contar as duas, vai ficar bravo, tá?! Depois as outras 
é sobrinha da minha mulher. Criei elas com um sa-
lário mínimo tá?! E eu criei essa turma tudo com um 
salário mínimo. Essa escurinha, por exemplo, tem 
diploma de tudo enquanto é título que você quiser, 
tem diploma de culinária, tem diploma de adminis-
tradora de empresa, tem diploma de não sei mais o 
quê, tem cabeleireira, tem diploma de todo tipo. Tá 
entendendo? Capaz dela não faz função nenhuma, o 
bolo, o bolo do aniversário que ela sabe fazer que é 
uma maravilha! 

Eram só as quatro irmãs, eram quatro irmãs e 
só eu de homem. Eu era o caçulinha e era o mais ve-
lho. Papai era operário de fábrica também, na mesma 
fábrica que eu trabalhei. Trabalhou 38 anos. Ele é de 
Piacatuba. Meu pai chamava Generoso. Meu pai cha-
mava, o nome é acertado mesmo, Generoso. Acertou 
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o nome pra ele, que a pessoa quando é muito boa, a 
gente fala é generoso, né?! Meu pai era um homem 
que você podia fazer a maior desfeita dele, com ele, 
você podia é pisar ele do jeito que você quisesse, você 
sabe qual era a resposta dele? Era um sorriso! Agora, 
tem uma coisa, ele morreu do jeito que queria tá? 
Falou comigo que queria morrer de fogo e morreu 
mesmo, tá? Morreu de fogo.

Nós fomos tirar cipó na cadeirinha uma oca-
sião, aquele tempo eu era moleque novo, moleque 
de uns 22 anos, moleque de 22 anos tá com todo gás, 
então eu tava com todo gás. Hoje eu estou um baga-
ço, tá?! Aí nós fomos tirar cipó, veio uma vaca braba, 
eu como era esperto corri e trepei por uma árvore 
abaixo, pra uma árvore acima! O papai coitado não 
podia correr estava velho, pulou dentro da moita de 
Brejaúva. Brejaúva é onde tira palmito pra comer, 
mas dá cada espinho deste tamanho assim, ele pulou 
dentro da moita de Brejaúva entrou apertado, não 
entrou?! A gente tá apertado nem vê o que tá fazen-
do, né?! Então quando a vaca foi embora, eu desci 
e falei: “Papai...” eu era muito amigo dele, tá?! Eu 
falei: “Papai, a vaca foi embora, pode sair!” Quando 
ele virava assim e o espinho cutucava na canela, na 
costela dele, ele virava pra cá pro outro lado, quan-
do ele fazia assim por trás tornava fincar nele. Aí ele 
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entrou apertado vai sair apertado! Rasguei fogo na 
brejaúva, sabe?! Quando o fogo lambeu pra cima de-
le, ele pra fora, tá?! Pulou fora... Entrou apertado e 
saiu apertado. 

Comecei a trabalhar com 14 anos. Aposentei 
com 36 anos. Oh, com 32 anos, quer dizer, aposen-
tei com 42 anos. Entrei pra Fábrica em 1947. Só um 
emprego. Trabalhei só lá. Agora depois que eu saí eu 
trabalhei no Aexas [Clube], limpava a piscina, eu que 
arrumava a piscina do Aexas. Depois saí do Aexas 
fui lá pro Paraíso com o rapaz, o Adair, o Adair da 
farmácia. Também trabalhei com ele dois anos, de-
pois disso ele me mandou embora, mas eu continu-
ava trabalhando pra ele uma vez na semana. E faço 
as minhas cadeirinhas, vou no mato tirar cipó e pior 
que há pouco tempo eu fui tirar cipó e tem um ma-
rimbondo chama-se “sete casas”, ele faz uma casona 
grande assim, mas você olha debaixo de uma moita 
pra tirar cipó, você vai olhar debaixo da moita, ele 
vem pra te morder, ele não te morde em outro lugar, 
ele só morde no olho e no lábio. Então um veio, me 
deu uma travada no lábio assim oh, fiquei assim oh: 
[demonstra com os lábios o caso de uma boca incha-
da], quando eu cheguei em casa que eu bati na porta, 
a “muié” de longe viu que eu tava assim oh: [encena 
uma boca inchada]: “Vem também aqui”. “Não muié, 
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eu não quero beijar não! O marimbondo que mordeu 
tá inchado.”

Eu casei com 19 anos. Minha mulher tinha 16 
anos. Eu 19! Dois meninos! O rapaz com 19 anos é 
criança ainda. Minha esposa, eu a conheci em tal de 
Terreirão do Dico Leite! Lá fazia um forró quente dia-
riamente tá e eu tava lá quente também! Todo o sá-
bado tinha um forró tá? Oh, hoje tem um forró lá no 
Dico Leite tá? Lá que eu comecei a namorar ela. E ela 
é minha parenta tá? É minha prima, é. É, é porque to-
do o sábado fazia um forró lá. Chamava Terreirão do 
Dico Leite. Hoje já não é Terreirão, mas que fizeram 
casa tudo em volta né? Mas antigamente aquilo lá era 
o Terreirão e nós ia lá queimar quente todo o sábado 
tá? Uma hora, duas horas, três horas da madrugada 
tá? Antigamente Cataguases não tinha nada também 
né? Você podia dormir até no meio da rua que nin-
guém fazia nada com ninguém não, hoje não, hoje 
tem muita violência, é perigoso.

Antigamente era assim ó: eu comecei a namo-
rar eu sentava aqui ó, a minha noiva sentava do lado 
de cá e meu sogro sentava no meio, se eu quisesse 
dar um beijo na minha mulher, tinha que dar um bei-
jo no sogro. Eu só beijei minha mulher depois que eu 
casei, ué! Beijei ela não. Não, nunca beijei ela, nunca 
segurei na mão dela, o caso era o seguinte, o pai dela 
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era enjoado pra disgramar tá?! Pensando que ele dei-
xava ir sentar pertinho dela? Não! Não sentava perti-
nho não, eu aqui e ela lá! De vez em quando ele tinha 
uma venda. Do lado da venda fazia assim “cof, cof”. 
O véi tá brabo! 

Eu tive nove filhos e 30 adotivos. Aliás, era 
11 que eu criei, que dois cunhados meu morreu na 
minha família, na minha casa tá? Morreu um agora, 
há poucos dias agora em abril, desse ano passado e 
morreu outra, chamava Lurdes. Ela era meio retar-
dada, então..., mas a mulher tomava conta, depois 
que ela morreu, o irmão dela também mudou pra 
cá, mas também não era muito bão das ideias não tá? 
Chamava Seu José, morreu agora, ano passado agora, 
morreu em março, ele morreu em março a irmã dele 
morreu em Abril. E o meu neto era filho da escurinha 
tá? Morreu com 22 anos. Morreu com AIDS, “traves-
sisse”, mas “travessisse” mesmo. Ele fazia shows, ele 
dançava... ele era, como diz o outro: Cada um no seu 
cada qual né? A gente cada um tem seus problemas, 
não adianta querer falar que não, mas tem tá? Não 
tem família que não tem um problema tá? Então é 
o seguinte, ele me deu um beijo na praça há pouco 
tempo e sempre aparece, sempre aparece um curioso 
né? “Oh rapaz, mas você deixa aquele negão te bei-
jar...?” Aí eu falei: “Oh rapaz, aquele negão é meu ne-
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to. Eu não posso desprezar ele não tá?” Aí eu pergun-
tei:” Escuta, vou te fazer uma pergunta muito peque-
na e você vai me responder, pequena e você vai me 
responder.” Ele falou:” Qual é a pergunta?” “Você vai 
me informar qual é a família que não tem defeito.”

Vai responder como? Toda a família tem uma 
ovelha negra não tem? Toda a família tem uma ove-
lha negra. Ou mais de uma né? 

Eu já fiz muita proeza nessa minha vida tá? 
Muita proeza mesmo! Eu tava fazendo uma serenata 
pro Edgar, eu era o cantor e ele tava tocando, então 
quando nós fomos fazer a serenata que eu falei as-
sim: “Eu te darei amor, eu te darei bem mais..., não 
sei o quê, não sei o quê...” aí eu falei: “Querer de ti...”, 
quando eu falei querer de ti o homem lá da casa tam-
pou uma pinicada de urina em mim tá? Devia ter 
uns quatro dias que estava guardado tá? Uma catin-
ga desgraçada. Quando eu falei assim: “Eu te darei 
amoooor, eu te darei amor, amor, mas muito mais...”, 
aí : Bléeeeeeeeer! Eu falei: “Nossa Senhora!”.

Certa vez eu fui dançar uma quadrilha em 
Itamarati e quem marcou a quadrilha foi aquele 
Niltinho que trabalha na Força e Luz, hoje ele tá gor-
dão assim, mas ele era magrinho, tá?! Aí nós fomo 
pelo rio só pra fazer farra, tá?! Aí nós fomo, chegou 
ele marcou quadrilha e lá vamos nós, né?! Quando 
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a gente caiu, ele falou assim: “Acabou a quadrilha, 
todo mundo tem que dançar”, quando começou a 
dançar, começou com aquela brincadeira de trocar 
de par, né?! Quando trocou de par assim, soltou um, 
aí eu fiquei na BR [na pista] e tinha uma mulher lá 
de Itamarati dessa grossura assim, eu juntei ela, sa-
be?! Ela falou: “Não moço, eu não estou na quadri-
lha não!” “Mas não tem importância não, vai assim 
mesmo”!

 Eu estava viajando de ônibus, me deu uma 
coceira na perna eu coçava, coçava e não sentia na-
da e tinha uma velha sentada do meu lado, sabe?! 
Eu tornava a coçar, coçar, não sentia nada. Eu falei: 

“gente, estou coçando minha perna e não sinto nada”. 
Quando eu fui ver estava coçando a perna da velha. 
Falei: “Ah, minha senhora, você me desculpa, pensei 
que eu estava coçando minha perna e estava coçan-
do a perna da senhora.” Ela virou pra mim assim e: 

“Tem importância não, continua...”.
Se eu sou religioso? Eu sou. Eu era Vicentino. 

Não sou mais Vicentino que eu era Vicentino na Sede 
de São Vicente, eu trabalhei muitos anos na Sede de 
São Vicente, trabalhei 25 anos na Sede de São Vicente. 
Trabalhava de palhaço e trabalhava também no tea-
tro. Toda a cena cômica era eu que fazia. Vicentino 
é como diz o outro, faz uma... ajuda as pessoas, as 
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famílias mais pobres, tá entendendo? Hoje eu não sei 
se é assim, antigamente na nossa época, todo o sá-
bado a gente levava uma sacola de mantimentos pra 
eles, feijão, arroz, óleo... o necessário tá? Toda a se-
mana a gente levava, todo o sábado. Então Vicentino 
é isso aí. 

Lá na Santa Rita tinha um teatro. Chamava 
Teatro Mariano, ali tinha um parque, então o seguin-
te, o Mariano começou com o teatro e lá fez a Sede 
de São Vicente, assim que fizeram a Sede fizeram 
um palco lançando o teatro. O José Dalforne, Jubert 
Sacheto, Aquiles Cesário e eu também tava no 
meio, quer dizer, também ajudei né. Agora o Show 
Continental, o Show Continental, quem começou 
no... Fez o Show Continental era diretor do Show 
Continental era tal de Notinha, não sei se você ou-
viu falar.

Todo o domingo tinha o Show Continental 
e eu dava minhas cacetadas lá vestido de palhaço. 
Não sei se eu agradava os outros ou se não agradava, 
mas que o povo ria, ria tá? Mas sabe por que ria? Eu 
botava um atrás do outro fazendo um poste em fren-
te à igreja. Eu tava brincando lá no teatro quando eu 
vi ficou só uma pessoa rapaz, no teatro. Saiu todo 
mundo. Aí eu perguntei: “Uai, você gostou tanto do 
artista assim?” Ele falou: “ Não meu “fi”, é que eu 
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sou aleijado e levaram a minha muleta então eu tive 
que ficar tá?”

Tinha música e tinha cenas cômicas. O artista 
era eu, de cena cômica era eu, Jubert Saqueto, Maria 
da Paz e Laíde, esses eram os quatro principais. A 
gente fazia um show, tipo um show revista. O Jubert 
é que criava. Por exemplo, no show continental, no 
conjunto tinha: Namir, Expedito Liberato, cê conhe-
ce? Zé Gomes, chamava ele de Zé Gordinho, Namir 
no violão, o Expedito no cavaquinho, o Jessimar na 
bateria, Jessimar era “fio” do Namir, Jessimar na ba-
teria e o José Gomes naquele xic, xix, xic, no french, é 
french que chama aquilo né? Esqueci o nome, aquele 
que faz ponta de lápis: xic, xic, xic...

O Arnaldo Marinheiro se apresentava de vez 
em quando, mas não cantava nada não. Mas lá tinha 
vários cantores bons, tinha a Eliza Nunes que tava 
lá, era de lá, tinha tal de Beatriz, duas Beatriz, uma 
morava no Bairro Haidèe e a outra morava no bair-
ro Paraíso. Cantava que era uma maravia. Ana Maria 
tinha tal de..., de..., ah esqueci o nome dela. A Alice... 
Alice Costa tem aquela outra irmã dela, a Ilda, eram 
três a Alice, a Ilda, a outra... Esqueci o nome da dela, 
uma gordinha, ah, depois eu lembro. Você não vê a 
Maria Alcina falar não, mas a Maria Alcina saiu lá do 
Show Continental. O Souza Mendonça saiu do Show 
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Continental, lá que ele aprendeu a ser locutor, ele era 
locutor na hora fazendo propaganda aquela coisa 
toda, ele era locutor, mas ele não fala que saiu lá da 
Sede São Vicente. 

O pai do Geraldo Magela foi candidato a vere-
ador, mora lá no Bandeirantes, nós brincávamos, mas 
nós nunca discutimos um com o outro, tudo que um 
fazia estava certo, então nós fizemos uma Tourada 
Avacalhada, chamava “Tourada Avacalhada” mesmo, 
sabe? Nós fizemos a arena direitinho, nós fizemos o 
boi direitinho, mas nós nos esquecemos de caprichar 
na cabeça do boi, na hora que o boi partiu pra cima 
de mim que eu peguei o boi, o boi passou e a cabeça 
ficou aqui no meu corpo ó. Falei, e agora como é que 
nós vamos terminar essa onça? Ele falou assim: “ó, 
uma hora eu sou o boi, outra hora você é boi.” “Tá 
bom.” Mas nós usamos aqueles pijamas de elástico, 
eu enfiei a cabeça no meio da perna dele, falta de sor-
te, naquela época usava ceroulas, a ceroula dele de-
sabotoou, então desceu tudo, ele ficou nu lá no palco. 
Ficou uai, ficou, depois lá dentro ele me xingou pra 

“disgramar”: “Ah, seu “disgramado, você me botou 
pelado perto dos outros, rapaz! ”Mas foi aí que nós 
terminamos o negócio [a peça] deu a porta pra nós 
terminar, como é que nós íamos terminar”? O negó-
cio nós fizemos de um jeito, deu outro.
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Era o Jubert mesmo que cuidava do figurino. 
Porque o Jubert era um sujeito inteligente pra danar! 
Ele cuidava de tudo, cenário, fazia tudo. Ele desenha-
va o cenário e a gente ajudava, ajudava a pintar aque-
le cenário, a fazer aqueles troços lá no palco direiti-
nho, às vezes no teatro que tinha que ter uma casa...

  O pessoal pagava lá, era para os vicentinos, 
o pessoal pagava lá, naquela época, você nem sa-
be quanto é “dois merréis” [dois mil réis] na porta. 
Aquilo lotava, ficava um em cima do outro, de tan-
ta gente que ficava você não podia subir a escada. 
Ficava até um montado no pescoço um do outro de 
tanta gente que tinha!

O Zé Mauro ia muito, gostava muito de lá da 
Sede, ele ia diariamente. Eles o chamavam até de... 
ele tinha um apelido. Mauro, Mauro... Ah, esqueci o 
apelido dele, tá?

Teve um encontro agora em dezembro aqui 
em Cataguases de palhaços. Uma vez eu estava ven-
dendo as minhas cadeirinhas lá na praça, porque eu 
vendo cadeirinhas, né? Eu fico igual doido na rua gri-
tando, sabe? “Olha as cadeirinhas, marca três B: boa, 
bonita e barata”. Mesma coisa: “Moça bonita não pa-
ga, mas também não leva” Então um rapaz chegou: 

“Ô rapaz, tem um negócio de palhaço lá na Sede São 
Vicente, você não apareceu lá por causa de quê”? 
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Tinha uns 30 lá, mas juntando os 30 não dava um. É, 
mas acontece o seguinte, se eu fosse lá eles iam até 
ficar com raiva de mim porque eu ia contar umas pia-
das engraçadas lá eles iam ficar com raiva de mim, 
né? O que ajuda o palhaço como é que chama? O pa-
lhaço tem que ter um ajudante? Escada! 

Se eu cheguei a animar festa? Já. Fora da Sede 
nós viajamos bastante, tá? Santana, Cataguarino, 
Vista Alegre, Recreio, Guidoval. É, festa... Tudo era 
em prol da Sede São Vicente de Paula porque quan-
do nós criamos a Sede São Vicente de Paula nós in-
ventemos essa brincadeira de palhaço pra poder... 
Até o dia que fui brincar de palhaço falaram assim: 
“Ah, não vai dar certo, não, sô, o rapaz tem uma cara 
ruim pra caramba, tem uma cara feia, não conversa 
com ninguém”. Eu era assim... Não conversava com 
ninguém.

Em casa eu não conto piada não, se eu contar a 
mulher me bate. Uai, porque bate. Lá em casa quem 
manda sou eu. Um mês tem quantos dias? Trinta dias, 
não tem? Quinze dias ela manda, os outros quinze eu 
obedeço.

 É, pois é eu fiz um papel “100 gramas de 
homem”. O cara perguntou: “mas só 100 gramas?” 

”Meu filho estou com um cartaz danado.” Aqui são 
100, agora lá em casa são 25 só. Essa peça ficou em 
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cartaz muito tempo, nós passamos ela dez vezes. 
Igual “O mundo não me quis”. Em “O mundo não 
me quis” uma pessoa morre no final. No trabalho em 

”O céu uniu dois corações” eu sou um gago. Trabalhei 
numa peça “Sai da porta, Deolinda”. Trabalhei nu-
ma outra “Borboleta Azul”, “Só saio de baby doll”. 
Trabalhei em várias peças é e em uma que passa de 
vez em quando na televisão, passaram umas duas 
vezes, mas agora não passa mais não, como é que 
chama gente? “A Escrava Isaura”. Eu pelejei pra eles 
trazerem aquela, me falha a memória, tá? A gente 
quando vai ficando velho é uma porcaria, é “Sinal da 
Cruz” pedi pra trazer aquela peça que é uma peça 
que eu já assisti é de encher os olhos.

Teve um moço aqui, ele trabalhou comigo no 
teatro uma vez só e sumiu para o Rio de Janeiro e 
nunca mais apareceu. Chamava Francisco. Ah, eu já 
fiz várias cenas com a Alice, eu até casei com ela. [em 
uma peça.] Pra fazer foto uma vez, eles mandaram 
falar comigo assim: Ri meu filho, senão vai ficar tudo 
preto, tem que aparecer ao menos os dentes. [estava 
pintado de preto, interpretando uma pessoa de pele 
negra]. 

O trabalho na Sede durou 25 anos, 25 anos 
apresentando, depois que entrou a televisão no ar 
aqui em Cataguases é que foi fracassando a coisa. E 
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foi acabando, todo mundo foi saindo, morreram al-
guns, tá entendendo, então...

  O Jaci trabalhou numa peça “Uma flauta para 
um negro” passamos duas vezes. Primeiramente foi 

“Uma mulher de briga” e segundo foi “Uma flauta 
para um negro” ele foi passear no Rio de Janeiro o 
delegado o prendeu, né? Meteu nele o coro, aí sem 
dinheiro pra voltar pra casa, o Zé Grande perguntou 
assim: “O que aconteceu?” Ele falou assim: “É que eu 
queria uma flauta e ele não quis me dar, me prende-
ram. Eu falei com o senhor delegado: Eu não sou la-
drão, senhor delegado. Eu vim aqui foi comprar uma 
flauta, tá?” E ele não acreditou me meteu o coro, tá? 
Aí, quando eu contei isso, fazendo uma cena cômica, 
fazendo todos os gestos pro pessoal rir. Eu sou mais 
engraçado do que mulher gorda andando de bicicle-
ta, então o seguinte, eu querendo fazer a coisa olhei 
pra plateia todo mundo chorando, acabou eu chorei 
também e a moça também, a Terezinha Nunes, eu 
sentado na cadeira dela, deitado no colo dela, quan-
do eu olhei assim nela a lágrima estava pingando, fa-
lei eu vou chorar também senão vai ficar muito sem 
graça.

A quadrilha é o seguinte. Tinha uma quadri-
lha lá na Sede São Vicente, todo ano eles faziam uma 
quadrilha na Sede São Vicente, todo mundo. Era na 
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Guido Marlière. Então o seguinte, era o maior sacri-
fício pra arrumar um marcador, chamava um: “Ah!”, 
chamava outro... Ah, vou entrar marcando isso, aí eu 
marquei, o primeiro dia deu tudo certinho, eu falei: 

“Ah, eu vou continuar marcando quadrilha”. E mar-
co quadrilha até hoje, mas eles não acham graça não 
é porque eu marco não, é por causa da farra que eu 
faço. Eu faço uma farra danada. Pinto o diabo, caio 
no chão, a mulher fica puta da vida comigo. A gente 
fazia carnaval, gostava né. Saía no Mexicano. 

O Mexicano nasceu do Pedro... Pela turma lá 
da Gama Cerqueira, tá? A turma da Gama Cerqueira 
entrou em contato uns com os outros foram fazendo 
reunião e fundaram o Mexicano.

Aquilo ali era do Simões, mas como o Naninho 
era diretor do Mexicano, quando surgiu o Mexicano 
ele passou a ser diretor, ele tinha aquele salão lá em 
cima ele ofereceu o salão pra gente poder divertir, aí 
onde foi que nasceu o Mexicano. O Mexicano deve 
ter durado uns 10 ou 12 anos. 

O carnaval era disputado com a Vila. 
Disputado com a Vila Domingos Lopes. Como é que 
chamava o... Pouso Alegre do Chico Salgado! E o 
Unidão não pegou fogo não, eles botaram fogo nas 
fantasias. Eles mesmos botaram. Eles perderam pro 
Mexicano ficaram com raiva botaram fogo nas fan-
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tasias. Foi aí como diz o outro, nesse mundo tudo 
acaba não é? Só não acaba é a fé de Deus porque nós 
todos temos fé em Deus, não é? Graças a Deus. Nós 
estamos aqui agradeça o poder do Senhor. Nós esta-
mos aqui conversando agradeça a ele.

O Mexicano era na Gama Cerqueira. Ali por 
exemplo onde era o Pronto-Cordis ali era casa de fa-
mília. Sabe quem morava lá? Tal de senhor Eládio de 
Carvalho, o sogro do doutor Walter, pai da Mimi, ela 
ainda é viva ainda. Era o pai da Mimi que morava 
ali, chamava senhor Eládio. Do outro lado ali tinha 
uma outra casa eles demoliram e era Pronto-Cordis 
também era um tal de... Acho que é desse pessoal do 
Menezes... Como é que chamava o homem, gente? 
Ele trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, genro 
da dona... Etelvina. Ah, o Loiola, justamente, aquilo 
ali foi do Loiola. Onde tirava carteira era do outro 
lado ali, era no Sô Raimundo... Raimundo Batista, a 
Rosinha Batista que tirava... Dava carteira. Ela e a 
Vanda. Ali tirava carteira, agora... Não tira, tira tam-
bém, né?! Ali foi oficina de Malacacheta. Oficina de 
Malacacheta! 

Aquele bar, Patinhas, tinha uma entrada ali, 
um beco, pra trás umas três ou quatro casinhas. Ali 
onde é aquela praça, na praça de frente a sede São 
Vicente, ali antigamente tinha correio de casa e tinha 
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um beco que chamava Vila Raimundo, aconteceu um 
negócio muito engraçado ali, tá?! Lá em baixo tinha 
uns pé de manga, tinha um murão alto, pra atraves-
sar pro outro lado tinha que passar numa pinguela, 
agora enterrou tudo, mas antigamente ali, onde é 
aquelas casas da fábrica, onde é o Pronto-Cordis nos 
fundos, ali era um buraco medonho, foi aterrando, 
foi aterrando e moleque você sabe moleque só apron-
ta! E eu gostava de aprontar! Eu era fogo na roupa, 
tá?! Até hoje ainda sou, ainda velho ainda sou fogo 
na roupa. Então, é o meu problema sabe?! Então, eles 
estavam aterrando lá e eu cá de cima pulava, pulava 
em cima de um galho de goiabeira e ia pra lá e pra 
cá... Mas quando foi uma hora, eu dei um pulo, errei 
a mão, bati em cima de um torrão fiquei umas, uns 
quatro a cinco minutos sem fala.

Uma coisa que eu acho muito importante nes-
se mundo é você respeitar um ao outro. Eu estou 
brincando aqui, mas sou um homem de respeito, eu 
estou com 20, 62 e tantos anos de casado, nunca traí 
minha mulher! Minhas meninas nunca viram. Eu 
criei nove filhos e elas nunca viram falar uma mer-
da dentro de casa. Agora não, agora eu converso com 
ela o que pode conversar o que precisa falar eu falo 
com ela, ela também fala comigo, mas eles já estão 
todos vividos.
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Cataguases é uma cidade muito boa! Agora, 
apesar de está meio violenta, mas é muito boa! Mas 
todo lugar é isso mesmo, não é só aqui, não tem jei-
to... E outra coisa, o que vale mais na vida é você 
respeitar as pessoas, respeito está em 1º lugar, tá?! 
Oitenta e um anos que eu tenho. Eu tô contando só 
uma perna... Se eu contar as outras vai ficar brabo, 
vai dar cento e tantos anos, vai ficar brabo! 

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão e Rita de 
Cássia Mendes Cabral, em 09/01/2014.
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    Meu nome é Luiza Maria Villas de 
Barros Lemos, hoje em dia, não é, setenta e seis anos. 
Nasci no dia cinco de fevereiro de 1937. (Sou) em-
presária.

Eu apenas nasci no Rio de Janeiro e vim em-
bora. Porque meus avós maternos moravam lá e aqui 
não tinha ainda... a gravidez da minha mãe era... mais 
de risco e o médico aqui mandou a gente ir para lá.  

L U I Z A  M A R I A  V I L L A S  D E 
B A R R O S  L E M O S

E M P R E S Á R I A

7 6  a n o s
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Aí eu nasci lá. É. Só fui nascer e mais nada. É, por cau-
sa de recurso da medicina porque ele falou: “Eu faço” 
a cesária, porque tinha que ser cesária, “eu faço, mas 
é um risco porque aqui a gente não tem aparelhagem 
completa”. Aí minha mãe foi pra lá e eu nasci lá.

 Mamãe era professora lá no Coronel Vieira ela 
deu aula vinte e sete anos. Estudei aqui. Estudei no 
Coronel Vieira. Não, não... ela não quis dar aula pra 
mim. Eu fiquei... antigamente ela pegava do segundo 
ao quarto e ela pegou do segundo ao quarto... eu iria 
entrar para o segundo ano, mas ela não deixou, ela 
não quis que eu fosse aluna dela porque depois iam 
falar que estava protegendo, que não sei o quê, en-
tão fiquei em outra sala, na sala da dona Terezinha 
Henriques, irmã do Tarcísio, aí aquela coisa... por 
coincidência, eu e um outro colega meu é que ganha-
mos um prêmio de melhor aluno do ano do primário. 
Se eu tivesse na sala dela, pois é, eles podiam falar, 
não é? Com certeza, não é? Ah! Era muito bom lá 
no Coronel Vieira. O que a gente aprendeu no pri-
mário, hoje eles aprendem no terceiro ou quarto ano 
do ginásio. A gente no primário a gente tinha... sabia? 
Porcentagem, juros, conta de tudo quanto era jeito, 
né? Agora só aprende quando tá no ginásio. Eu não 
sei porque eu não tenho mais menino pequeno, não 
é, mas na época dos meus netos, por exemplo... Eu 
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pude comparar. Então, esse negócio... não sei, essas 
apostilas que menino fica só [como se folheasse um 
livro] fazia um cadinho ali, não escreve, a gente não 
vê mais fazer redação, aí chega no vestibular tem re-
dação. Escreve aquelas coisas horrorosas.

 É. Não pode ter cópia, não pode ter redação, 
não pode ter descrição de gravura, tudo isso a gente 
tinha no grupo, no grupo ainda, no primário. Agora, 
depois a gente continuava no ginásio, você tinha isso 
tudo, mas você vê que deu uma diferença, mas não 
sei se é por causa dessa informatização toda. Tudo, já 
tem tudo ali, é só eles baterem ali já está. Sei que dali 
eu fui lá para o Carmo, não é. E, depois no Carmo, 
formei o Normal lá no Carmo, aí casei no ano se-
guinte. Formei e no ano seguinte eu casei. Não, não, 
eu casei com dezoito, eu formei com dezessete anos. 
E eu ainda estava estudando (quando conheceu o 
marido).

 Conheci assim, porque ele veio para trabalhar 
com o irmão dele na serraria e ficou hospedado aqui, 
ele ficou hospedado aqui no hotel.

 Aí teve um dia que ele lá na serraria não sei 
o que ele foi fazer na plainadeira, ele virou a mão 
assim e o dedo dele esbarrou na... foi para o hospi-
tal, aquele negócio todo. Aqui ainda tinha uma pare-
de, aí ele chegou aqui na porta, mamãe estava aqui 
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e falou assim, botou a mão para trás e falou assim: 
“Dona Silvia, a senhora podia me arranjar um copo 
com água pra eu tomar um remédio?” Mamãe pegou 
um copo de água pra ele e deu pra ele. Aí foi que ele... 
Mamãe: “O quê que foi isso, José Augusto”? E a gen-
te já estava conversando porque a gente conhecia o 
Ênio que ia lá em casa com a Celinha, a família... Ele. 
Conheceu ele aqui. Contou aquele negócio todo, en-
tão na hora do almoço, às vezes o papai falava assim: 

“Vai lá, parte o bife, porque eu ajudava aqui também, 
não é, vai lá e parte o bife lá pra ele”. Eu ficava um 
bem sem graça [risos].

 Ele era, magrelo... ele parece... Sabe quem pa-
rece com ele? Você conhece o Rafael, meu neto, não é, 
abaixo do Felipe? O Felipe é o do olho azul, o Rafael...

 Não, ele é moreno. O Rafael tem muito do 
José Augusto, parece muito, as mãos deles iguais, 
aquele formato, moreno, o cabelo dele pretinho igual 
ao do José Augusto. Já o Felipe não, o Felipe tem as-
sim uma mistura, mas é da... com a Mirinha é mais... 
É, mais claro; o terceiro também é mais moreninho 
igual ao Rafael.

 Aí, eu meio sem graça, começamos a conver-
sar, não sei o quê, cada dia conversamos um pouqui-
nho e tudo, acabou que nós começamos a namorar, aí 
pronto!
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 Aqui! Óh! [mostrando o salão do hotel]. É, 
aqui... Casei aqui. Padre Antônio que veio fazer meu 
casamento, ele me conheceu desse tamaninho. Então 
ele veio, passei o meu piano para cá porque aqui não 
era essa coisa... aqui a cristaleira era aqui e ali não 
tinha nada, então nós botamos o piano e fizemos o 
altar ali no piano. Casamos aqui. É. E a Renata do tio 
Renato é que foi minha dama [riso]. Eu tenho ali no 
meu quarto, eu tenho (fotos) do meu casamento, te-
nho... Botei tudo na parede, estava tudo quebrando 
aquele negócio dos porta-retratos aí eu botei tudo na 
parede os dos porta-retratos.

 É, quase dez anos mais velho do que eu. E 
quando foi um ano e nove meses depois a Mirian nas-
ceu. Então, eu com vinte e um eu já tinha os dois. Não 
pude ter mais, não podia ter mais. Dois está bom de-
mais, não é? Engraçado que naquela época você não 
sabia se era homem se era mulher. Era surpresa quan-
do nasceu o Ronaldo, aí quando eu fiquei grávida eu 
falei: “Ih, se vier outro homem...”. O José Augusto fa-
lou assim: “Vai ser mulher, você vai ver”. Ele acertou. 
Mas acabou que agora a gente está aqui fazendo por 
onde... suado, mas a gente, mas é porque hoje em dia 
é muito assim também, é mão de obra essas coisas as-
sim que são mais difíceis da gente ver, né? Agora eu 
tenho a minha vida, a Renatta sabe aqui ó, teatro.
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 Tem, deve ter cinco ou seis anos eu acho (que 
faz teatro). Todo ano a gente tem. Este ano eu vou ser 
uma andarilha. Eu falei com o Carlos Sérgio: “Carlos 
Sérgio, mas eu vou ser doida doidona ou vou ser 
doida doidona? Ou doida maluca”. Ele falou assim: 

“Você vai ser uma doida maluca mesmo, louca, louca.” 
Ai, meu Jesus Cristo! Ah, eu adoro, viu? Eu falo que 
é uma terapia para mim. Uma terapia mesmo. É, to-
quei piano. Toquei. Eu fiz, eu formei em piano. Não, 
não. Quem faz isso, que compõe é a Silvinha que é 
irmã do Carlos Sérgio, meu primo. Irmã do Carlos 
Sérgio que faz teatro. É, e a mãe deles era irmã da 
mamãe. E a Silvinha além de prima é minha afilhada.

 [Se referindo ao hotel] Era do vovô, ficou para 
os irmãos todos, aí o papai ficou com o irmão à frente, 
mas esse irmão adoeceu e teve que se afastar e de-
pois faleceu. E o papai é que ficou tomando conta. E 
o papai aí comprou a parte dos irmãos e ficou só com 
o papai, entendeu? Então o hotel pertencia ao papai. 
Agora, o prédio pertencia ao hospital que o Coronel 
João Duarte deixou para o Hospital de Cataguases. 
Aí, depois, com esse negócio da política e tudo, a po-
lítica contrária a do papai aí eles puseram em leilão, 
eles estavam precisando... então eles puseram o pré-
dio em leilão e o papai conseguiu com a amizade que 
ele tinha um empréstimo, o cunhado dele também 
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emprestou um dinheiro e o papai... eu falo que até é 
uma história até que dá até novela. 

 Porque é assim, ele tinha um amigo que era 
do hotel lá de Ubá e ele... o papai passou uma pro-
curação para ele e o doutor Teodósio, ele que era 
um advogado da cidade na época e o meu tio, tio 
Zezinho, foram dando os lances lá na hora do leilão. 
Eles foram dando os lances e tudo, mas tinha um li-
mite de lances deles. Então eles... um parou, “olha, 
não tem como o Izidro... não dá”... aí foi, o outro 
continuou deu mais um ou dois lances só e falou: 

“olha, coitado do Izidro não vai ter mesmo chance” 
e a pessoa que estava querendo fazer, tirar o papai 
daqui empolgou, não é? Então continuou dando 
mais uns lances, uns lances, aí falou: “Não, agora 
chega, chega porque não é...”. Aí fechou, quem deu 
o último lance foi esse doutor... de Ubá, era muito 
amigo do papai, ele chegou, eles se cumprimenta-
ram: “Muito bem que foram vocês, queremos gen-
te nova e não sei o quê...” aí ele pegou, ele era cal-
mo, ele pegou enfiou a mão no bolso e falou assim: 

“Eu tenho aqui a procuração, tenho uma procuração 
aqui...” Quando ele abriu, viu que a procuração era 
do papai dando inteira liberdade para ele, ele quase 
bateu, aquela... ficou bravo mesmo. “Se eu soubesse 
eu ia até o fim, não sei o quê”, mas aí ficou para o pa-
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pai, o hotel ficou todo do papai. E continuamos... E 
quando o papai faleceu, eu já estava casada, porque 
depois eu casei, eu estava com dezoito anos. Quando 
eu casei... essa... eu devia ter uns, devia ter o quê? 
Uns onze anos por aí, onze ou doze anos por aí... Aí 
depois continuou aqui com o papai aí e tudo, eu me 
casei. Passei um ano mais ou menos em Petrópolis a 
serviço do meu marido... e depois ele voltou pra cá, 
nós voltamos pra cá e continuamos e o papai traba-
lhava na serraria e ficava aqui, trabalhava com o ir-
mão dele na serraria, depois eles fecharam a serraria, 
papai ficou com ele aqui e ele aprendeu tudo que o 
papai ensinou para ele, entendeu? Então quando o 
papai faleceu ele assumiu, o meu marido assumiu e 
ficamos nós aqui. É, tocando o hotel. Aí eu já tinha o 
Ronaldo e a Mírian também que eram os dois filhos 
e ficamos tocando o hotel e tudo e eles aqui, sem-
pre papai, aí a mamãe ajudava muito também. E aí 
a gente foi tocando este hotel, não é. Depois quando 
o papai faleceu ficou o José Augusto, depois o José 
Augusto faleceu.

 Que uma coisa só. Nós duas (ela e a nora) é 
que fizemos isso. Porque aqui já tinha um restau-
rante, antigamente era almoço e jantar isso muito... 
depois passou a ser só o almoço porque ninguém já 
mais jantava e tudo. A mamãe não queria que paras-
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se com o jantar aquela coisa que era tradição, aí nós 
explicamos ela: “Mamãe a gente faz o jantar e não 
tem ninguém pra jantar quase, então hoje em dia 
ninguém janta e tal”. Aí ela aceitou e nós ficamos só 
com... Antes do José Augusto falecer nós estávamos 
já pensando em fazer um self service, ele aí deu toda 
a engrenagem pra gente, como é que ia ser feito, e 
a gente tinha cozinheiras antigas, contratamos mais 
porque tinha que ter mais gente e... eu sei que nós 
abrimos e passamos para o self service, sabe e graças 
a Deus dá certo.

 Minha vida foi toda aqui. Irmãos, a minha 
avó morava aqui já, depois ela veio, ficaram pouco 
tempo no Rio de Janeiro vieram para cá, então eu ti-
nha, eu era filha única, é, eu sou filha única, mas os 
meus tios ficaram como se fossem meus irmãos.

 Era o vovô, era o vovô e a vovó. Vovô era o 
maestro da banda, eram os pais da mamãe e a vo-
vó tocava piano, eles faziam, por exemplo, na época 
do cinema mudo, eles tocavam no cinema, embaixo 
ali, fazia... passando o filme e a música era de acordo 
com o que estava acontecendo no filme, se era mais 
assim alegre, se era mais triste, então era assim co-
mo... Eu não peguei essa época assim de ir no cine-
ma mudo, mas a mamãe contava muito isso. Vovô 
é Rogério Soares Teixeira e a vovó, Marieta Soares 
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Teixeira, não, é Rogério Teixeira de Miranda e a vovó 
era... é o Polivalente, Marieta Soares Teixeira. Foi a 
ela (homenagem), a ela. É porque ela dava aula, ela 
ensinava piano, entendeu?

 E esse... quem trouxe o Polivalente pra nós 
aqui foi o Wilson Brandão que era sobrinho da vovó. 
E ele na época, ele era negócio da Educação, qualquer 
coisa, não sei se Secretário ou não sei o quê. E ele es-
tava, ele até contava muito a gente, ele até já faleceu, 
agora outro dia veio o filho dele que tinha muitos 
anos que eu não via, e ele contou essa mesma coisa 
que ele contou pra nós. Ele estava com a caneta na 
mão para assinar: “Não, mas eu vou botar um nome 
aqui porque senão esses políticos vão botar um nome 
qualquer que não tem nada a ver com Cataguases”. 
Aí botou: “Vou botar o nome da tia Marieta”, aí ficou 
Marieta Soares Teixeira. Pois é, e continuou. De vez 
em quando vem um menino almoçar eu falo com ele 
assim: “Você sabe quem é essa pessoa que está no seu 
uniforme?” Aí eu falo: “Ela era minha avó, ela dava 
aula aqui de piano, deu aula também pra escola e tu-
do... ela era a minha avó por isso que tem o nome 
dela lá”. Tem uma foto da vovó lá no Polivalente. O 
Felipe acho que estudou lá. É, meu neto Felipe estu-
dou lá, mas depois ele veio pra a Escola Normal, veio 
pra o Carmo. 
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 E o vovô era maestro da banda. Agora, ele não 
era só maestro, ele compunha, ele fez... ele tem uma 
sinfonia que é a coisa mais linda. Tenho (guardado), 
mas quem tem também, por exemplo, as músicas do 
vovô nós doamos ali para o Instituto (Chica Peixoto). 
É, nós doamos. Carlos Sérgio... Estava guardado com 
o Carlos Sérgio da tia Clotilde e aí ele me perguntou, 
falei: “Não, uai, pode...”, porque eles estavam for-
mando a banda que chama Rogério Teixeira, né, a 
banda que tem aí chama Rogério Teixeira. Depois, até 
o maestro dessa banda faleceu, era um senhor assim... 
estava mais velhinho ele acabou que faleceu. Agora 
dizem que eles estão começando novamente com es-
sa banda. É estão fazendo ensaios e tudo. Agora... e 
o vovô a vida inteira dele, ele trabalhou nos Correios, 
mas a paixão dele era a música. Então, acabou que 
ele ficou só com a música. Eu tenho um disco, está 
até com o Ronaldo, já cobrei dele três vezes já, agora 
eu falei, vou cobrar a quarta, que ele levou o disco do 
Altamiro Carrilho, Altamiro Carrilho gravou três ou 
quatro músicas do vovô.

 É, naqueles discos, aqueles “grandão”, não 
é, e ele pediu para fazer um negócio, um trabalho lá 
pra ele, aí ele falou: “Não, é porquê ainda não acabou, 
eu vou trazer”. Eu falei: “Mas não esquece não por-
que eu só tenho aquele, hein!” Aquele é meu. Então 
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o vovô sempre viveu da música. Quatorze filhos, eles 
todos se foram, estudaram, trabalharam, formaram 
sempre, é estudaram... quase todos, praticamen-
te, ficou... Só um é que era do [banco] Crédito Real 
os outros todos eram do Banco do Brasil, os irmãos 
da mamãe e as mulheres todas formaram, fizeram o 
Normal. Porque cada um que começava a trabalhar 
ajudava o outro, entendeu? Ia ajudando... E eu fica-
va no meio deles porque a mamãe ia dar aula e eu 
ia pra a casa da vovó, eu ficava enquanto pequena. 
Depois quando eu estava na escola eu já ia pra a es-
cola. Depois quando a gente foi para o Normal a nos-
sa aula também era à tarde, antigamente era à tarde, 
já ia com a mamãe para a escola. Então era assim, nós 
fomos muito unidos, nós somos muito unidos ainda, 
entendeu? Nós somos muito unidos. 

 Aqui mesmo, aqui dentro. Aqui é a minha 
casa, antigamente era um quarto, dois quartos, só. O 
banheiro a gente usava este porque aqui tinha uma 
parede, aqui nesta viga tinha uma parede com duas 
portas e aqui ficava uma escrivaninha do papai que 
está ali agora, ficava a escrivaninha do papai aqui, o 
cofre, tudo aqui do lado de cá, porque do lado de cá 
pertencia mais à gente mesmo.

 Não, esta daí (cristaleira) foi feita pelo meu 
marido. A daqui era daquelas das antigas. É. Estas 
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são das antigas. Tem as antigas: uma está com a 
Mirian filha e a outra está lá no sítio que eu já falei 
que é do Ronaldo e tem... Essa daqui não, aqui tinha 
uma porção de coisas antigas, sabe, aqui essas louças, 
coisas que vieram da, que o vovô trouxe lá da... como 
chama? Da Espanha! Porque o vovô era espanhol.  

 O vovô... o pai do papai. O pai do papai veio 
da Espanha e a mãe do papai veio da Itália. A do-
na Catarina... Ela veio com a dona Catarina, ela veio 
com o pessoal lá que veio do Coronel João Duarte e a 
vovó veio com ela, é, a vovó veio com ela e ficou. E o 
vovô já estava aqui e ela começou a ajudar a servir na 
época que o vovô já estava com o hotel, aí ele contan-
do, esta é a história que o papai contava, ele contan-
do: “Pois é, você acredita que eu pedi para a fulana 
[não sei quem] para casar comigo, se ela queria casar 
comigo, ela falou que não queria casar, que não, que 
não ia casar comigo não”. Aí a vovó que estava ser-
vindo, falou: “Boba ela, se fosse eu casava”. Ele falou 
assim: “Casavas mesmo?” A vovó falou que sim, aí 
ela tinha dezoito anos, acho, ou dezenove e vovô já 
tinha trinta e tantos, quarenta anos quase e ela casou 
com o vovô. É, eles casaram e tudo. Depois eles tive-
ram cinco filhos, que era o tio João, o tio Alberto, o 
padrinho, o papai, tio Zé, não, eram cinco homens e 
uma mulher que é a tia Luizinha, ela trabalhou no 



274

Posto de Saúde, Luizinha Villas, ela trabalhou muitos 
anos lá.

 Não. Porque a minha avó era Luiza, a vo-
vó Marieta, isto era apelido, o nome dela era Maria, 
Maria Soares Teixeira, mas ninguém conhecia a vovó 
por Maria. Era o nome dela. Então a mamãe botou 
Luiza Maria porque o meu nome é Luiza Maria, não é.

 Tanto que a irmã do Carlos Sérgio, a caçula 
chama Marieta por causa da vovó, chama Marieta.

 É, a gente tinha um espaço bom ali e com 
os primos também e com os tios também. Porque 
primos eu tinha, o Carlos Sérgio aqui, o Édson, 
a Silvinha, que eram os que moravam aqui em 
Cataguases, os outros todos moravam fora.

 Ih, mas aquilo ali a gente brincava muito, não 
é, gente! Naquela época a gente brincava de boneca, 
não é gente? A gente brincava de pular corda, era es-
sas coisas assim, de peteca.

 E quando eu não estava aqui, estava lá na vo-
vó, era ali na rua do Pomba, a vida inteira eles mora-
ram ali na rua do Pomba, só uma época que eles mo-
raram ali na... onde tem o JK, onde eles fizeram aquele 
condomínio ali, fizeram uns prédios ali e ali tem um 
beco era do Chico Rossi. E a vovó... onde é esse pré-
dio, eram duas casas geminadas assim, grandes, que 
entrava por ali assim, por aquele beco. E a vovó mo-
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rou ali por um tempo e depois voltou para a rua do 
Pomba. Então ali na rua do Pomba é que eram as brin-
cadeiras, aquela meninada toda, então eu não sentia 
falta... Primeiro porque a mamãe não me criou como 
filha única, de jeito nenhum, ela falou que não queria 
que eu ficasse uma menina antipatizada por querer 
tudo para ela, então eu tinha que dividir minhas coi-
sas, eu sempre tive isso, de brincar com os outros, de 
emprestar, de dar minhas coisas pros, para os outros...

 Então eu sempre tive isso. Ali na rua do 
Pomba a gente... olha, o que nós já corremos atrás de 
caminhão de cana! [risos] Passava caminhão de cana 
pra poder levar pra usina, então vinha, a gente grita-
va, saía tudo correndo, uma poeirada porque não era 
calçado, era tudo de terra.

 Saía tudo correndo: “Moço, me dá uma cana, 
moço, me dá uma cana”, como se a gente não chu-
passe cana hora nenhuma, não é. Aí eles jogavam a 
cana pra gente. Aí a gente apanhava a cana e às ve-
zes o vovô vinha: “Me dá aqui que eu vou descas-
car. Vocês não podem mexer com faca, não, não sei o 
quê...”. E o quintal do vovô era muito grande, tinha 
jabuticabeira e coisa e a gente só podia apanhar ja-
buticaba no dia em que ele juntava a meninada toda, 
os filhos, os netos que estivessem aqui pra chupar 
jabuticaba porque aí ela estava no ponto, ele toma-
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va conta das jabuticabeiras, eram três jabuticabeiras 
enormes! Eu nunca tive coragem de subir...

 Eu sinto saudade como era porque não ficou 
exatamente igual. Ficou igual assim, porque a casa é 
a mesma. Eles começaram a tirar as janelas daquele 
lado para lá, aí puseram basculantes. Quando che-
guei lá um dia, que eu olhei aquilo, eu falei: “Gente, 
que horror! Isso aqui era janela igual do lado de cá”. 
Mas eu tinha foto aqui da Chácara, então a Mônica 
[Botelho], da Fundação Ormeo Junqueira falou: 

“Luiza, vê pra mim aí se você acha as fotos que você 
tem...” Eu achei as fotos da Chácara e mostrei para 
ela como que era. Eu falava com ela assim ó: “Isso 
aqui, você pode perguntar o quê que tinha aqui por-
que aquilo aqui era meu quintal.” Aí fiquei com... 
eu fui mostrando pra ela as coisas que tinham, en-
tendeu? Assim, algumas coisas... aquela entrada ali 
porque tinha uma... aquela primeira, aquele primeiro 
quarto que tem ali, aquilo ali era um escritório que 
eles tinham ali. Agora, aquele chafariz ali que não 
pode ficar o menino mijão porque... Não pode por-
que estavam querendo depredar ele, primeiro puse-
ram uma réplica e eles roubaram a réplica. Aí não po-
de. Já tinha. Tinha o Manequinho. Aí, atrás, aqui é a 
ponte [desenha com o dedo na mesa a planta da chá-
cara], aqui tem um morrinho como tem ainda, mas 
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só que aquilo ali era tudo de umas plantas com as 
folhas grandes, redondas que fechava aquilo assim 
do lado, aqui tinha um banco de pedra, tinha uma 
escadinha de pedra, você sentava ali, quantas vezes a 
gente ficava ali brincando de casinha, de coisa e aqui-
lo tudo como se fosse uma trepadeira assim por cima 
e dali você olhava o lago e o Manequinho ali, enten-
deu, ele ficava ali. A gente fazia e tal... e tinha peixi-
nhos, aqueles peixinhos pequenininhos. É, barrigudi-
nho. Em volta assim todo, tinha plantas... Então não 
ficou muito igual, mas deu uma lembrança, enten-
deu, e era muita árvore que tinha, tinha fruta e mui-
tas eles não tiraram. Por exemplo, tem a mangueira, 
tem aquele que dá aquela coisa assim... como é que 
chama? Tamarindo, era tudo... gente, ali tinha sabe o 
quê? Campo de tênis naquela época. Era tudo cerca-
do. Por exemplo, aqueles dois pilares que tem assim, 
aquilo ali era o portão e em volta era grade de madei-
ra, era aquela grade toda de madeira em volta e tinha 
um caminhozinho por aqui. Tinha um caminhozinho 
que você vinha, tinha aquela grade, e aqui aquele ca-
minhozinho que você dava a volta, passava por trás e 
entrava na cozinha, entendeu? 

 O coronel João Duarte eu não conheci, só a 
dona Catarina. Não, a dona Catarina. Eles não tive-
ram filhos. Conheci, eu ia muito lá. Os meus meni-
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nos conheceram a dona Catarina, os meus meninos 
iam muito lá, brincaram muito lá. Agora, eu não 
entendi porque tiraram aquele painel que tinha lá 
falando sobre a Chácara que tinha na varanda. Eu 
até falei com o Ronaldo um dia: “Ronaldo, não é 
Catarina Zeuza não. É Catarina Zauza”. Eles tinham 
escrito Catarina Zeuza: “Ah, mas a Mariana me 
deu Catarina Zeuza”. Mas ela deu errado porque é 
Catarina Zauza. Ela era. Ela adora os meninos. Ela 
me adorava. Ela adorava a gente. Tinha uma senho-
ra que era cozinheira, era a sinhá Inácia, gente, mas 
ela... Os meninos iam lá ela queria dar tudo para os 
meninos, queria fazer tudo para os meninos, que os 
meninos comessem isso, comessem aquilo: “Ah, eu 
fiz um bolinho para vocês!” Queria que eles comes-
sem. E eles adoravam, não é? E ela benzia. Então 
quando um menino começava a ficar com aquela 
morrinha eu ia lá: “Sinhá Inácia, pelo amor de Deus, 
benze esses meninos aqui que estão tudo morrinhen-
to!” E ela ria. Ah, a dona Catarina era uma pessoa 
que estava sempre aqui com a gente. Fazia, fazia bai-
les, fazia é. Ali tinha aquele salão grande, fazia festa, 
fazia baile de carnaval às vezes assim para... mas fa-
zia muita coisa ali. Tinha um... pena que o cupim co-
meu aquilo, eles chamavam de... como é que chama 
gente? Tinha uma coisa assim que aquilo ia rodando 
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cheio de um... ia tocando música. Como é que chama 
aquilo gente? Aquilo vai rodando, vai rodando ali 
assim. Eu não estou lembrando... Vem o nome, sa-
be quando vem o nome assim, ah, mas eu não sei. 
Ah, mamãe falava muito naquilo, sei que eles faziam 
mesmo... filmes do Humberto Mauro, mas filmaram 
muita coisa ali, muita coisa mesmo. Ela era italiana. 
Ela era uma pessoa muito educada, você nunca ou-
viu falar nada dela, a mamãe sempre falava deles, a 
mamãe ia muito lá na chácara, a gente ia muito lá, a 
gente convivia muito com eles lá, sabe. E eles dei-
xaram para esse meu tio, deixaram essa coisa toda 
porque foi criado praticamente por eles, eles carre-
gavam o padrinho para lá e ficava quando peque-
no, depois a vovó morreu e os filhos eram mais ou 
menos pequenos, morreu com quarenta e poucos 
anos, acho que quarenta e dois anos. Ficou lá (Rio de 
Janeiro), quando ela veio, veio de trem já morta e a 
gente esperando ela aqui. Antigamente você vinha... 
viajante só viajava de trem, não é, aí os empregados 
iam lá para esperar porque era cada mala desse ta-
manho de viajantes que traziam aquelas amostras 
para mostrar e hoje em dia não precisa nada disso. 

 Tinha ali onde eu fiz umas lojas que até ago-
ra estão paradas para ver se a gente consegue fazer 
umas obras. Eles tinham ali embaixo era, como é que 
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chama? Um depósito desses malões e eles faziam às 
vezes, os comerciantes vinham às vezes aqui para ver. 
Eu ganhava muita amostra, assim essas amostras, eu 
tenho até hoje, até pouco tempo nos guardados lá, 
uns cobertozinhos pequenininhos que eu adorava fa-
zer cobertor da boneca. 

 Era sempre muito viajante também, ago-
ra, por exemplo, aqui papai já fez jantares pra mui-
ta gente. Fez jantar aqui uma vez para o Juscelino 
[Kubitscheck]. Ali ó, como é que chama, o comício 
foi aqui em frente e o papai já estava com tudo arru-
mado para o jantar, quer dizer, para os políticos e ele, 
não é, e foi aqui que ele fez.

 Ah, a vida inteira, papai era um cozinheiro de 
mão cheia. Ele falava que a gente para cozinhar e em 
tudo que se faz tem que ter amor e, principalmente, 
em uma cozinha você tem que ter amor a fazer a co-
mida. Se você for fazer porque você tem que... não é? 
É, não fica bom.

 É, eu tenho a Mirinha (nora) que é meu bra-
ço direito e esquerdo que ela me ajuda muito mes-
mo. Ela resolve muita coisa, mais até do que eu neste 
ponto porque está mais nova e tudo, aí ela já resolve 
muita coisa, somos sempre nós duas, não é.

 Na época do Colégio Cataguases que tinha o 
internato eles no final de semana, eles vinham pra al-
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moçar, jantar aqui os alunos. Agora, antes disso, na 
época do papai também devia ser porque o papai era 
semi-interno, o papai era semi-interno tinha sempre 
essa turma. Papai era da turma do doutor Francisco, 
do irmão dele, do João, tinha muito... do, aquele es-
critor. É Rosário Fusco, papai era muito amigo do 
Rosário Fusco, Ascânio Lopes foi tudo mais ou me-
nos dessa época do papai, não é. Porque papai, se ele 
fosse vivo estaria com mais de cem, mamãe já teria 
feito cem porque ela morreu com noventa e cinco, 
agora ano passado, ela fez cem, teria feito cem anos 
e o papai devia ter uns cento e cinco, por aí, porque 
eu acho que era uma diferença de quatro anos, cinco 
anos mais velho que a mamãe. 

 Papai tinha muita ligação lá com o doutor 
Francisco porque a irmã do doutor Francisco que 
criou eles era madrinha do papai, entendeu, a gen-
te era também muito amigo, a gente era de política 
contrária, mas a gente tinha... os que não mexiam 
com política que era doutor Francisco, o João ainda 
mexia um pouco com política, mas era pouco tam-
bém. Ele vinha, almoçava com papai muitas vezes e 
tudo e o senhor José eram pessoas que não estavam 
ligadas à política e não se metiam mesmo na polí-
tica, entendeu? Agora, os outros já eram mais da 
política.
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 Era (o pai) da turma do Pedro Dutra. Papai 
na época que foi... papai foi, como fala aquilo? Ele... 
quando a rádio foi atacada papai estava... a gente fa-
lava speaker de rádio [locutor]. Aí estou falando, só 
faltou você para poder me ajudar aqui [se dirigindo 
à nora]. Na hora que eles entraram lá papai estava lá 
falando, ele falava na parte da noite, eu acho da tarde, 
sei lá. Eu sei que ele estava lá deitado no chão com 
o microfone na mão: “Estamos barbaramente sendo 
atacados por vândalos”. Deu aquela chamada. [riso]. 
Aí a mamãe depois falou: “Zito, você é doido, você 
podia ter morrido!”. “Que morrido o quê, eu estava 
deitado lá no chão e ninguém estava me vendo”. Mas 
foi horrível, eles entraram mesmo à queima roupa. 
Houve uma morte.

 É, uai. Eles entraram para fechar a rádio. Eles 
não queriam que a rádio... porque a rádio era do 
doutor Pedro. Então eles não queriam, não é? Luiz. 
Você sabe disso, né? Eles não queriam porque a rádio 
era do doutor Pedro, entendeu? Então eles invadiram 
a rádio de revólver, de policial, de tudo, pra poder 
atacar. E atacaram mesmo, atacaram mesmo. Foi um 
horror.

 Muito quente e uma política que no final das 
contas não fazia nada para Cataguases porque o que 
poderia até fazer, eles eram contra, não deixavam 
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porque eles ali tinham dinheiro pra poder ganhar a 
eleição e aí ficavam naquele negócio, naquela briga 
de foice, não é?

 Daqui de Cataguases, era a dona Lila, a mãe 
da Verinha, a gente fazia prova lá; nos três últimos 
anos a gente fazia a prova lá no Rio [de Janeiro]. Aí 
eles quiseram que a gente fizesse, era a dois pianos, 
entendeu? Então eu toquei com a mãe do Valério, 
era uma também que estudava, que morava aqui 
em Cataguases e nós duas também tocamos a dois 
pianos e outras pessoas também, várias pessoas toca-
ram. Silvinha, que era pequena, tocou, Verinha, que 
Silvinha e Verinha são da mesma idade, elas tocaram 
também.

 É muito bonito, eu gosto de coisa... a Silvinha, 
das netas tem a Silvinha, a Renata e a Joana que toca 
também mas não é muito não, mas quem toca mes-
mo é a Silvinha, pega bem mesmo, tinha que ir hoje 
lá, mas não dá não, que ela vai para Belo Horizonte 

“amanhã” ela que toca. Agora, das irmãs da mamãe 
não teve ninguém, assim, estudaram, a Vanda estu-
dou, a mamãe estudou, mas ninguém continuou, sa-
be. Tinha um irmão da mamãe que tocava violino, o 
vovô tocava todos os instrumentos da banda, todos, 
a única coisa que ele não tocava era piano, mas to-
dos. Agora o forte dele era a flauta que eu tenho ain-
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da. Ficou pra mamãe, ficou pra mim, agora eu passo 
para frente. Falei que o piano fica com a Mirian se 
puder levar e a flauta fica para o Ronaldo. Quando 
eu morrer pode levar.

 Não é isso mesmo. É como eu te falei, é aqui 
e aqui ó, do lado lá e do lado de cá [se referindo ao 
apoio da nora] porque sozinha não tinha como. A 
gente tocar essas coisas assim, depois vai chegando 
a idade a gente vai cansando também. E hoje em dia 
com essa informatização toda também eu não que-
ro nem olhar. Eu comecei a aprender a tirar o cupom 
fiscal ali, aprendi, eu estava tirando direitinho, não 
é, Mirinha? De repente, uns três meses ou quatro de-
pois mudou tudo. [risos]. Eles falaram: “Não, a se-
nhora tem que aprender”. Não tenho que aprender 
nada! Agora que eu aprendi um eu vou desaprender 
ele?

Entrevistada por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão, Renatta 
Barbosa e Rita de Cássia Mendes Cabral, 26/08/2013.
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    Meu nome é Newton Gonçalves 
Leitão. Eu sou de 19 de maio de 1944. (Sou) 
Comerciante.

Eu sou de Divinésia, mas num distritozinho 
que pertence à Divinésia que chama Miragaia, não 
sei se vocês já viram falar. É um distritozinho de 
Divinésia, tipo assim, davam o nome antigamente 
de Patrimônio, eu sou nascido lá. É. Patrimônio de 
Divinésia. Não, é pra cima de Ubá. Pois é, eles de-
ram esse nome de Patrimônio assim esse lugarzinho 
e esse local, Miragaia, existe até hoje, né, não é tão 

N E W T O N  G O N Ç A LV E S 
L E I T Ã O
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movimentado quanto era antigamente porque as co-
munidades da roça diminuíram muito, mas eu sou 
nascido nesse lugar, Miragaia onde a nossa família 
toda, família Leitão que era muito grande e sou regis-
trado em Divinésia porque pertencia à Divinésia, né?

 Por ali eu fiquei até mais ou menos acho que 
dois anos, nasceu eu e a Helena. Lá em casa nós so-
mos sete irmãos, né? A mais velha é a Helena e eu 
fui o segundo, um ano de diferença e logo depois de 
dois anos, por uma necessidade, meu pai trabalhava 
nessa profissão de tropeiro, mexia com boi, amansar 
cavalo e viajava. E ficamos ali parece que até a ida-
de dos dois anos, dali nós mudamos pra Ubá que era 
pertinho. Em Ubá nasceu a Marlene, vocês devem 
conhecer, né? Nasceu a Marlene, mas ficamos pouco 
tempo em Ubá. Meu pai ficou naquela profissão e coi-
sa, mas em Ubá não tinha muito meio pra ele, então 
nós... nesse ramo dele de boiadeiro, tropeiro e a fa-
mília da minha mãe era de Rodeiro, então ele viu a 
necessidade de mudar pra Rodeiro. E lá em Rodeiro 
nós ficamos morando não dentro de Rodeiro, também 
na roça, naquela região ali numa área de cinco ou seis 
quilômetros de Rodeiro, né? Diamante, primeiramen-
te, viemos pra Diamante, que é tudo pertinho.

Em Diamante nós moramos um ano e pouco 
tudo no sítio dos outros lá, meu pai era amansador 
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de cavalo, boiadeiro, mas aí mudamos pra um ou-
tro lugarzinho, pertinho, ali aonde nasceu a Meire, a 
outra irmã. Depois meu pai melhorou um pouco de 
condições e comprou um sitiozinho perto lá do meu 
avô que era seis quilômetros de Rodeiro. Mudamos 
pra esse sítio dele já, também já era sítio nosso mes-
mo e nesse sítio nasceu o José Maurício, então nessa 
altura já éramos quatro irmãos, né?

Tudo pertinho, José Maurício já foi uma distân-
cia maior, né? Foi... até os dez anos eu era o único 
homem depois do meu pai, né? Lá em casa. A Helena, 
eu, a Marlene, depois a Meire e o José Maurício que 
nasceu já dez anos depois, ele é mais novo que eu 
dez anos.

Naquele meio, sabe? Mas quando eu morava 
naquela roça ali perto do meu avô eu já estava com 
os meus seis anos por aí assim, né? E veio... A Helena 
já estava com sete e na fazenda do meu bisavô que 
era pertinho lá de casa, uns dois quilômetros, tinha 
uma escola e nessa escola estudava uma turma va-
mos dizer assim de uns 30 alunos naquela época, 20 
por aí assim, não lembro a quantidade então... mas 
não tinha aquela classificação de classe, primeiro, se-
gundo, terceiro, né? Tinha os mais adiantados e os 
menos adiantados e eu estudava no meio deles ali, 
né? Eu, a Helena, a gente saía e ia estudar lá na roça 
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mesmo, na fazenda do meu bisavô e dava-se o nome 
de “tuia”, tulha, onde era um cômodo que ali tinha 
umas carteirinhas e tinha uma professora que dava 
aula pra nós. Pra todo mundo. Mas tinha... esse lu-
gar foi reservado pra dar aula, meu avô tinha aquilo 
ali pra dar uma condição de aprendizagem pr’aquela 
turma da roça ali.

Só pra isso, é, e essa professora é viva até hoje, 
sabe? Ela é minha prima, ela era menina nova também 
porque ela está hoje com 80 anos, ela é dez anos mais 
velha do que eu, mas ela tinha uns 15 anos, 16 e ela 
era auxiliar de uma outra tia que era professora mi-
nha, sabe? Já era professora mesmo, mas essa que tem 
o nome de Itaci, ela já aposentou e a tulha até ajudou 
ela na aposentadoria, depois ela formou, ela estudava, 
formou, mas ela dava aula pra nós ali na roça, né? 

E a Helena já estava um pouquinho mais 
adiantada, então... e a gente estudava junto ali, mas 
logo no ano seguinte meu pai já matriculou nós 
em Rodeiro, aí nós fomos estudar numa escola em 
Rodeiro, que já era uma escola já oficializada mesmo. 
Série, tudo, aí já era uma escola até de bom nome, né? 
Aí eu fui começar no primeiro ano, a Helena já no 
segundo, mas a gente andava seis quilômetros a pé 
pra ir nessa escola, todo dia, era muito difícil naquela 
época, sabe? É, era seis quilômetros. 
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Tinha mais alunos ali perto, né? Até hoje a gen-
te... uns já morreram... uns a gente encontra de vez 
em quando: “Ah, faz tantos anos, né?” Ia distraindo, 
sabe? Aquilo a gente passava por dentro de uma fa-
zenda do doutor Resende que tinha muita criação de 
boi, boi bravo, às vezes a gente passava nos trilhos, 
aqueles trilhos, né? Quando chovia a gente... Fazia 
farra, tudo era festa, sabe? Apanhamos jambo no 
quintal dos outros, corremos de cachorro, era diver-
tido! Chovia a gente vinha... É. Às vezes chovia, sabe 
aquele... carregava, sabe aquele... nem era pasta, era 
um embornal bege que a mamãe fez pra nós, né, ti-
nha uma tampinha, levava uma merenda que de vez 
em quando misturava com os cadernos. Era diverti-
do aquilo. E aí nós estudamos até... parece que... não 
foi muito tempo, não, eu acho que, segundo... dois 
anos depois o meu pai vendo essa necessidade, já ti-
nha o José Maurício, a Meire que estava chegando e 
lá ele comprou uma casa dentro de Rodeiro. 

As coisas foram assim, deu a ele condições, as-
sim, financeiras, tinha um senhor lá em Rodeiro que 
vendia, comprava e vendia aves e ovos naquela re-
gião e esse senhor que chamava Ademar Nicolato 
ofereceu aquele movimento para o meu pai porque 
ele ia mudar pra Tocantins pra entrar numa outra 
área que ia até mexer com cinema com um parente 
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dele e ofereceu aquilo para o meu pai e o meu pai 
abandonou aquele negócio de cavalo, boi, comprar 
boi e tal, aí o quê que ele fez? Comprou aquele movi-
mento e agregou a família junto com ele ali naquele 
trabalho que era fácil, né? Meu pai comprava aves, 
galinha, frango, ovos e... eu, a Helena era a mais ve-
lha, a Marlene tinha trabalho pra nós ali. Ia pra escola, 
quando chegava da escola era selecionar os ovos, na-
quela época tinha um aparelhinho feito de madeira, 
era um caixotinho feito com uma lâmpada dentro e 
colocava dois ovos de cada vez ali pra ir fazendo o 
teste pra ver se estava estragado ou não e aquilo era 
eu e a Helena, então apagava, punha, se tivesse es-
tragado ia separando, as caixas eram umas caixas de 
madeira.

Você via todinho por dentro. É, era uma luz 
dentro de um caixotinho quadradinho, simples, mas 
arrumadinho, um bocal de luz que era embutido por 
dentro dele, aquilo parecia aqueles dois buracos as-
sim, você colocava o ovo, já era no formato de um 
ovinho, você colocava ali em cima... É, ali você sabia 
inclusive se o ovo tinha gala pra poder chocar, en-
tendeu? Porque se ele tivesse aquela coroazinha atrás 
dele assim, sabia que ele era um ovo que ele tinha... 
que ele podia ser separado pra vingar o pintinho, se 
ele não tivesse ele era um ovo de galinha que não te-
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ve gala então ele... É, o outro também é, isso não im-
porta, só que não dava pra chocar e a gente separava 
aquilo pra mandar para o Rio [de Janeiro] e os ovos 
tinham que ir tudo perfeito, se tinha uma manchinha 
escura e tudo aquilo já era processo de estragar ou 
ele já estava começando a ser chocado, então a gen-
te tinha e era... e o meu pai incrementou aquele mo-
vimento, ele aumentou muito quando ele comprou! 
Então a gente separava aquilo, mas era muita coisa... 
separava aquilo, ficava naquelas caixas de modo que 
a gente ia comprando dos fornecedores da roça e du-
as vezes por semana a gente embarcava para o Rio, 
aqueles ovos e aquelas galinhas. Galinhas era tudo 
em engradados, vocês já devem... de vez em quando 
passava na rua aqueles caminhões com engradados 
de galinha, não é? Era assim.

Aí ajudou, uns corriam um pouco do serviço, 
aquela coisa de família, né? “Vem ajudar aqui” e tal 
e a gente fazia aquilo ali. Mas eu era o mais velho, 
sempre o mais velho é o mais responsável, né? Tinha 
que ser e a gente trabalhava...

É, nessas alturas o José Maurício estava as-
sim novinho, com dois ou três anos e aí fomos assim. 
Papai foi melhorando o movimento, a gente levava 
aqueles engradados dos ovos pra Diamante que lá 
que passava o trem, o trem que levava aquilo. Saía 



294

cedinho de madrugada porque o trem pegava aquilo 
sete horas da manhã.

 Já, com dez, 11 anos a gente já andava mes-
mo... Logo depois com 11 anos eu tirei o quarto ano, 
né? Eu estudava de manhã, tirei o quarto ano... Os 
irmãos foram tirando depois. Eu e a Helena tiramos 
primeiro. Eu e a Helena, a mais velha, um ano mais 
velha do que eu. Ela tirou num ano, depois no ano se-
guinte foi eu, depois veio a Marlene que é dois anos 
depois de mim, a Meire já é uns cinco, o Everaldo já 
é... o Everaldo quando nasceu já fui levando a minha 
mãe dirigindo caminhão pra ir... eu era novo, mas eu 
já dirigia e eu... fazer o quê, né? O Luiz já nasceu aqui, 
aí já era mais tranquilo. E assim foi.

Nós fomos... Aí você sabe que nós fomos cres-
cendo assim, eu comecei aos 12 anos eu não tinha 
como estudar, né, porque em Rodeiro não tinha 
opção de estudo, terminado o quarto ano era só 
Cataguases ou Ubá, mas quem tinha condição, nós 
não tínhamos aí eu fui vender pão na roça, comprar 
ovos, galinha, né?

Tinha uma padaria em Rodeiro do senhor Lírio 
Cordeiro e eu comprava dele, o seguinte: eu compra-
va... pegava 200 pães, eu tinha 30%, então 200 pães 
eu levava 260 e pagava 200 a ele, mas eu levava 260. 
A cesta, cesta grande punha numa mula que eu tinha, 
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eu saia... eu fui criado com o meu pai com esse ne-
gócio de cavalo eu andava a cavalo com uma facili-
dade danada. Era amansador, peão. O Luiz não lem-
bra, mas ele conhece a história, ele viu foto lá em casa 
com o meu pai aquela coisa toda, ele usava aqueles 
estilos todinhos de boiadeiro e era bom boiadeiro na 
época, sabe? 

Então, com aquilo ali, menina, eu comecei a 
vender pão, comprar ovos na roça. Eu me lembro que 
logo que eu fui pela primeira vez, não foi com 200 
pães, fui com 50 pra experimentar a cesta na cabeça 
do arreio, aquela cesta grande assim, punha o braço 
por dentro assim e a rédea, né? Eu me lembro quan-
do eu cheguei em casa com esses três botões aqui não 
tinha. [risos] Você sabe o que é uma cesta, né? De ta-
quarinha, aquelas coisas todas, então de relar aqui os 
botões você já imaginou, né, foram arrancando.

Não era pesado porque eu apoiava ela ali, mas 
toda hora tinha que tá pegando... o botão entrava na-
quelas gretinhas da taquara ali e ele arrancava. Aí, lo-
go três dias depois eu entusiasmei com aquilo porque 
eu vendi os pães tudo e eu comprava os ovos e a gali-
nha, e o papai chegava em casa eu pesava as galinhas, 
papai usava o preço que estava valendo pra todo 
mundo ele fazia pra mim também e eu fui ganhando 
um dinheirinho com aquilo e me entusiasmei.
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Doze. Doze anos. É, mas eu já tinha... é, eu es-
tava bem. Naquela época você precisava de ver, hoje 
eu não vejo menino de 20 anos fazer isso! Você sabe 
o que a minha mãe teve a ideia? Pegou um courinho 
de cabrito, bonitinho, né, já sequinho ela “cassuou” 
aquela cesta daquele lado, ela fez um acabamento na-
quele courinho na beiradinha nele todinho assim.

E aquela cabeça do arreio o meu pai arrumou 
um toquinho redondo assim, pregou ele na cabeça do 
arreio, pregou ele ali, então ficou um toco na cabeça 
do arreio pregado, ele veio com uma tabuazinha des-
sa largura bem acabadinha e pregou em cima daque-
le toco, então a tábua ficou certinha igualzinho isso 
aqui [a mesa] então a cesta apoiava em cima daquela 
tábua, entendeu? E aquilo era confortável, não me 
dava trabalho nenhum!

 Saía de manhã cedinho, a minha mãe fazia 
um caldeirãozinho de almoço pra mim, punha do la-
do daquela cesta, eu saía sete horas da manhã, eu vi-
nha vender pão na Serra da Onça, cada dia tinha um 
setor. Então, um dia era pra Serra da Onça, outro dia 
para os Justis.

É, com a minha cestinha, aí chegava de tarde, 
aí começou as encomendas, eu chegava lá o sujeito 
falava: “Traz pra mim esse pão...” pão sovado, pão 
de ovos e eu anotava aquilo tudo, só você vendo! E 
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aquilo ali eu chegava, vendia e fui juntando um di-
nheirinho até meus 15 anos, sabe? Formou um capi-
talzinho bem bom, não foi mal não, pr’aquela época.

 Nossa mãe! O meu pai foi assim uma lição de 
vida pra mim, um homem simples da forma que eu 
já falei pra vocês, que ele ganhava dinheiro de forma 
simples, amansando cavalos, peão, aquela coisa toda, 
né? Pessoas que não tinham nem o grupo.

Não tinham. Tinha parece que esse estudo fei-
to na roça, mas escrevia bem, tinha uma matemática 
muito boa, fazia conta assim com uma facilidade tre-
menda e a minha mãe que era aquela pessoa criada 
na roça também, mas quem teve oportunidade de co-
nhecer, porque ela faleceu tem pouco tempo, foi uma 
pessoa muito sábia, vivida, sabe? Uma pessoa muito 
bacana e nós tivemos a oportunidade, eu como filho 
mais velho de, conhecer o casal por ser sempre um 
exemplo de família, de pai. Nós nunca tivemos assim 
testemunho de que meu pai e minha mãe tivessem 
desavenças, se eles faziam era muito discreto que a 
gente não percebia. 

A gente não percebia, uma honestidade exem-
plar, o que pra nós foi assim maravilhoso, meu pai 
foi assim apesar da simplicidade e tudo, mas um ho-
mem muito honesto. Acho que deixou pra nós uma 
riqueza... [emoção]. É, com certeza. E a mamãe com 



298

uma sabedoria extraordinária, sabe? Até bem pouco 
tempo eu com os meus quase 70 anos ia lá conversar 
com ela e saia de lá reforçado da sabedoria dela e tal.

Eu toda vida fui assim, por ser o filho mais ve-
lho, fui o filho que... é, vamos dizer assim, eu acom-
panhei o meu pai até quando ele morreu, sabe? Nós 
fomos juntos. É, sempre. Quando um trabalho era 
administrado por ele, era dele a função, porque igual 
eu te falei, fomos pra Rodeiro começou com o mo-
vimento de galinha, ele comprou um caminhão de-
pois parou com aquela dificuldade de mandar pra 
Diamante, ele comprou um caminhão e começou... aí 
foi, aonde eu falei, a evolução dele. Ele comprou um 
caminhão, tinha um motorista, tinha tudo, mas além 
de levar as nossas galinhas diretamente aos nossos 
clientes no Rio ele começou também a levar para as 
regiões de Ubá, Tocantins e Guidoval. Então, quer 
dizer, os três formavam a carga de um caminhão 
grande, então aquilo saía duas vezes por semana, do-
mingo e quarta-feira. Esse caminhão saía para o Rio, 
saía daqui lotado, descarregava no Rio e voltava pra 
pegar mais.

Com 14 anos eu já sentia com corpo de ho-
mem, esse negócio todo, comecei a trabalhar no ca-
minhão com o meu pai também. Aí comecei a acom-
panhar ele no caminho para o Rio. Eu não era um 
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motorista de caminhão, mas aprendi a dirigir ali 
com o motorista, sabe? Mas fazia o trabalho de ba-
ter a carga ali em cima do caminhão pra descarre-
gar, eu me desenvolvi demais naquela época, sabe? 
Pegava peso igual a um homem mesmo, sabe, e foi 
assim até quase aos 17 anos. Meu pai tinha aquele 
movimento de caminhão, aonde ele teve oportuni-
dade... depois teve um caminhão tombado na Serra 
da Vileta e ele... a situação financeira abalou ele um 
pouco e tudo e acaba que no final ele acabou com 
esse movimento de galinha. Foi ficando difícil come-
çou a concorrência dessas granjas de galinha branca, 
essa coisa toda, e a galinha caipira começou a ficar 
difícil pra ele, então ele parou e começou com cami-
nhão de transporte, trabalhava transportando carga 
na transportadora. Foi onde eu fiquei uns tempos 
trabalhando, carregando junto com o meu primo, ele 
era motorista, nós carregávamos às vezes no Rio pra 
Salvador, Teófilo Otoni, eu já fazia... São Paulo pa-
ra o Rio. Eu já com 16 anos, 17, eu fazia esse tipo 
de trabalho junto com o rapaz. Meu pai já ficava em 
casa cuidando de outras coisas. Mas, aquilo ali não 
foi suficiente não sabe. Meu pai vendo esses filhos 
crescendo, naturalmente preocupado com o nosso 
futuro resolveu vender um caminhão e comprar um 
bar aqui em Cataguases. 



300

Ele veio para Cataguases. Foi onde ele com-
prou um bar, ali onde é a Caixa Econômica Federal 
e eu vim com ele, andei sempre junto com ele. Aí a 
mamãe ficou lá com os irmãos. Mas foi uma semana 
só. Mudamos para aqui, acho que compramos no dia 
27 de julho parece que no dia 4 de agosto ou dia 3 já 
tinha arrumado uma casa aqui perto da usina e mu-
damos para aí. Mas nessas alturas a Helena já tinha 
casado, a mais velha, casou nova, casou com 16 anos 
e era eu, a Marlene, José Mauricio, o Everaldo novi-
nho que nasceu em Rodeiro e não tinha o Luiz ainda. 
Aí eu, a Meire e a Marlene que trabalhava no bar lá. 
As meninas trabalhavam, sabe, com 15 e 16 anos, pre-
cisava de ver. Aí a gente cortava muito frango, muita 
coisa, o papai tinha o restaurante. O papai trabalhava 
de dia e eu trabalhava à noite, virava a noite, o bar 
naquela época trabalhava, tinha movimento à noite 
em Cataguases. Bar Brasília. Bar Restaurante Brasília 
que chamava. O restaurante tinha um movimento da-
nado. Você sabe onde é a Caixa Econômica Federal? 
Quem é mais antigo sabe. Onde é a Caixa Econômica 
Federal era o Hotel Avenida, hoje tem uma bijuteria 
do lado ali, aonde tem a bijuteria que era o restau-
rante nosso, só que era uma casa velha, mais velha 
e grande, ali que era o nosso restaurante, de muito 
movimento na época. Tinha a Carcacena, Casa Felipe, 
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Loja Mauad de frente onde é Loja Eneida hoje. Do 
Amaury Mauad, do lado senhor Carlos Carvalho, do 
meu lado, que mais tarde logo depois de um tempo o 
papai vendeu esse bar e comprou onde era o Carlos 
Carvalho, passou a ser inquilino dele. Foi, meu pai 
sempre foi comerciante. Ele na roça negociava ca-
valo, boi. Ele sempre tinha muito cavalo. Chegava o 
pessoal lá... Dia de domingo lá em casa parecia uma 
festa. Trocar cavalo, trocava um com o outro. E era 
assim o movimento do dia de domingo, a mãe fazia 
almoço para aqueles boiadeiros tudo lá, era legal, era 
um movimento até bom na época e ele vivia daquilo, 
comprava um cavalo seu, outro vendia pro outro ali, 
trocava com outro ali, e ali que ele formava as vezes 
o dinheirinho dele. E ele sempre foi assim muito fá-
cil para esse tipo de coisa. Mas depois já ingressou 
num comércio mais moderno, diferenciado que foi 
esse de bar. E de bar... Mas ele sempre ia crescendo, 
crescendo, mas como diz o outro, faltava nele o que 
temos hoje que é uma orientação para quando você 
chegar num certo tamanho você saber desenvolver 
aquilo. Hoje nós temos o SEBRAE, temos novos cur-
sos, e ele não tinha. Sempre muito doméstico, quan-
do apertava um pouco, ele dispunha daquilo para 
poder pagar os outros acertá e tal. Mas era ali um 
homem exemplar. E assim foi, nós fomos trabalhan-
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do no bar. Exatamente por eu estar trabalhando com 
ele no bar é que surgiu minha loja. Eu trabalhava no 
bar com ele e do meu lado tinha uma loja que minha 
irmã... Que aí a Marlene já começou... aí já não tra-
balhava no bar mais, mas a Marlene foi trabalhar no 
Bazar René, aliás, não. Foi trabalhar na Escolar com 
o senhor Alaor e a Meire trabalhava com o senhor 
Tino, o Juventino, que era do lado. Eu já sabia diri-
gir, e o senhor Tino tinha um carrinho que não sa-
bia dirigir, então de vez em quando ele falava assim: 

“o Newton me leva lá em Recreio”, eu ia com ele em 
Recreio. “Me leva em Juiz de Fora”, eu ia com ele em 
Juiz de Fora, Ubá. Eu ia fazendo aquele favorzinho 
para ele. Um dia ele virou para mim e falou assim... 
Ai já estava com 18 anos. Aquela coisa de sair com ele 
de ir para ali e aqui eu despertei interesse de ter um 
negócio por minha conta. Ele falou: “você tem von-
tade de ter uma loja?” Pois é senhor Tino, eu tenho 
muita vontade. E eu tinha um dinheirinho, apurado 
lá naquela do pãozinho. Estava guardado, ele esta-
va depositado no Banco da Lavoura em Ubá, que o 
meu pai, todo dinheiro que eu ganhava depositava lá. 
Naquela época eu juntava esse dinheirinho. Depois 
de doze anos eu não pedi dinheiro meu pai mais não. 
Eu não me lembro mais não. E eu juntei o dinheiri-
nho. Aí o senhor Tino falou assim... Eu tenho até o 
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dinheiro senhor Tino se o senhor tiver um jeito aí eu 
posso até arrumar um comodozinho. Aí, naquele ne-
gocio de viagem com ele para lá e para cá, a Meire 
trabalhando com ele essa coisa toda. 

Do lado ali tem uma casa de celular, não sei se 
vocês já viram ali, em frente a Carcacena antiga, tem 
uma lojinha nova ali agora que vende celular, aque-
le toldo ali fui eu que pus. Ali era uma barbearia. O 
toldo está lá até hoje. Aquele toldo. Não sei se já ar-
rumaram ele. Ali era uma barbearia. O toldo eu pus 
quando eu tinha minha loja ali. Minha loja começou 
ali. Hoje minha loja faz 50 anos. Então o Senhor Tino 
tinha loja ali onde é o negócio de empréstimo de di-
nheiro, não tem? De baixo do sinal do trem tem uma 
loja ali que empresta dinheiro. Ali era a loja do se-
nhor Tino, do lado da loja do senhor Tino, era o bar 
do meu pai. Aonde é hoje a casa de couro ali, tem 
uma loja ali, do Sachetto. Ali era uma casa velha, es-
tá afastado agora, mas era tudo no mesmo nível, na 
mesma linha, era do senhor Carlos Carvalho, o meu 
pai tinha um bar ali. Então era o bar do papai, a loja 
do senhor Tino, outro bar do chinês ali, depois a mi-
nha loja naquela barbearia. A barbearia era do senhor 
Paulo. O senhor Paulo queria passar a barbearia. Eu 
comprei dele por 60, na época 60 cruzeiros, mil reis, 
não sei. 60 para pagar em duas vezes. 30 e 30. Eu fui 
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lá tirei o dinheirinho do banco, o meu pai tirou, eu fui 
e paguei ele. O senhor Tino tirou da loja dele aquele 
valor que eu tinha no banco de dinheiro, ele tirou em 
mercadoria e colocou dentro da lojinha para mim. Eu 
peguei aquele dinheiro e paguei a ele. Comecei a tra-
balhar. Trabalhava de dia na loja e de noite no bar do 
meu pai e ia até meia noite, onze horas. 

Nessas alturas eu conheci a dona Lucinha que 
é minha esposa hoje. Aí eu conheci dona Lucinha an-
tes um pouquinho de abrir minha loja. Eu já senti as-
sim que seria minha mulher. Eu com 18 anos porque 
já me deu vontade de casar. Engraçado essa história, 
eu conheci a Lucinha porque toda vida eu gostei de 
baile. Era o meu fraco era dançar. Eu gostava muito 
de baile, a Lucinha gostava, mas o pai dela não dei-
xava. Aí, eu me lembro que, nós, no bar aquela coi-
sa toda. Não sei por que um dia eu estava no parque. 
Tinha um parque que ficava ali, eu não saía muito 
não, não tinha muito tempo. O meu tempo era mui-
to pouco porque nove horas eu tinha que chegar no 
bar. E a Lucinha no parque ali, deu umas olhadas pa-
ra mim, aquela coisa que moça faz, aquela coisa toda. 
Gostei. Primeira vez que eu vi, mas ficou aquela coisa 
vê e não vê e tal. Ela com as colegas dela, daí a pou-
co sumi do parque, sumi, e aí alguém deve ter falado 
com ela “que ele é do bar ali”. Daí a pouco ela passou 
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em frente do bar, aí lá de dentro do bar, ela passou 
assim, fez uma paradinha assim, então eu peguei... eu 
estava dentro do bar fazendo um suco, dentro do bar, 
lá de dentro ofereci o suco assim. Aquela coisa assim. 
Obrigado e tal, aí, entrou dentro do bar lá, entrou as-
sim só para despistar, ela mais a colega dela.

Passou, aquilo passou ali. De vez em quando 
ela passava e olhava. O irmão dela era meu freguês 
do bar, de noitada, de frequentar o bar lá, só você 
vendo, o irmão dela e eu não sabia. E aquilo, passava 
e olhava para mim e eu olhava para ela e tudo, mas 
nós não encontramos não. Mas no dia primeiro de 
maio, eu não me esqueço disso. Eu fui à festa aqui no 
campo do Operário estava vendo ela de lá, ela me via 
também e tal, mas não encontramos não. Já estava ro-
lando isso quase um mês. Mas não falava nem nada, 
eu não sabia de quem era filha, nem nada. Aí, nes-
sa noite eu estava lá na Praça Rui Barbosa, e a praça 
era assim uma rapaziada andando para um lado e as 
moças andando por outro. Eu em pé junto com um 
colega meu, assim, de costa para o cinema e ela pas-
sava, aí eu falei assim: ô Turim, Turim Condé, falei 

“ô Turim você conhece aquela menina, aquela moci-
nha ali?” Ele falou assim: “eu conheço, aquela ali não 
dá para você não, aquela ali é gente boa”. Falava as-
sim, só você vendo. Ele falou assim: “é aquilo é gente 
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boa”. Eu também falei, eu sou gente boa também. Ele 
falou assim: “Ela é filha de um vizinho nosso, aquilo 
ali, a família é rígida demais sabe”.

Aquele negócio de conversar assim, o irmão 
dela chega de moto, numa vespa, ela monta na ga-
rupa da vespa para ir embora. Aquilo foi como jogar 
um balde de água fria em mim. Eu não sabia. Eu falei 
assim: “ô Turim, espera lá, você falou que a menina... 
agora ela saiu na garupa do Heleno”. O Heleno era 
considerado mulherengo, aquela coisa toda. Ele falou 
assim: “é o irmão dela. Ele deve ter vindo buscar ela 
para casa”.  

Isso foi na época da semana santa, devia estar 
faltando uns dias para o primeiro de maio. Quando 
foi no dia primeiro de maio, eu estava na Praça Rui 
Barbosa sentado naquelas rodinhas ali, comendo um 
pacote de pipoca. Vinha ela e a Maria Aparecida, que 
é hoje, sobrinha dela, que é mulher do Alcino, aquele 
professor. Maria Aparecida sobrinha dela. Ela devia 
ter uns 15 anos e a Lucinha com seus 18 anos, nós 
somos da mesma idade. As duas passeando, passava 
e olhava, passava e olhava, e eu com o pacote de pi-
poca na mão, fiquei assim... Fiz assim com o pacote 
de pipoca (oferecendo). Aceita? Aí veio assim toda 
feliz. Aí ela chegou falou assim: “eu não quero não.” 
Maria Aparecida falou: “Quer sim tia.” Ah! é sua 
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tia. Então ela aceitou. Tirou uma, eu falei: pega mais, 
aquela coisa toda. Aí ela pegou, aceitou e tal. E aí co-
meçou a comer aquela pipoca e começamos a conver-
sar. Você é tia, então. Engraçado, mas todas as duas 
assim novas, bonitas. Comecei assim. Sabe que você 
é muito bonita, eu falei assim com ela. Falo assim até 
hoje com ela. Aí ela fala assim: “obrigada, bondade 
sua”, aquela coisa de papo e tal. A outra, falou assim: 
Tia Lucinha me dá licença um pouquinho e saiu. E 
eu fiquei ali conversando com ela. Pois é menina es-
tou de olho em você tanto tempo, aquela coisa toda, 
mas você não dava oportunidade de falar com você. 
Aí, começamos a conversar, perguntando se poderia 
continuar a conversar com ela, continuar nos falando. 
Aí ela me contou a história dela toda.

Entrei na casa dela pela primeira vez no dia 
13 de agosto daquele ano, dia 13 de agosto de 1962. 
Ela tem uma foto que ela escreveu na costa, assim, 

“Lembrança minha da primeira vez que entrou na 
minha casa”. E ali começamos a namorar, frequen-
tando a casa dela e tudo, mas seguindo o regime do 
pai dela. Não namorava depois de nove e meia, era, 
chegava nove e meia o relógio dava o “Dão” lá, tinha 
que sair. Mas eu também tinha as minhas irmãs que 
namoravam em casa. Tinha a Marlene que já namo-
rava, era noiva. Então eu ia para casa. Chegava em 
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casa os namorados da casa também tinha que saber, 
eu cheguei tinha que sair. Era aquela coisa assim, da-
quela época. 

Nós casamos no ano de (19)65, em abril de 65, 
daqui um ano e pouco nós estamos fazendo 50 anos 
de casado. Foi na Igreja Santa Rita. Na ocasião do 
nosso casamento, o monsenhor Solindo tinha vonta-
de de implantar aqui o casamento coletivo, sabe, na 
época. Naquela época tinha vontade de fazer um ca-
samento... Então chegava lá uma pessoa para mar-
car um casamento se ele pudesse para marcar tudo 
naquela hora então fazia o casamento. Mas o meu 
casamento no dia 24 de abril, foi às 4 horas da tarde. 
Teve vários casamentos na mesma hora. Então a igre-
ja estava cheia, mas não era tudo convidado meu não. 
Sabe. Eu me lembro na época foi a Celeste, um outro 
do Beira Rio, vários que a gente conhece, uns já mor-
reram. Mas, nós casamos dia 24 de abril de 65. Casei 
e fui morar com meu sogro até 72. Como eu te falei a 
minha sogra estava doente. Aí nasceu... Desse casa-
mento nosso nasceu a Ana Lúcia, a mais velha, em 66. 
Em 67 nasceu a Cristina. Em 70 nasceu a Claudia. E 
em 80 nasceu o Newton Carlos. Quatro filhos, sendo 
que a minha mais velha faleceu, a Ana Lúcia. 

A Cristina fez também curso de faculdade, mas, 
trabalha comigo na loja desde menina. A Cristina 
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já vai fazer 30 anos lá comigo. É 30 anos. Nossa 
Senhora aquilo lá é um pé de boi, sabe. A Lucinha 
foi para mim, desde... Depois que a Claudia nasceu, 
a Lucinha ingressou comigo lá na loja uma “com-
panheirona”, participou de tudo na minha vida, ela, 
tudo que eu tenho, nós temos, que eu tenho não, o 
que nós temos é ela junto comigo, a Cristina junto, e 
vamos dizer assim: o Newton Carlos, a Claudia. Eu 
acho que... Eu orgulho muito dos meus filhos, eles 
são maravilhosos, só você vendo.

É, Cataguases é o seguinte, quando mudei 
pr’aqui no ano de (19)61, o seguinte, a cidade, ela 
tinha assim um fluxo de gente para aquela época, 
daquele tamanho, uma cidade bem movimentada, 
que atraía, como até hoje. Você chega na cidade de 
Cataguases você vê a rua cheia de gente, e isso atrai. 
Agora, a cidade continua rendendo, continua produ-
zindo, mas só que cresceu também a população. Na 
época que eu abri a minha loja, era um numero de lo-
ja muito pequeno, 20 lojas talvez, não sei, muito pou-
ca loja, você podia contar, ali da vila, por exemplo, 
passava da estação para lá, só tinha a Loja Estrela lá 
embaixo, não tinha mais nada, o calçamento termina-
va depois da fábrica ali, aquela coisa toda. Você não 
achava esse tipo de comércio mais. Aí, aqui para ci-
ma tinha a Rua do Comércio. Agora, depois na medi-
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da em que a cidade foi crescendo, aquela coisa toda, 
foi aumentando, o comércio foi atraindo novas lojas, 
como ultimamente e ela deu espaço para quem quis 
crescer, cresceu, mas aquele que não teve muito jeito, 
aquela coisa toda, também não cresceu e acho que até 
hoje, o comercio até hoje. Hoje, só o que eu acho mais 
difícil para produzir hoje, que eu vejo, e a dificuldade 
maior em que eu passei por elas e vejo para quem 
está começando, vai ter que passar, talvez agora mais 
fácil um pouco, porque já vai adaptando, são essas 
mudanças na lei, sabe? Essas mudanças causou pa-
ra nós muito transtorno. Eu acho, sabe, porque vo-
cê imagina, além de enchentes que passei por umas 
três que me atingiu na loja. Todo mundo sabe, além 
dessas enchentes, transtorno que não está preparado, 
aquela coisa toda, é... quando você esta com sua loja 
programada tudo direitinho, dentro do esquema, tra-
balhando, vem o plano cruzado, que modifica toda 
sua estrutura, sabe? Você tem que modificar. Aí, você 
tem que adequar aquele plano para você continuar. 
Porque o governo cria seus planos para ele continuar 
sobrevivendo, não é? Precisa. O Estado, o Município, 
precisa em função daquele tipo de comércio, depois, 
e é arrecadado. Quando você esta com o plano cru-
zado e tal, vem, né outro plano. Passamos pela revo-
lução, na época da revolução. Então, aí, esses planos 
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todos dificultaram muito para nós, mas eu me consi-
dero um vitorioso porque consegui passar por todos 
eles, e estou aí funcionando até hoje.

 A mensagem minha é a seguinte. Uma histó-
ria de vida. Eu tive a felicidade. E agradecer a Deus 
pela vida. Pela minha saúde, por ter essa oportunida-
de de poder um dia contar a minha história até aqui 
e para as pessoas que vierem a ler este livro, ler este 
livro, que tire alguma coisa de proveito da minha vi-
da. O que for bom, aproveita, o que for ruim, ele risca 
com caneta por cima. Mas... Que vale a pena. Que va-
le a pena você lutar, ser honesto, tá vendo? E procu-
rar fazer o que é de melhor, que a vida dá pra gente 
de retorno são essas coisas boas da vida, sabe? São 
graças, são bênçãos, são vitórias que você tem.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva e Rita de Cássia Mendes Cabral, 
em 01/10/2013.
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    Eu nasci em 1927, mas fui registrado 
em 1926, porque eu não tinha idade para votar, eles 
me... Eu não era registrado, sabe? Eles procuraram 
e não acharam o meu registro, então registraram a 
mim com a data de 1926, aumentaram um ano por-
que só podia votar com 18 anos.

 O meu pai... a minha mãe morou naquela chá-
cara do Major Quirino, já ouviu falar Major Quirino? 
Na subida ali para o Thomé. Meu pai tinha um ma-
chucado no pé e foi tratar em Juiz de Fora porque 
aqui não tinha como, era muito difícil médico e mes-
mo em Juiz de Fora o sujeito para ir lá também era 
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muito difícil. Ele foi tratar e minha mãe ficou aqui 
com cinco filhos homens e uma moça solteira. Eram 
duas solteiras, mas uma, antes de ir para Juiz de Fora 
meu pai deu para o João Quirino criar, ela é mais ve-
lha do que eu. Éramos dez, mas um morreu, ficamos 
nove irmãos. Quando a minha mãe foi para o sítio, 
dois já tinham casado e moravam aqui quando meu 
pai foi pra Juiz de Fora tratar. 

 Acho que deixou dois contos de réis, naque-
le tempo era conto de réis. E foi... mamãe ficou mo-
rando ali. Passados não sei quantos meses, ela teve a 
notícia de que ele tinha morrido. Ela custou a receber 
essa notícia porque não tinha correios, estrada não ti-
nha, era tudo de chão. Então minha mãe ficou com 
cinco filhos e com uma moça solteira.

 Minha mãe foi obrigada a ir para roça porque 
com cinco filhos homens e uma moça, não tinha em-
prego na cidade, ela não tinha como viver aqui. Foi 
para a roça e comprou um sítio. Nós fomos para a 
roça e eu estava com dois anos. Não conheci ele não, 
via falar assim... Meus irmãos falavam que ele era de 
Diamantina, mas não eram de expressar pra gente 
as coisas não. Quando me dei por gente estava mo-
rando em Cataguases. Então eu acho que nasci aqui, 
fui registrado aqui na Igreja Santa Rita, registrado e 
crismado.
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 Detalhe. Quando fui para a roça, meus ir-
mãos trabalhavam na roça e eu ficava sozinho no 
sítio chamado Atrás do Morro, um lugar deserto. 
Tinha uma irmã solteirona, não, solteira, ela era 
nova, ela casou e ficamos eu e minha mãe. Meus 
irmãos trabalhavam a dia para comprar querose-
ne, toucinho e o sal. O resto a gente colhia, comia 
o que a gente colhia. Comecei a viver aquela vida, 
sabe, meus irmãos trabalhando, minha irmã casou 
e fiquei sozinho mais a minha mãe. Eu não tinha 
ninguém... Eu não tive infância não, eu brincava 
sozinho! Fui crescendo, já tinha uns sete anos, meu 
irmão Jaime me botou para trabalhar junto com a 
turma no sítio de uma dona e ele marcava serviço 
para mim, até a hora de largar: “Você vai ficar aí, 
trabalhando”.

 Às vezes eu não acabava, eu não gostava dele 
não, ficava lá sozinho, eles iam embora. Meus irmãos 
eram ruins pra mim. Me largavam lá, muito fraqui-
nho dava duro, sabe, com medo de ir embora sozi-
nho, a distância de uma légua pra chegar em casa, a 
gente andava longe, aqueles trilhos, passava no meio 
de boi, de bicho também. Quase tudo era mato. Eles 
contavam aquelas história de lobisomem na quares-
ma então... Não aguentava, mas dava tudo o que po-
dia, pra vir embora com eles. 
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 Mas teve um dia que não teve jeito de aca-
bar, foi uma tarefa muito grande, eles vieram embo-
ra, me largaram lá. Estava escurecendo, falei: “Ah, 
seja o que Deus quiser. Vou embora assim mesmo”. 
Cheguei em casa ele estava quase deitando, na roça 
deita cedo, oito horas, oito horas deita. 

 Quando eu estava com oito anos, meus ir-
mãos trabalhavam para um fazendeiro, eu ia levar 
almoço e eles me botavam pra candiar boi, depois 
roçava pasto e plantava arroz, ajudava plantar milho, 
todo serviço eu fazia. E... foi casando, foi ficando um, 
sempre ficando um, depois que o outro casou ficou 
um só para trabalhar... Trabalhava... de jornada, na-
quele tempo não tinha salário não, era jornada pra 
comprar o sal, toucinho, que eu já disse. Ficou eu e o 
meu irmão que trabalhava para a casa, eu era peque-
no, ficava com a minha mãe. Depois eles casaram to-
dos... a minha mãe começou a ficar uns tempos com 
um filho, com uma nora, eu andava... 

 Eu gostava muito da minha mãe, era a úni-
ca pessoa que me fazia carinho, essas coisas. Não ti-
ve carinho de pai não! Era só serviço e mais nada... 
Tinha dia que chegava na casa do fazendeiro e tinha 
um cocheiro rapando curral, eu chegava e falava com 
ele: “Me dá uma enxada, deixa eu ajudar o senhor 
aí”. Estava com 10 ou 12 anos, ele me dava uma en-
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xada, eu ajudava e ele falava: “Ó, arranja um prato 
de comida pra ele que ele me ajudou”. Aonde que a 
gente vivia assim às custas dos outros. Depois fiquei 
enjoado daquilo, comecei a entender um “mucado” 
da vida, falei: “Ah, esse irmão não vai ter jeito com 
ele não, vou largar ele”. 

 Eu fugia pra casa dos outros, ia para a casa 
de um e trabalhava, a troco da comida. Tinha uma 
irmã casada que tinha um terreno, fazia muito queijo, 
tinha muito gado, tinha porco, fui para a casa dela, 
ajudando ela. Esse cunhado também tinha uma per-
na machucada, ele trabalhava com negócios, com-
prou um sítio e uma casa lá em Sereno, distrito de 
Cataguases e ele mudou pra lá e deixou um irmão 
tomando conta cá do sítio. Fiquei cá uns tempos e 
coisa, depois a minha mãe resolveu vir para o centro. 
Fomos. Fiquei morando com eles, ele tinha uma ven-
da, eu ajudava na venda de noite e de dia candiava 
boi. Naquele tempo era venda de secos e molhados, 
não existia supermercado não, era venda e botequim 
só que existia.

 E não existia dinheiro não! O fazendeiro da-
va uma lista para os empregados e falava: “Vende 
pra fulano de tal quinze mil réis”. Eles chegavam 
a gente botava tantos quilos de fubá, arroz, feijão, 
uma lata de querosene, porque era lamparina na ro-
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ça, e rapadura. Somava para o camarada: “Ó, deu 
quinze mil e quinhentos réis”. “Ah, então tira uma 
rapadura”. A rapadura era quinhentos réis, eu tenho 
essa moeda.

 Porque usava na roça, a gente dizia calça cur-
ta ou senão “pega frango”. Outra coisa interessante 
que lembro que a gente usava a roupa toda remen-
dada que você não sabia o que estava vestindo. Não 
podia comprar. Sabe qual era o remédio da gente? A 
gente machucava, a mãe da gente exprimia assa-pei-
xe, conhece? Era cicatrizante, botava no machucado, 
amarrava um pano e a gente continuava a trabalhar. 
Bicarbonato era cinza. Fazia aquela água com cinza, 
deixava a cinza assentar e tomava aquela água e era 
bom, servia de bicarbonato, porque a cinza tem po-
tássio, mineral. É forte.

 Dormir, na roça é na “taliba”, já ouviu falar 
em “taliba”? A gente ia no mato e cortava dois paus 
de gancho assim, fincava um aqui, um aqui na beira 
da parede e atravessava um pau assim, um ficava na 
parede e o outro assim, depois esticava bambu e era 
amarrado com cipó porque não podia comprar ara-
me pra amarrar, prego pra pregar. 

 Olha, eu fiquei nessa luta, candiando boi, um 
dia falei com meu irmão Osvaldo: “De hoje em dian-
te eu não candeio boi mais não. Vou largar o bote-
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quim, vou parar, vou dar um jeito de ir para uma ci-
dade maior”. Ele já morreu tem uns dez anos. 

 A minha irmã ficou viúva e foi obrigada a fe-
char a venda. Eu fiquei trabalhando lá ainda. Passou 
um sapateiro de Santana e alugou o cômodo da ven-
da pra botar uma sapataria e eu aprendi alguma coi-
sa. Ele falou: “Ó, você quer engraxar aos domingos, 
de meia?” Falei: “Não tenho escova não”. “Ah, eu 
compro a escova pra você, você vai pagando à pres-
tação”. Comprou um par de escovas e me deu a gra-
xa. Todo domingo ia naquelas casas, ali era uma vila, 
sabe? Pegava o sapato, engraxava e levava na casa, 
era barato. E fui vivendo assim, apanhando amizade, 
fui crescendo. Cheguei a carrear para o meu irmão 
uns tempos, tinha dia que eu tirava leite. Não sabia 
tirar não! Mas ele adoeceu e foi preciso eu ir, tirava 
a metade de leite estragava o resto porque não sabia 
tirar direito.

 Tem mais coisa, o meu sonho era... tinha um 
barracão da Leopoldina e toda semana ficava um 
trem de Santana, outra semana era de Miraí e o de 
Santana vinha para Cataguases e quando o trem ia 
daqui pra lá fazia baldeação: um ia para Santana e o 
outro para Miraí, o maquinista chegava e ia dormir 
na Estação e o foguista estava lá. Eu ia pra lá sapear 
eles, ajudava a limpar aqueles botões das máquinas 
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e coisa... aliás ele trabalhava de barbeiro. Ele veio de 
Recreio pr’aqui, para o ramal, chamava-se ramal, o 
ramal de Sereno, de Santana. Quando ajudava ele e 
o meu cabelo estava grande, tinha um banquinho, eu 
sentava e ele cortava o meu cabelo. 

 Eu pedia para trabalhar em máquina, porque 
o seguinte, ele ficava sozinho e no barracão tinha 
aquelas valetas, igual tem para lavar os carros, né? 
E tinha que botar a máquina ali em cima e ficar uma 
pessoa debaixo e limpar o cinzeiro. Ele não podia fa-
zer aquilo ao mesmo tempo, então ele me ensinou a 
manobrar, eu tirava a máquina, recuava, ele entrava 
debaixo e eu ficava por cima [na máquina], ele lim-
pava, daí um “mucado” falava: “Ó, recua, afasta por-
que eu vou sair” e eu tirava pra ele, lá em Sereno, no 
barracão da Leopoldina. 

 E toda vida eu gostei de bola. Em Sereno a 
gente reunia a molecagem aos domingos, rapazinhos, 
né? “Ó, hoje nós vamos jogar!” Era convidado para 
jogar numa fazenda com os trabalhadores, como é 
que a gente trata eles, os empregados da fazenda? 
Lembrei, os agregados. Nós reuníamos os rapazi-
nhos: “Ó, amanhã é domingo nós vamos em tal lugar 
assim”. Íamos a pé pela estrada afora, chegava lá jo-
gava bola e vinha embora e vinha tudo alegre e satis-
feito. Ganhava, ganhava muito. Eu quebrei esse [os-
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so] aqui brincando com bola. É o tal negócio, a gente 
tem hora que não pensa e coisa. Não precisava eu ter 
machucado, mas tinha que acontecer. Graças a Deus, 
estou quase bom. 

 Depois eu vim pr’aqui comecei a jogar na Vila 
Reis, o time chamava Mangueira. O meu cunhado 
era dono da venda que eu trabalhava e era o presi-
dente. Eu jogava... nós fomos para muitos lugares, 
eu era chamado. Quando eu vim de lá eles me cha-
maram: “Arranja um conjunto, um time e vem jogar 
aqui”. Eu corria muito, sei lá se jogava bem. Gostava 
muito de jogar de lateral direito, mas apoiando, sem-
pre indo lá em cima, lá na frente. Tenho uma fotogra-
fia velha com alguns jogadores da época que joguei, 
do Danúbio, mas a gente jogava por aqui também, 
em algum lugar ia jogar.

 Eu ia pra Jéssica, comecei a carrear pra ela. O 
carreiro... tinha uma fábrica de farinha de mandioca, 
eu puxava mandioca para a fábrica. Fim de semana 
trazia o carrinho cheio de sacos de farinha grossa de 
mandioca, vinha para o Salgado e acho que ele moía 
ela, fazia outra farinha porque ela vinha grossa... é fé-
cula, não é?, Um tipo assim, não sei. Fiquei uns tem-
pos trabalhando lá.

 A minha mãe me ensinou as primeiras letras... 
ela sabia ler. Meus outros irmãos quase não sabiam 
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nada não, naquele tempo escola era muito difícil, 
eu tinha vontade de aprender, mas escola não tinha. 
Minha mãe me ensinou as primeiras letras do ABC 
naquele tempo era soletrando, foi como aprendi. O 
resto comecei a fazer qualquer biscate, engraxar e pa-
guei uma professora alguns meses, era dois mil réis 
por mês, era barato. Estudei mais um pouco e o resto 
aprendi no balcão, lendo jornal, com o povo também, 
mas eu... eu não tenho cultura não! Não estudei em 
colégio, nem nada. 

 Não sei contar a história dos meus avós, eu 
não conheci, por parte do meu pai também não co-
nheci. Ele era de Diamantina e quando veio pr’aqui, 
meus irmãos e minha mãe não conversavam muito 
com a gente não. Ela era muito boa, gostava dela, ti-
nha saudade quando ficava fora dela porque... eu era 
acostumado, a única coisa que eu tinha assim...

 Ah, eu tinha um irmão que me batia muito, 
era mal, os outros não, os outros eram bons. Mesmo 
assim eu não tinha raiva deles não. Eu apanhei 
muito, apanhava à toa... às vezes a gente fazia algu-
ma coisa errada e ele batia, ele tinha aquela mania 
de bater. Naquele tempo o pessoal batia, hoje não 
pode bater mais. Eu acho que não deve não, sabe 
por quê? O coro não vai educar ninguém. Um ta-
pinha de vez em quando você dá porque a pessoa 
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sente na pele que dói, um tapinha às vezes, pra ter 
respeito. 

 Antes de vir para Cataguases eu botei um 
quiosque perto da estação, um botequim. Vim para 
a cidade, Sereno. Combinei com o dono da padaria, 
um tal de Saul, acho que ele era turco, sei lá. Ele fa-
lou: “Te forneço uns pães e depois você me paga por 
semana, me paga do jeito que dá.” Ele mandava le-
var aquelas embalagens de pães pra mim, eu vendia 
doce e umas coisas e outras mais, eu ficava lá. 

 Vinha na cidade trazer farinha e eu via... nes-
sa época estava com 13 anos e trabalhando, hein! 13 
pra 14 anos, aí eu via a bicicleta. Era doido pra andar 
de bicicleta, até tenho uma bicicleta que falei com vo-
cês, de madeira. Tinha vontade de comprar uma bi-
cicleta, mas não podia. Então nós inventamos de fa-
zer uma bicicleta de madeira. E fiz, né? É aonde que 
a gente brincava no morro da igreja. A gente subia, 
montava e descia. 

 O seu irmão [Newton]... fomos eu, meu filho, 
e um outro mais que eu emprestei uma bicicleta pra 
ele, fizemos um passeio de bicicleta pela cidade, ti-
nha fotografia, mas os meninos sumiram com ela. Ah, 
o Newton deve ter. Eu tinha uma bicicleta também, o 
aro era de madeira, essa veio importada, mas vendi 
para um pedreiro e ele sumiu com ela, nunca mais vi.
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 Você conhece aquele dentista José Machado? 
Ele gosta muito, ele organizou num sítio... Fomos eu, 
o meu menino, eu tenho uma bicicleta antiga, eles 
são doidos pra comprar ela, mas eu não posso vender, 
porque ela foi meu ganha pão, meu carro de condu-
ção, eu ia de bicicleta. Tem uma história de bicicleta, 
uma bicicleta de pau, de madeira e aonde eu aprendi 
a andar de bicicleta, a equilibrar foi nela. Aquela que 
está lá é uma pequena amostra, sabe, é uma maque-
tezinha. A outra ficou em Sereno, sumiu por lá. 

 Resolvi botar o botequim e coisa: “Aqui está 
muito pequeno, estou crescendo, preciso cuidar da 
minha vida. Eu vou embora para a cidade”. Minha 
irmã tem essa casa em que eu tinha botequim, de-
pois que apanhei um quiosquezinho passei para a 
casa dela onde era a venda, o sapateiro foi embora. 
Resolvi ir tocando o botequim, fiquei ali uns tempos, 
de dia eu trabalhava plantando arroz, ou ia trabalhar 
pra algum colega, se fosse preciso plantar milho, fa-
zia de tudo. O meu cunhado veio do Rio de Janeiro, 
era casado não tinha muitos anos não. Ele veio, com-
prou botequim em frente à praça Getúlio Vargas, em 
frente à Carcacena, hoje é a pastelaria do japonês. 

 Tinha um colega meu que passava sempre no 
botequim e falou: “Ô senhor Oriel, você está no bo-
tequim, aqui só tem movimento à noite e de dia não 
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tem nada”. Naquela época era pacata mesmo, não 
era cidade não, era arraial. Estou falando de Sereno 
ainda. Estava com 12 anos quando comecei a traba-
lhar com o meu cunhado na venda. Então, ele mor-
reu, eu já contei essa história; eu fiquei e botei o bote-
quim e também achei muito fraco, trabalhava de noi-
te e de dia vinha para o botequim. Tinha uns colegas 
meus que vinham, sentavam e ficavam conversando 
e vendia alguma coisa. Agora no tempo de festa era 
animado, vendia bem. Fiquei nessa luta. Tinha um 
camarada que vinha sempre aos sábados na cidade, 
ele morava pra cima de Sereno. Ele falou comigo: “Ó 
seu cunhado botou um botequim e está trabalhando 
sozinho”. Aí eu mandei... estava com o cunhado lá... 
ele vinha aos sábados... “Pergunta se ele quer um 
ajudante”. Ele veio sábado, no domingo chegou lá à 
tarde. Falou comigo: “Ó, seu cunhado falou que você 
pode ir”. Segunda-feira eu não quis nem saber, lar-
guei o botequim de qualquer maneira, juntei minhas 
trouxinhas, botei debaixo do braço e vim embora. 

 Naquele tempo a gente não tinha rádio, era 
muito difícil, não tinha televisão, as notícias vinham 
pelo jornal. E quando acabou a guerra eu estava com 
17 anos... tinha alguns que sentia porque tinha um 
da família que ia pra lá e não sabia se ia voltar, não 
é? Conheci um pracinha e o Alberto Nascimento que 
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morreu há pouco tempo. Você conheceu o Alberto? 
Pois é, ele era pracinha e... ah, tinha uns outros na 
roça que não estou bem certo não. Tinha o Altair 
Albino, mas não chegou a ir para a guerra não, o 
Alberto Nascimento foi. Ele esteve na Itália, no mor-
ro do Castelo. Ele contava aquela história, que estava 
chovendo, ele seguia na linha de frente e os Estados 
Unidos dando cobertura atrás, eles entraram no 
Monte Castelo e quem entrou foi brasileiro. 

 Tem uma história dos pracinhas. Você conhe-
ce aquela história? A da cobra vai fumar? A história 
surgiu assim. O Getúlio Vargas era governo tinha 
amizade com o chefe da Alemanha, todo mundo 
entrou em guerra e o Brasil ficou de fora. Aí eles co-
meçaram a criticar o Brasil: “Ah, é mais fácil a cobra 
fumar do que o Brasil entrar na guerra...” O Getúlio 
Vargas ficou invocado com aquilo: “Tem troco”. 
Passou uns tempos, um ano ou dois, a guerra come-
çou em 1938 e acabou em 1945, não é? O Brasil entrou 
em guerra, esse negócio da cobra fumar, os pracinhas 
brasileiros fizeram um escudo e botaram “Dessa vez 
a cobra vai fumar”. Eu tenho a história do Getúlio 
Vargas: A cobra vai fumar!

 Depois que acabou a guerra, estava com 16 
ou 17 anos, foi quando eu vim pr’aqui, comecei a 
trabalhar com o meu cunhado em frente ao grupo 



327

escolar. Ali trabalhei cinco anos, depois apanhamos 
aquela venda, ele me ajudou a apanhar aquela venda 
ao lado do... em frente ao açougue Brasil, hoje é do 
Nenen, Nenen Henriques de Faria. 

 Trabalhei dez anos naquele botequim, tinha 
uma freguesia boa, aquelas garotas, meninas, meni-
nos de idade de grupo compravam muito caderno, 
lápis, muita coisa. Vendia [...fiado] só para conhecido, 
mas naquele tempo a coisa não era boa não porque o 
seguinte. Caloteiro nunca faltou não! A gente perde, 
mas Deus ajuda e a gente ganha de outro jeito. 

 Trabalhei primeiro no botequim perto da 
Getúlio Vargas, aquela casa da esquina era de her-
deiros e o meu cunhado era um dos herdeiros, tinha 
uma casa... ele fez uma permuta com um camarada 
que tinha uma venda, porque ele morava nos fundos 
e trocou o botequim e vim pra cá trabalhar com ele. 
Trabalhei com ele cinco anos, depois fui lá para... bo-
tei essa venda pra ele do Ivo Machado, trabalhei dez 
anos. Depois, achei muito difícil, o aluguel sempre 
subindo, estava casado de novo, resolvi e comprei 
uma casa, comprei não, eu fiz uma casa no bairro 
Haidée Fajardo. Soube que o rapaz estava dispondo 
daquela casa, fui e conversei com ele. Era o senhor 
Onofre Correia Neto: “Ó, eu tenho uma casa, está fe-
chada, casa boa, nova: Vamos fazer um negócio na 
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casa?”. Ele estava com raiva do inquilino. Falei: “Não 
tem problema não, eu compro do senhor com inquili-
no e tudo”. 

 Fui lá... o Mota, você conheceu o Mota? Ele 
trabalhava no escritório da fábrica, conversei com 
ele, com o Onofre que trabalhava na fábrica também. 

“Ah, vamos lá...”. Vi a casa. Ele falou: “Ah, eu faço 
mas quero tanto de volta”. Falei: “Eu não tenho es-
se dinheiro todo agora não.” “Não tem importância, 
não. Você... o seu cunhado, vou pedir o Mota para 
avalizar pra você”. Avalizou, mas eu paguei antes de 
vencer porque sou assim, gosto de andar em dia com 
os meus negócios. 

 [Casei] na Igreja Nossa Senhora do Rosário, 
na Vila Domingos Lopes, em 10 de junho de 1953, na 
igreja velha que foi derrubada, depois fizeram essa aí. 
Ah, eu não sei bem os detalhes não, uma igreja sim-
ples, pequena. Uma cerimônia muito assim boa, mas 
de acordo com... Tivemos almoço, viajamos para São 
Paulo, tem no álbum lá embaixo. 

 Conheci ela... eu tinha venda ali na Vila perto 
do grupo Guido Marlière e... o pai dela comprou o 
açougue do Nenen Garcia. Eles chegaram ali, eu to-
mei conhecimento e começamos o namoro. Depois 
aconteceu: nós se casamos. Eu casei com 27 [e ela] 
com 20.
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 Antes, quando éramos noivos ela trabalhava 
na Nacional, começou na praça Getúlio Vargas, sa-
be onde, não é? Depois a Nacional fez outro prédio 
na praça, ela trabalhou lá uns tempos, depois saiu e 
veio trabalhar comigo na venda. Eu mesmo não pedi 
[em casamento], mandei um mensageiro. A gente era 
muito tímido, acanhado.

 Quando comecei ali, eu era solteiro, trabalha-
va sozinho. Ela surgiu logo em frente. Naquele tem-
po a gente não levava um namoro muito satisfatório 
não. Elas tinham receio de conversar com a gente. 
Mas aí... as mulheres eram muito vigiadas. Eu sou 
do tempo que as mulheres não podiam mostrar a ca-
ra. Nas fazendas as janelas tinham treliças porque as 
moças não podiam mostrar a cara não. Usavam com-
binação, você lembra disso? O vestido era pra baixo... 
era na canela, não podia usar vestido curto. A me-
nina não podia brincar no meio dos meninos, tudo 
separado. Moça, mulher trabalhava era na cozinha. 
No tempo dela... Na data de 1950 começou a abrir a 
liberdade para a mulher trabalhar, mas no balcão a 
mulher não trabalhava não. 

 Eu casei, paguei aluguel quatro meses, parece. 
Falei: “Não, mas a minha renda ainda é pequena e 
vou dar um jeito de fazer nem que seja um barraco”. 
O Nelson Dutra era prefeito abriu esse bairro, a Vila 
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Domingos Lopes, ah, não o Bairro Haidée. Ah, aquilo 
era um brejal, aquilo foi aterrado! Eu morei ali, quan-
do mudei pr’ali e fiz esse barraco só tinha três casas, 
fui um dos primeiros moradores de lá, em 1954.

 A Vila é antiga, do tempo do pé de moleque 
ainda, não era calçada não. Depois que eles fizeram... 
mas então eu pagava aluguel, tinha um camara-
da que vendia banana e tinha uma posse, comprou 
uma posse no... nesse bairro e falou comigo: “Estou 
vendendo aquela posse, estou pagando a prestação 
dela, já paguei...”, acho que era quinhentos cruzeiros 
naquela época, “você me dá os quinhentos, vou pas-
sar o contrato e você continua pagando”. Assim eu 
fiz. Fiz um barraco com quarto, cozinha e banheiro 
e fui morar. Ela topou e fui pra lá. Depois fui melho-
rando, trabalhando, ela me ajudando e fiz mais uma 
casa que foi essa que eu troquei naquela outra com o 
Onofre Correia Neto.

 Na entrada da avenida Guido Marlière tinha 
umas casinhas sim, morava uma porção de operários 
que trabalhavam na fábrica, era uma zona de muito 
operário. Mas a cidade era muito parada porque não 
tinha movimento não. Eu era solteiro, dormia lá na 
venda, via muitos operários quando saíam da fábrica. 
Quando o dia estava amanhecendo eu ouvia a sinfo-
nia dos tamancos. Tinha o treco e o tamanco, o taman-
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co tinha o couro mais largo e o treco era igual a um 
chinelo, tem chinelo mais fechado e chinelo mais aber-
to. A gente usava muito o treco, ouvia aquela sinfonia 
de manhã no passeio. A gente falava: “ó, já deve ser 
quase seis horas porque o operário já vai pra fábrica”.

 Você sabe onde é a minha casa? Tinha a casa 
que eu fiz, depois tive uma lá na frente. A gente lida-
va com pouco dinheiro, mas tinha facilidade de com-
prar porque financiavam pra gente. A minha casa 
era... o senhor conhece aonde tem o Carlinhos, aque-
le que conserta bicicleta? É aquela lá, uma casinha 
baixinha com... do mesmo lado do Carlos. Aquela 
casa foi a primeira que fiz, depois tive outra na fren-
te que foi do Édson, defronte aquele mercado Soares, 
Oliveira Ramos. É aquela que eu troquei nessa aqui. 
Me deu um trabalho medonho para tirar o inquilino. 
Tinha dois inquilinos: um morava na residência e o 
outro era comércio. Não precisa nem falar o nome 
do camarada, Abílio, ele era meio famoso na cidade. 
Vocês não ouviram falar nele não?

 Ele era ruim pra sair e comprei a casa regis-
trando a escritura, cheguei perto do inquilino e falei: 

“Ô fulano, comprei essa casa e estava precisando re-
formar ela alguma coisa e mudar pra cá porque estou 
pagando aluguel e estou morando longe. A mulher 
tem que trazer almoço pra mim todo dia, [tem] o 
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Fernando pra olhar, não é. O inquilino da residência 
falou: “Você paga três meses de aluguel pra mim que 
eu vou mudar.” Falei: “Então arranja que vou pagar”. 
Ele arrumou, eu falei: “No dia que você me entregar 
a chave eu te dou o dinheiro do aluguel”. Ele me en-
tregou a chave e eu dei o dinheiro. Amaciei um bo-
cado o outro inquilino que era enjoado... Engraçado, 
fui visitar ele, gostava dele, viajava com ele, mas ele 
judiou muito comigo, ele morreu. Ele ficou um ano 
sem pagar. Falei: “Eu não vou receber porque se re-
ceber dou o direito pra ele. “Você não vai pagar não, 
você vai entregar a casa”. Mas nada de entregar, foi 
preciso botar advogado. 

 Ele tinha tomado a casa... Aqui, olha a histó-
ria. Um vizinho passou a casa em nome dele provisó-
rio pra tirar um inquilino, tirou, mas depois ele não 
devolveu a escritura não, disse que a casa era dele. 
Quando fui comprar o Onofre já tinha brigado com 
ele. Onofre falou: “Vou precisar da casa que eu vou 
botar um armazém para o meu menino porque ele 
vai sair da fábrica”. Mas ele não entregava a casa não. 
Ele aborreceu e foi onde consegui comprar essa casa. 
Ele falou: “Aquele homem vai agarrar na casa, não 
vai querer sair não”. Falei: “Não tem problema não, 
estou precisando, compro assim mesmo com o inqui-
lino lá dentro”.
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 Comprei, mas no fim, tive muito prejuízo de 
aluguel, pagando lá e não recebendo cá e depois tive 
que dar uma gorjeta boa para ele sair. O advogado 
falou: “Ó, você ganhou a questão, mas ele vai recor-
rer. Você está precisando, dá a ele tanto e ele te entre-
ga a chave amanhã”. Eu esforcei e paguei, foi onde 
ele entregou a casa, tenho a casa até hoje.

 Quando comprei a casa tinha uma vizinha, 
mulher do Zé Correia, já ouviu falar no Zé Correia? 
ela falava: “Ô Abílio, entrega a casa o Oriel”, porque 
ela gostava muito da Terezinha, via que todo dia ela 
trazia almoço pra mim no bairro Haidée com mui-
ta dificuldade, com criança nova. Falava: “Entrega a 
casa ao Oriel”. Foi assim um tempo imenso, aí eles 
me puseram um apelido: “É, o Oriel parece um anjo 
da Vila”. Eu falei: “Que anjo sou eu, sem asas, não 
tenho asas”. 

 Eu negociei muito com o seu pai, Lico Leitão, 
não é? Ih, muita coisa mesmo. Com o senhor Leitão, 
Zé Mole, Joaquim Ferreira, hoje em dia acabou tu-
do, é proibido certas coisas. [A barganha] funcionou 
muito, era bom, mas naquele tempo não havia muito 
dinheiro não, era difícil, dinheiro era papel.

 Mas a coisa não era boa, antigamente a mer-
cadoria vinha tudo de fora, aqui não tinha nada não. 
Fruta você só chupava na época que tinha aquela 
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tregava os pães de manhã nas casas; vinha lá “ô pa-
deiro!” e punha na janela e o lixo era recolhido... co-
mo é que chama? Coletor de lixo era tudo com car-
roça de boi, não tinha condições não. Tinha uns três 
carros na cidade, médico era difícil, na roça também. 
Tinha venda, botequim. Ih, não, comércio aqui era 
muito... Era pouco, poucos vendedores porque... a 
cidade era pequena, [...] a população era pequena 
né? 

 Eu buscava... às vezes largava a Terezinha 
lá, viajava, buscava em São Paulo. Buscava em Ubá, 
tinha o Armarinho Santo Antônio, comprei mui-
ta mercadoria do armazém, depois fechou, foi uma 
pena porque era muito bom, atacadista, preço bom. 
Comprava muito do Rio de Janeiro, uns caras... 
Naquele tempo quase não usava cheque, banco não, 
usava era promissória. O viajante falava com a gente: 

“Ó, você assina a promissória, você quer ela na cartei-
ra ou põe no banco”? “Não, pode vim na carteira” e 
o dia que ele vinha vender trazia e eu pagava e fazia 
outra compra, era assim.

 Tinha uma freguesia boa de criança, gostava 
de lidar com as crianças, gosto, acho muito impor-
tante. Em Sereno também, o botequim que eu tinha 
lá as crianças eram muito freguesas, tinha um gru-
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pozinho, no intervalo do recreio eles iam lá comprar 
alguma coisinha, bala, um doce, uma coisa, tinha 
uma freguesia de criança muito boa, toda vida tive. 
Eles saíram da cidade foram para outras cidades es-
tudar. 

 Eu gosto da Vila, eu fui criado ali. [Cataguases] 
agora pra mim é uma maravilha, é muito bom, boni-
to, a cidade hoje é importante porque naquele tem-
po as coisas eram muito singelas, singela você sabe 
o que estou falando, né? Simples. A gente andava de 
calça curta, “pega frango” que chamava.

 Eu trabalhei... no botequim ali mesmo, acabei 
com os secos e molhados porque dava muito traba-
lho, eu e a mulher só. Um botequim naquela época 
era muito frequentado, às vezes chegava gente de 
várias castas, a gente lidava com várias castas de pes-
soas, a gente tinha que ter um modo de tratar uma 
pessoa, o outro de outro modo, não podia tratar todo 
mundo igual, não porque era gente diferente. Lidava 
com pobre, rico, remediado e mendigo... Cataguases 
tinha muito mendigo, pedia esmola, entrava muita 
gente de fora pra pedir auxílio aqui, depois parou 
porque tinha um delegado... ele cadastrou as pesso-
as e botou placas MENDIGOS, você dava esmolas a 
quem tinha placa, quem não tivesse placa era porque 
não era cadastrado, não era daqui.

335
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 Foi uma enchente muito forte a de 1979. Essa 
outra de 2008 foi a mais forte e foi mais rápida. Mas 
sabe por quê? Eles tomaram muitos lugares da água 
ir, ali onde é a Caixa Econômica era um buraco, tinha 
um campo do Flamengo, eles aterraram aquilo ali, eu 
lembro. Eu tive umas cinco enchentes ali ou mais. Ih, 
a minha vizinha ia casar no sábado seguinte, a en-
chente veio e a água levou os doces da festa.

 Faltou, faltou... A prefeitura que fazia a ma-
nutenção de água essas coisas no grupo [Guido 
Marlière] e eu entendia, entendo até hoje, faço al-
guma coisa de elétrica, de água e outras coisas mais 
e um dia estavam em apuros com uma torneira va-
zando, me chamou e perguntou se eu podia ir lá. 
Falei: “Ah, posso.” Fui lá, fiz o serviço. Ela começou 
a me chamar, tinha um mecânico só, ele fazia a ma-
nutenção, mas não dava conta. Teve um dia que eles 
fizeram uma festa. Eles fizeram uma homenagem... 
Uma passagem que eu fiquei emocionado é essa aí 
ó. Tenho uma foto velha, está lá nos meus guarda-
dos. 

 Foi tudo com o trabalho da venda, estudei 
quatro filhos com o trabalho na venda. Tem gente 
que encontra comigo na rua e pergunta: “Como é 
que você estudou quatro filhos com um botequim?” 
Não foi fácil não, mas eles fizeram a parte deles.
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 Eu não tenho [saudade do meu tempo de sol-
teiro]. Eu queria, se pudesse voltar atrás, mas com o 
que sei hoje, com a experiência que tenho hoje, não 
conforme eu era não. As coisas são assim mesmo, vai 
acontecendo, vamos levando, não é? A vida foi isso.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão, Renatta 
Barbosa e Rita de Cássia Mendes Cabral, em 10/06/2013. Participação da 

esposa, dona Terezinha.
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              Fui Promotor de Justiça, depois fui 
advogado do Estado e nesse período é que eu fiquei 
fora. Férias, a gente estava sempre aqui e acabei na-
morando e casando aqui, os 11 anos não atrapalha-
ram, não. Depois voltei e não saí mais. Fui deputado, 
mas sempre voltado para Cataguases, prefeito duas 
vezes e vereador também duas vezes.

 Minha infância foi toda ela em Cataguases. 
Eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus, uma 
vida de infância normal, como todo mundo. Ah, [su-
bir no pé de fruta] isso é o de menos, coisa da ida-
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de. A lembrança da infância é sempre boa, gostaria 
de acrescentar que o Manoel das Neves falava que 
você fica com “um gosto de criança na boca”, né? É 
uma pena que a gente não pode ficar só na infância. 
Infelizmente vai galgando a escada do tempo, vai fi-
cando velho, a gente devia ficar criança toda a vida.

 Nasci [dia] 6 de outubro, precisa falar o ano? 
Absurdo! (19)34 e a casa está de pé até hoje na pra-
ça Santa Rita, foi a casa do meu pai muito tempo. 
Depois meu pai mudou e ficou um ano fora, voltou, 
comprou outra casa na praça Santa Rita, um pouqui-
nho mais pra frente. Minha mãe era professora de 
grupo, meu pai era funcionário do Estado, não mexia 
com política não. 

 Os irmãos... o mais velho é esse que é Oficial 
do Exército, três moças, duas viúvas, os outros dois 
são engenheiros, mas estão aposentados, um mora 
em São Paulo e o outro veio para cá, está morando 
aqui. Meus irmãos só tem um daqui, os outros fo-
ram nascidos fora, o que nasceu aqui é que está em 
Cataguases, aposentou, é engenheiro, mais novo do 
que eu...

 Eu fiz o curso todo lá no grupo Astolfo Dutra, 
o grupo funcionava na avenida, Astolfo Dutra de 
manhã e Coronel Vieira à tarde, mas era o mesmo 
prédio. Depois conseguimos fazer o prédio para o 
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Astolfo Dutra e mudou de bairro. Tanto o ginasial 
quanto o científico foi no Colégio Cataguases.

 Eu tinha 16 anos e jogava no time, tanto que 
o dono do time era o pai do Paulete da prefeitura, 
Clodomiro era o dono do time. Para eu jogar ele ti-
nha que pedir autorização ao meu pai porque eu 
era menor. Eu era craque, está rindo? Jogava para o 
Colégio e para o Palmeiras, um time da Vila. Era cra-
que do Palmeiras, nós jogamos de lateral esquerdo. 
Milton Santos aprendeu comigo.

 Era Operário e Flamenguinho, tinha uma 
disputa muito acirrada. Uma turma que era do 
Flamengo e a turma que era do Operário, chegou a 
ter repercussão na política. Quem era do Pedro Dutra 
era do Flamengo, e do outro, era do Operário. A bri-
ga na cidade era muito grande: na igreja ficava um 
de um lado e o outro, do outro, uma ala e a outra. 

 Música? Ih, gosto muito. Minhas irmãs eram 
musicistas, lá em casa tinha um piano. Eu não, nem 
flauta, minhas irmãs eram boas e tocavam pia-
no o dia inteiro. E tinha... antes do Conservatório, 
uma pianista muito boa que é a dona... Tinha a Ida 
Nacarati, mas a Ida Nacarati não ensinava não. Tinha 
a filha do Alfredo Bastos, uma exímia pianista, era ir-
mã da Alaíde [ali] na avenida na casa que hoje é da 
menina Vanda Kneipp. A gente vinha para o Colégio, 
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tinha aula à tarde e a gente ficava sentado no banco 
ouvindo piano e ela tocando. E a gente ouvia... e ma-
tava aula para ficar ali ouvindo piano. Cirene Bastos! 
Pianista.

 Eu casei aqui, conheci, casei. Ah, você preci-
sa conhecer a Maria Cristina, ela é filha do Francisco 
Peixoto, das filhas, a única que ficou aqui foi ela. Eu 
era aluno no Colégio quando ela sofreu uma depen-
dência e a dona Amelinha... Eu era um bom aluno, 
você ouviu? A dona Amelinha, minha sogra, me cha-
mou para ser professor dela. O romance nasceu aí. 

 Ela fez o exame e passou. Eu fui embora, mas 
quando voltei começamos o namoro. Falei: “Você 
me espera que vamos ter casamento”. Estamos ca-
sados há 50 anos. Ah, casei lá na Vila, na igreja do 
padre Antônio, Nossa Senhora do Rosário, porque 
o padre Antônio era padrinho de uma cunhada mi-
nha, era muito chegado à dona Amelinha e ao dou-
tor Francisco. Casamos e fiz os 25 anos com ele, fui lá 
para ele celebrar, mas não fizemos festa não e agora 
completei 50 anos, no dia em que o José casou. O José 
casou em Leopoldina, eu fui para o casamento e o 
monsenhor Jânio, meu amigo de infância, sabia? Deu 
uma benção especial. 

 Todos são advogados lá em casa, todos os cin-
co. O mais velho é Procurador da República, o segun-
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do é Desembargador, o terceiro está comigo, o José e 
as duas meninas são advogadas; a Lúcia me ajuda; a 
outra não advoga não, trabalha na OAB no Rio, ca-
sou e mora lá. Puxaram ao pai. 

 Cinco filhos, sete netos, o mais novo que é da 
Lúcia está no grupo, são três. Ah, e tem a menina da 
Raquel. A Maria Cristina conversa mais com eles do 
que eu, ela gosta mais. A mais velha está estudando 
Direito, está no segundo ano de Direito; a segunda do 
Tarcísio fez Engenharia Mecânica e a terceira não está 
pra trás não, está se preparando, quer ser psicóloga. 
Os do Vítor, a mais velha quer estudar Medicina, a 
mais nova, o que eu acho difícil, e o segundo está es-
tudando Direito, está estudando Engenharia.

 Depois fui estudar Direito e formei em Belo 
Horizonte. Fui fazer concurso para Promotor de 
Justiça e fiquei lá e fui advogado de Estado. Quando 
eu era advogado do Estado estava... na Secretaria 
de Justiça como advogado e estavam criando as 
Defensorias Públicas no interior. Tínhamos naque-
la ocasião quatro Defensorias Públicas no estado 
inteiro, era Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e 
Uberlândia. Eu disse “não pode ficar só nas quatro, 
temos que levar para as outras...” e comecei a fazer o 
trabalho e nós criamos, logo de cara, 20. Aí eu... acon-
teceu que a minha sogra sofreu um derrame. 
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 Estava casado há pouco tempo e a Maria 
Cristina ficou indócil, preocupada. Falei: “Olha, nós 
podemos passar uma temporada lá e você fica mais 
calma”. Conversei com o Secretário: “Você pode fazer 
esse trabalho, mas não fica em uma comarca só não 
porque o trabalho vai ser pouco, você faz Leopoldina 
também”. Eu vim para fazer Defensoria Pública em 
Cataguases e Leopoldina e fui o primeiro Defensor 
aqui. Essas Defensorias Públicas... hoje tem seus ad-
vogados, no quadro de Cataguases eram quatro, ago-
ra são cinco e Leopoldina são três. Fiz essa criação 
no Estado inteiro, criamos 300 cargos de Defensor 
Público, estão funcionando direitinho, tem o quadro 
dos defensores públicos, eles têm o estatuto.

 Não pensava em fazer Direito, não. A gente 
quando era jovem queria fazer Medicina, mas não 
dava, não é? Daqui de Cataguases pra você estudar 
não tinha Medicina por aqui, era muito difícil e de-
pois tinha o preparatório. E o Direito não, você vai 
fazendo, vai passando direto. Houve uma prolifera-
ção de escola de Direito. Você forma em Direito na 
esquina, não é? E saem uns advogados muito ruins. 
Nesse último concurso só duas pessoas passaram, 
essa seleção que não deixa de ser um impedimento 
para que esse pessoal venha a ser um advogado, mas 
não sou contra o curso de Direito. Proliferar o curso 
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sim porque, embora não vá ser advogado ou não vá 
passar em um concurso, você aprendeu alguma coisa. 

 Foi a única carreira que ficou com essa ponte, 
com esse obstáculo para você passar. Depois que for-
ma em Direito você vai fazer um concurso. Na escola 
de Medicina, na escola de Engenharia, você se for-
mou, você pode clinicar. Medicina, hoje estamos com 
tanta deficiência que estão importando médicos de 
Portugal, Engenharia da mesma forma. Advogado 
tem demais. Ontem eu fui fazer uma audiência, não 
é?, Mas não aguentei fazer aquilo, não. Fiquei espe-
rando lá... Falei: “Ah, vou embora, agora não vou fa-
zer mais nada não. Essa é a última”. Mas o escritório, 
o que tem pra fazer passo para o José e para a Josiane 
e os dois tomam conta. 

 Sou advogado, [mas] no início fui profes-
sor. Fui professor no Colégio, já contei? Professor 
na Escola Normal. Ajudei a fundar a Escola Normal, 
nessa ocasião eu era Deputado Estadual, arranjei lá e 
um ano depois construiu o prédio. A Faculdade pre-
cisava de um determinado número de professores 
e em Cataguases formado em Filosofia só tinha eu, 
Cardoso, irmã São Lucas e a diretora, irmã Araceli. 
Cardoso foi professor de Geografia no Colégio e nós 
fomos professores da Faculdade, o resto tudo era 
professor de fora.
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 No momento que começaram a conseguir 
professores formados eu saí, a irmã São Lucas saiu, 
a Araceli virou diretora e o Cardoso ficou até o fim. 
Eu dava aula de tudo, era professor emérito. Na 
Faculdade era Filosofia e na Escola Normal, Psicologia 
e no Colégio eu dava Problemas Brasileiros, OSPB, 
Organização Social e Política Brasileira. Agora estão 
fazendo um movimento, falando em voltar com essa 
matéria. 

 Ah, eu apresentei na Assembleia essa ideia de 
o latim voltar. É, eram os dois, filosofia... o latim nas 
escolas, agora estão falando em voltar. Estávamos no 
debate sobre o latim e teve um imbecil de um depu-
tado que falou: “Você já imaginou os meninos que-
rer conversar em latim na rua”? Os meninos não vão 
conversar em latim na rua, sô! Mas era a mentalidade 
que tinha lá. Algumas faculdades ainda têm, no co-
légio é que não tem mais. No Colégio tinha no cur-
so clássico, não é? Tinha línguas neolatinas e o latim. 
Você vê o nosso trabalho pioneiro, faz 30 anos que 
estamos lutando para o latim voltar, o latim é impor-
tante para você entrosar com o português. 

 Muito tempo depois quando estava estu-
dando Direito fiquei trabalhando no escritório do 
Cardoso, marido da Licínia, prima da minha mulher, 
tinha escritório junto com Nelson Dutra. Ele também 
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foi prefeito. Foi onde talvez eu tenha pego essa incli-
nação para a política porque no escritório, embora a 
minha intenção fosse mexer com advocacia, ali só se 
falava em política. Cardoso era um advogado mui-
to competente, um político muito interessado e ele 
devia ter sido deputado, teria uma carreira brilhan-
te. Mas ele foi vereador 20 anos e a turma aí nunca 
deixou ele ser candidato, sempre mexiam com outros 
candidatos, até repetia, né?

 O Cardoso lá pelas tantas desistiu e nessa 
ocasião o Augusto Cunha Neto trabalhava conosco, o 
Cardoso falou: “Ó, não vou mexer mais com isso, não. 
Passo para vocês, vou apoiar a candidatura de vocês 
e vocês tocam esse barco”. O Cardoso queria que eu 
fosse candidato e eu não queria, o Neto ia ser. O pes-
soal falou que eu deveria ser candidato e, não sei se 
você já ouviu falar do Serafim Lourenço, o Serafim 
tinha um pé de briga comigo e ele falou: “Não, ele 
não vai ser candidato, não. Ele não vai ganhar na-
da”. Fiquei magoado com a história, mas aguentei a 
mão. Chegando em casa, eu já era casado, falei com a 
minha sogra: “O Serafim falou que eu não posso ser 
candidato não, que eu perco”. Dona Amelinha era 
uma mulher muito determinada, ela falou: “É? Vou 
mostrar pra ele”. Eu não fiz campanha, praticamente 
os votos foram do meu pai e dela. Eu tive uma vota-
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ção boa naquela ocasião, não sei se fui o terceiro, por 
aí. O trabalho foi dela e do meu pai.

 O primeiro, é... O segundo nós fizemos 
uma tentativa de acordo porque... eles iam perder. 
Naquela ocasião era a ARENA, eles estavam vendo 
que iam perder e o nosso candidato era o Cardoso. 
O Emanoel não gostava do Cardoso, então ele sabo-
tou para ele não ser candidato. Quando chegou na 
escolha, eles propuseram um acordo porque a elei-
ção era um mandato de dois anos. “Nós vamos lan-
çar o Ângelo Rocha e o Ângelo não tem partido, é 
de todo mundo e vocês indicam o vice”. O Cardoso 
falou: “Pois então vamos indicar o Tarcísio”, eu acei-
tei e nós exercemos o mandato de dois anos. Eu ti-
nha sido vereador, né, e saí para ser vice durante dois 
anos. Quando terminou o mandato fui candidato a 
vereador outra vez, fui eleito e aí é que foi o segundo 
mandato, houve um interregno.

 O Neto... O Cardoso teve um derrame e ficou 
afastado, só ficamos eu e o Neto. As nossas ideias 
eram comuns, a gente tinha o mesmo ideal. Nem sei 
como eu tive força para continuar. Quando acon-
teceu aquilo me deu vontade de ir pra casa e lar-
gar tudo porque a Câmara tinha o Chico Adolfo, o 
Toledo que ajudaram muito e os outros eram fracos. 
O Marcelo de Sousa nessa ocasião me ajudou, mas 
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também na última ele não me ajudou não. Eu fiquei 
sozinho.

 O segundo já era PMDB. Quando terminou o 
mandato eu me indispus, falei não quero saber mais 
disso, e saí. Cheguei a ser candidato, quando nessa 
ocasião fui candidato a prefeito e perdi e foi o Milton 
que ganhou a eleição. E quando foi no mandato se-
guinte eles vieram atrás de mim para ser candidato 
a prefeito, a vereador, a deputado e eu queria que o 
Neto fosse candidato, mas o PMDB insistiu e saí can-
didato a prefeito.

 Fui eleito prefeito a primeira vez em 82. 
Terminou o mandato, a administração foi boa porque 
a gente tinha ideias, queria fazer uma modificação, o 
Cardoso, o Neto, o Zé do Carmo, a gente tinha um 
programa, aquilo tudo que a gente queria fazer e 
eles não faziam. Era uma estagnação, era só Rodrigo, 
Milton, Milton, Rodrigo, ficava só naquilo. 

 Ideias de jovem, tinha aquela vontade de fa-
zer, que a coisa modificasse e porque tinha no nos-
so meio cidades como Ubá e Leopoldina que eram 
melhores do que nós. A gente ficava com vontade de 
fazer alguma coisa, tinha planos de fazer isso, aqui-
lo. Nos reunimos para fazer um programa, o que foi 
feito. Muita coisa não aconteceu, mas o programa fi-
cou na prefeitura, não só agora no segundo mandato 
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eu aproveitei como ainda pode ser utilizado. As ruas 
que não estavam calçadas, nós calçamos, aqui na ci-
dade fizemos cinco novos bairros. E não tinha lote-
amento porque o sujeito fazia um loteamento parti-
cular e largava aquele negócio para prefeitura acabar. 
Não calçavam, não iluminavam como deve ser res-
ponsabilidade do loteador, eu falei: “Não vai fazer? 
Você me dá tantos lotes e a prefeitura vai dar os lotes 
e vai fazer o que tem que ser feito”. 

 Guanabara, Bandeirantes, Isabel Tavares, 
Taquara Preta... aquele que eles falavam ofendendo, 
o Goela Seca. Mas tem a sua justificativa porque eu 
estava fazendo o São Vicente e o pessoal começou a... 
houve um problema de fechar a fazenda de Turiaçu e 
o pessoal veio para a rua e ficaram em cima de mim. 
Eles vendo os lotes e ficou o povo naquela agonia, os 
candidatos. Falei: “Não pode, ainda não tem água, 
eu vou por e depois eu dou”. Eles falaram: “Não, o 
senhor dá assim mesmo”. Falei: “Ah é? Está dado! 
Podem tomar conta” e foi um negócio de quatrocen-
tos lotes, como não tinha água eles ficaram chaman-
do o bairro de Goela Seca. 

 Taquara Preta. O Isabel Tavares era do 
Tavares, nós fizemos o São Pedro. O Ana Carrara já 
tinha sido feito, estava faltando calçar, nós calçamos. 
O Taquara Preta foi o governo do estado que fez, mas 
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não calçou, largou aquilo lá e o pessoal mudou. Eu 
calcei, levei água, luz. O João Paulo II também, mas 
esse é particular, funcionou, era da indústria.

 Fiz nos distritos, os distritos estavam abando-
nados. Não sei se você lembra dos distritos antes do 
nosso período e depois, nós calçamos eles todos, bo-
tamos água... melhoramos as escolas e cada um deles 
ganhou um bairro, um novo loteamento.

 Não tinha secretarias, nós que instituímos 
todas as secretarias. Tinha a Secretaria do prefei-
to, o Departamento de Educação, o Departamento 
de Obras. Comigo surgiram as secretarias todas. A 
Secretaria da Educação era uma desorganização, 
uma avacalhação e as professoras eram até assedia-
das pelos donos das secretarias, né? Um negócio hor-
roroso! As professoras ganharam uma certa impor-
tância, dignidade e eu... eram 70 professoras hoje tem 
700 professoras funcionando nessas escolas que nós 
criamos, demos empregos para uma porção de gente 
e elas começaram a funcionar com estatuto do magis-
tério, se bem que o Estado tenha concedido isso pra 
gente, mas foi através do estatuto que elas ganharam 
uma certa importância, não é?

 Tinha o Departamento de Obras que nós colo-
camos um engenheiro para tomar conta, que funcio-
nou. Criamos a Secretaria de Saúde, nós criamos um 
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médico e um dentista em cada bairro, hoje funciona 
de modo mais amplo, mas começamos assim... não ti-
nha dentista, não tinha médico. Tinha um médico na 
prefeitura que atendia os funcionários da prefeitura, 
o negócio virou para atender o povo com médico e 
dentista.

 É evidente que a Secretaria de Cultura tem 
muita importância, ainda que hoje não funcione do 
jeito que poderia ser, ela ainda vai frutificar. Acredito 
que aquela semente que foi plantada foi muito im-
portante... vi acontecer muita coisa em decorrência 
da Secretaria da Cultura, porque a secretaria está 
surtindo efeito, acredito que esta tem sido a melhor. 
Quando você fala em Cultura, embora isso tenha 
muita repercussão, você encontra esses adversários 
que ficam atrapalhando. Acho que embora ela ainda 
não esteja completa, vai se completando com o tempo 
e o pessoal vai tomando gosto pela Cultura. Não aca-
baram com a Secretaria de Cultura, está lá. Embora 
você não tenha secretário da Cultura... e outra, a 
gente tinha dificuldade. O primeiro secretário bri-
gou com todo mundo, depois foi a Lourdinha Paixão, 
nós fizemos qualquer coisa e depois disso o negócio 
tomou vulto e outras pessoas contribuíram para a 
Secretaria de Cultura, mas teve dificuldade, inclusive 
trabalhar com a secretária, aliás, tudo foi difícil.
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 Não foi a Secretaria de Cultura só, depois 
foram criados movimentos culturais paralelos que 
funcionaram. O movimento do Simão, da menina da 
Força e Luz, eles nos ajudaram e nós ajudamos a eles. 
Pode ser que hoje não tenha a repercussão que teve 
naquela ocasião e inclusive o seu movimento aqui, 
não é? Nós estamos atravessando uma má fase que é 
repercussão do país e isso acontece junto com o nosso 
cansaço com essas coisas todas, mas acredito que tem 
futuro e a gente deve persistir, continuar. Tem possi-
bilidade de ter outros empregos dentro da área cultu-
ral, continuo acreditando e tenho visto acontecer. 

 O PT passou a me procurar com a ideia da 
gente juntar o PT e o PMDB. O PMDB... eu tinha me 
afastado por desacordo com a orientação dos que 
estavam dirigindo e com a conversa em curso, eu 
disse: “Então temos que ter um candidato, porque 
se fizermos como das outras vezes, de três ou qua-
tro, nós vamos nos dividir, dividir a oposição e a 
prefeitura vai ganhar”. Nós apontávamos defeitos 
na administração do prefeito naquela época, va-
mos fazer o seguinte: nós podemos juntar as forças. 
Dependia do Cesinha e o Cesinha falou: “Não abro 
mão, eu quero ser candidato”. “Se você quer ser 
candidato você fica sendo candidato”. O PT concor-
dou, eu concordei, éramos só nós três, tinha um ou-
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tro partido menor que aprovou também e apoiamos 
o Cesinha.

 Tinha tudo para ele ganhar e por conta da 
Copasa ia ter uma repercussão maior, mas o proble-
ma é que ele perdeu ponto. A diferença foi de mil e 
poucos votos e deveria ter sido muito mais porque a 
administração do prefeito anterior não foi boa, não. 
Com o prestígio que ele tinha, com o apoio do gover-
no do Estado, com a interferência de um Secretário 
que queria voto para o filho, continua querendo voto 
para o filho, é bom falar Danilo de Castro... achei que 
ele devia ter uma votação muito melhor, fazer uma 
administração muito melhor e não fez.

 Ele acabou uma escola dentro do almoxarifa-
do que foi eu que arrumei e deixei o dinheiro e falei: 

“O dinheiro está aqui. Não fiz a concorrência, você 
pode fazer e fazer a creche escola”. O Matadouro que 
está ficando pronto fui eu que arranjei o dinheiro, a 
Policlínica da Vila Teresa foi feita comigo, aqueles 
prédios da Secretaria de Educação e o prédio ao lado. 
Não fomos nós que construímos não, foi o Edgard 
Machado Borges e ele nos vendeu em condições sua-
ves porque aquele prédio valia muito mais, onde co-
loquei a Secretaria de Educação. É o melhor prédio? 
É. Falei: “Vou levar pra lá a Secretaria de Educação” 
e ela ficou muito bem instalada. Com isso quis dar 
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uma demonstração do apreço que temos. Fizemos 
um Posto de Saúde no Bandeirantes, o prefeito que 
me sucedeu fez um Posto de Saúde, calçou umas 
ruas, acabou com o dinheiro da venda do prédio da 
redação e por aí afora. Os erros estão aí, o povo vai 
comentar.

 Fui deputado e por um período fui Secretário 
da Justiça e dentro da Secretaria de Justiça fizemos 
um negócio que está repercutindo agora. As cadeias 
e as penitenciárias eram por conta da Polícia, da 
Secretaria de Segurança e nós começamos a tirar e 
passar para um órgão da Secretaria da Justiça. Não 
é mais o soldado que está mexendo lá, é uma guarda 
diferente que toma conta dos presos e o tratamento 
é outro, o tratamento de soldado é um e tratamento 
dessa turma especializada é outro. Isso deixou de ser 
da ordem da Polícia e passou a ser da Secretaria da 
Justiça, hoje não se chama da Justiça não, se chama 
Secretaria do Desenvolvimento. 

 Eu fui vereador, vice-prefeito, prefeito, presi-
dente do Instituto de Previdência do Estado, não pos-
so esquecer porque eu funcionei lá, depois Deputado 
e no segundo mandato de Deputado fui Secretário da 
Justiça. Acredito que isso tenha tido repercussão e in-
fluenciou alguns porque houve uma dissidência. Eles 
ficaram contra mim, eu tinha dezenove mil votos 
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nessa eleição que eles brigaram comigo, eu tive seis 
ou oito mil votos só aqui. Tive mais voto fora, mas 
não deu, eu perdi; desisti. Fui candidato à prefeitura 
outra vez, não é? Porque o negócio ficou difícil e eles 
vieram atrás de mim: “Ah, você vai ser candidato”. 
Eu não queria não, mas acabei sendo. A Maria Lúcia 
tinha pintado o diabo aí e eles não tinham, o candi-
dato deles não ganharia, eu aceitei e fiz, mas quando 
chegou no final houve nova dissidência, nós perde-
mos e eu me afastei.

 Não gostei nem dela, nem do Willian. Eles po-
diam ter feito muito mais. A Maria Lúcia eu não acre-
dito não, mas o Willian poderia ter feito, o Secretário 
Danilo de Castro, conforme falei, apoiou ele em tudo, 
inclusive nessas verbas que o Estado deu pra ele cal-
çar as ruas, mas o grosso do negócio foi o prédio que 
ele vendeu e fez algum asfaltamento, mas não resol-
veu o problema.

 Paulo Schelb... o primeiro mandato dele foi 
bom. No segundo, ele... fofoca dos companheiros, 
queriam que ele ficasse independente de mim. Falei: 

“Ó, Paulo, se você quiser ser candidato a deputado eu 
deixo o meu lugar para você. Vou candidatar a de-
putado federal que a gente precisa fazer um traba-
lho para no futuro ganhar”, nós fizemos um traba-
lho nessa ocasião. Queríamos ter candidato, mas não 
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tivemos, apoiamos veladamente aquela candidata, a 
Joana, e foi eleita suplente, mas foi, não é? Se bem 
que a gente tinha divergência partidária, eu falei: 

“Nós vamos apoiar”. Mas na outra, o Paulo queria 
ser... Falei: “Você pode ser candidato a deputado es-
tadual, mas não vai ser prefeito não, o seu mandato 
não foi o que a gente esperava, a gente vai mudar e 
colocar um outro”. 

 Ele insistiu. Falei: “Você quer, então vai”. Ele 
foi eleito. Nesse segundo mandato ele brigou comigo 
e cortou relações. Quando foi na terceira, ele queria 
o meu apoio para sair candidato a deputado. Fiquei 
invocado: “Você brigou comigo esse tempo todo e 
agora quer que te apoie? Não vou apoiar não. Você 
quer ser candidato, eu também vou, na certeza que 
nós vamos perder”. Perdemos os dois, quem ganhou 
foi Maria Lúcia. Maria Lúcia eu já conhecia, coitada. 
Embora ela pudesse ter boas intenções foi desvirtua-
da pelos companheiros e se perdeu lá, né? Perdemos 
essa oportunidade, nosso partido desmanchou, agora 
precisa recompor e isso tem sido a maior dificuldade. 

 Primeiro nós tivemos na nossa política o 
Coronel Vieira que foi um baluarte, devemos a ele 
a fundação do município. Depois, tivemos o Astolfo 
Dutra, pai do Pedro Dutra que era um grande polí-
tico e foi presidente do Congresso e da Câmara dos 
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Deputados três vezes e estava cotado para ser go-
vernador de Minas Gerais, mas morreu com 56 anos, 
três meses antes da escolha do candidato, aí apareceu 
o Pedro Dutra brigando com todo mundo.

 Essa briga foi uma merda para Cataguases. 
Mas dos Peixoto, o José Peixoto foi vereador, o 
Manoel Peixoto foi deputado, eles fizeram o José 
Carvalheira Ramos, sobrinho da dona Iracema, foi 
deputado estadual duas vezes, o Astolfinho foi de-
putado e tem o Astolfo Neto [que] foi candidato a 
deputado duas vezes. Pedro Dutra foi deputado esta-
dual, Manoel Peixoto foi deputado, não fizemos fede-
rais, depois não tivemos mais nada. O Camilo Gama, 
mas ele foi para o Rio de Janeiro e se aproximou do 
Osvaldo Aranha, do Getúlio Vargas, foi deputado 
muito tempo, virou presidente do PTB no Estado de 
Minas e ele foi Senador de Cataguases, de Aracati. 

 O Farias... foi candidato a deputado, antes do 
Barbosinha. Não, eu acho que foi na época que fui 
candidato a prefeito, naquela época não era tudo jun-
to? Ele foi candidato nessa época e perdeu. Depois na 
outra foi o Barbosinha e perdeu. Na outra, quem foi 
candidato? Eu, aí eu ganhei.

 Falta Cataguases assumir a sua destinação 
histórica. Está faltando... Nós ficamos com essas bri-
guinhas tolas, querendo um ser mais do que o outro 
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e não arranjamos coisa nenhuma. Você vai à Câmara 
de Vereadores e é um disparate atrás do outro. Não 
digo que essa seja a pior... mas esta aí é um fracasso. 
Nesse diapasão, você não pode esperar muito. Tem 
que mudar a mentalidade desse povo, o eleitor se 
compenetrar do seu papel, da importância do seu vo-
to e votar diferentemente. Nosso amigo Cesinha que 
apoiei, não estou com muita esperança não, ele fala 
que vai fazer, vai fazer... vamos ver.

 Os próprios políticos... da minha época você 
só tem dois... o Hugo Lanna, já entrevistaram ele? Já 
foi vereador, presidente da Câmara duas ou três ve-
zes, é o único remanescente desse grupo, depois fi-
quei eu. Esses novos ainda não tomaram consciência 
do papel deles, da importância que eles têm. O pro-
jeto deles é pessoal, querem ser isso, aquilo. Entram 
pensando em ser prefeito, deputado, não pensam em 
ser e exercer bem a vereança, estão pensando em ou-
tro cargo lá na frente. O que tínhamos que fazer ou 
pudemos fazer, nós fizemos. Tínhamos essas dificul-
dades todas... Tem aqueles que procuram obstacular 
só para atrapalhar. Minha administração anterior foi 
difícil porque toda a Câmara... Falei: “Não vou dar 
nada pessoalmente, não contem comigo”. Eles fica-
ram com raiva e brigaram, me sabotaram o quanto 
puderam. Só não votavam contra porque iam ser 
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desmoralizados. Não votavam contra, mas deixavam 
de votar, queriam atrapalhar para receber benefí-
cios pessoais. Muita coisa não pude fazer porque a 
Câmara de Vereadores atrapalhou. 

 O Renato Teixeira falou: “Não compreendo 
esse Cataguases. Você imaginou se os Peixoto, com 
o poderio que eles têm não tivessem brigado com o 
Pedro Dutra com aquele entusiasmo, aquele prestí-
gio que ele tinha tão jovem, como Cataguases seria 
diferente? A gente fica imaginando como poderia ser 
diferente se essa briga não tivesse acontecido, como 
seria o nosso desenvolvimento, o que a gente teria 
conseguido?” 

 Pelo menos na nossa região... Não vou querer 
comparar Cataguases com Juiz de Fora, mas não sei 
se você se lembra de Juiz de Fora uns 20 anos atrás. 
Um fracasso. Melhorou quando a Universidade 
foi pra lá, tomou outro vulto e desenvolveu. Ubá, 
Muriaé e Leopoldina eram cidades muito piores 
do que a nossa. Nós estagnamos. Muriaé está mais 
adiantado, Ubá está mais adiantado e Leopoldina, 
apesar de pequena está bonitinha, bem organizada. 
Você viu lá? Eh, melhorou, hein, está melhor do que 
nós! Estamos com ruas com capim, lixo para ser apa-
nhado, nosso desenvolvimento fracassou, nossas in-
dústrias parando...



361

 [O José] candidatou, mas eu fiquei doente. Eu 
fui tomar um remédio, tomei o remédio demais e fez 
mal aos rins. Peguei uma inflamação e essa inflama-
ção, diz o doutor Lanzieri, que é com um ano que se 
tira esse negócio. Foi no último período e nos 10 dias 
antes que eu piorei. Estava acompanhando a campa-
nha, fazendo uns comícios para o Cesinha e nos últi-
mos não pude ir. 

 A Maria Cristina resolveu me levar ao médico 
e o médico falou: “O negócio não está bom, não. Você 
vai internar agora”. Do consultório mesmo, me man-
daram para Belo Horizonte, fiquei quase um mês 
internado no Felício Rocho. Os médicos chegaram à 
conclusão que não era o que eles estavam achando, 
era o negócio do rim. Eles falaram: “O seu proble-
ma é rim mesmo e você vai ficar fazendo tratamen-
to aqui”. Falei: “Ah, é do rim? Tudo que vocês estão 
fazendo para o rim aqui eu vou fazer lá e lá eu estou 
em casa”. O médico não gostou muito não [...]. Estou 
fazendo o tratamento com o Lúcio Lanzieri, e ele to-
ma conta de mim muito bem. Fiquei quieto por aqui 
mesmo, o tratamento deu certo. 

 Agora vocês estão falando essa coisa aí, né? 
Pode ser que a gente tenha que fazer um esforço 
por Cataguases. Acho muito difícil, mas não afas-
to a ideia, eles podem fazer tanta raiva na gente 
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e a gente resolver entrar na luta, mas os grandes 
companheiros morreram, da minha época só resta 
mesmo o Hugo Lanna. Pois então, tudo é por amor 
a Cataguases. É por amor a Cataguases, à sua histó-
ria, aos ideais, aos nossos fundadores, das pessoas 
que fizeram tudo isso; você pensa nos rapazes da 
Verde, aí o negócio toca fundo... Eles eram meninos 
mais novos que vocês e queriam uma Cataguases 
melhor. 

 Uma mensagem? A mensagem é de espe-
rança. Tenho esperança que a gente consiga colocar 
Cataguases no seu lugar, assim como eu acredito 
no povo de Cataguases e tenho esperança no traba-
lho e na profissão de cada qual. É claro que nós te-
mos uma porção de defeitos, tem muito pilantra em 
Cataguases, mas acredito que vamos conseguir ultra-
passar isso porque se você ficar só olhando perde-se 
o sabor, aí você morre antes da hora.

 Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. 
Fico muito satisfeito, pois vocês deram curso a es-
sa ideia nossa, [Luiz] participou desde o início do 
Projeto Memória e Patrimônio Cultural e está no 
quinto volume, [...] ainda tem muita gente pra falar, 
não só os velhos, mas jovens com outros ideais, ou-
tras mentalidades que podem contribuir e alguém 
vai acabar lendo... 
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 Desliga aí que vamos continuar a conversa... 
Ah, cerveja não estou podendo, a mulher não deixa. 
Fui cervejeiro, mas com esse negócio dos rins não es-
tou tomando, não. Depois vocês deixam eu olhar, não 
é? Tem muita coisa que a gente fala... Tem que ser fo-
to atual, do jeito que eu estou: velho. Ah, pra você 
publicar no livro? Eu novo, não.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva, Luiz Fernando Leitão e Rita de 
Cássia Mendes Cabral, em 11/06/2013.
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               O meu nome civil é Virgínio Lopes da 
Silva, e o meu nome artístico místico é Eugênio Lápis 
da Selva. Meus amigos, eu tive uma ideia muito bri-
lhante a respeito do meu nome que é duplo! Eu tenho 
um nome que é de nascimento, a gente fala que é no-
me civil e o outro é como se fosse um pseudônimo, o 
nome que tem caráter artístico e místico. Adotei esse 
nome artístico e místico de acordo com o significado 
que eles podem apresentar para o ouvinte e leitor es-
tudioso. Eugênio é porque os meus amigos, alguns de-
les, me tratam de Geninho, e Geninho adapta melhor 
com Eugênio do que com o nome Virgínio, Eugênio 
significa uma pessoa muito, muito inteligente. 

V I R G Í N I O  L O P E S  D A  S I LVA
A P O S E N TA D O 

7 6  a n o s
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Então Eugênio quer dizer, muito inteligente. 
Lápis tem dois significados básicos, primeiro porque 
o lápis ele é rudimentar, ele é usado nas escolas fun-
damentais que antigamente dizia que era primária. 
Mas hoje em dia primário é um criminoso que pra-
ticou crime pela primeira vez, eu acho que o minis-
tério da educação percebeu que a palavra “primário” 
não está adequada e passou então para denominação 
fundamental. 

O lápis é usado só para aqueles, para princi-
piantes, depois que ele passa a trabalhar, a estudar 
num grau mais elevado ele abandona o lápis, lápis 
também significa humildade e simplicidade, mais 
também tem outro significado ainda, aquela pasta 
preta que está no centro do lápis, eu trato aquilo de 
grafite, em torno do mesmo, do grafite, está a madei-
ra e em torno da madeira uma película plástica que 
eu não sei se é plástico mineral ou vegetal, que vege-
tal também faz plástico, pra mim o melhor plástico 
do mundo é o vegetal, esse negócio de plástico mi-
neral, já deveria ter acabado há muito tempo. O gra-
fite representa o nosso espírito, a madeira é a nossa 
alma e a película, azul ou amarela, dependendo da 
cor do lápis, representa o nosso corpo físico. Agora 
passaremos para a definição da palavra selva, é mui-
to interessante, a selva simboliza o reino vegetal e o 
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reino vegetal ele é o responsável pela vida de todos 
os viventes na face da terra tanto os animais como o 
homem, provém do reino vegetal, até os animais car-
nívoros, dependem do reino vegetal. 

Os carnívoros, ele de vez em quando, quando 
estão sentindo mal estar, eles sentem que estão um 
pouco adoentados, e vão comer capim, usam às ve-
zes até folhas de árvores pra poder curar a enfermi-
dade que está atormentando o pobre animal. O rei-
no vegetal ele sustenta os animais, vegetarianos e os 
carnívoros também, porque quando um carnívoro 
devora, por exemplo, uma ovelha ele está ingerindo 
vegetal, através do animal. Comeu vegetal através 
de um animal. Ninguém me ensinou, isso é devido 
à pesquisa, raciocínio, reflexão. A leitura e a reflexão, 
aliás, a reflexão é melhor que a leitura ainda, porque 
a pessoa que não tem leitura, não sabe ler nada, não 
sabe escrever o nome.

São três faculdades básicas: a memória, a ra-
zão e a imaginação, tudo que o homem inventou e 
criou até o dia de hoje, passou pela imaginação, são 
três faculdades básicas, mais a gente pra saber dessas 
coisas tem que ler e tem que raciocinar, tem que pen-
sar, então, selva é a mesma coisa que Silva, por exem-
plo, quando uma planta é própria da floresta a gente 
denomina aquela planta de silvestre, Malva Silvestre, 
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Alecrim Silvestre, Taioba Silvestre, Almeirão Silvestre, 
Animais Silvestres, quer dizer, natural da selva. 

E com relação a Silva e a selva, essa translite-
ração do Silva para selva ainda tem outro motivo. É 
o seguinte: Silva também é a voz da cobra, a cobra 
silva, e a cobra é um animal muito importante na fa-
ce da terra, porque lá no antigo Egito, quando os ho-
mens e mulheres saíram do Egito, e quando começa-
ram a desobedecer às ordens do senhor Deus Jeová, 
eles foram picados por cobras, serpentes.  Moisés 
falou “Senhor, que nós vamos fazer agora? As ser-
pentes estão picando o pessoal, tudo está morren-
do senhor, que nós faremos?” Jeová Deus falou as-
sim com Moisés, “Moisés faça uma estátua de uma 
serpente coloca num poste, todo aquele que olhar 
pro poste e para a serpente no poste vai ser curado.” 
Assim Moisés fundiu uma serpente de cobre colo-
cou no poste e todos aqueles que foram picados pe-
la serpente, quando olhavam para a serpente eram 
curados. 

Eu nasci no dia 6 de maio de 1937. Eu nasci 
em um lugar denominado Ribeirão do Cágado, ao 
norte de Aracati de Minas. A minha infância foi, po-
demos dizer de uma forma comum e regular, passei 
por momentos de apreensão, medo, tristeza e mo-
mento de alegria, esperança e muito amor. Eu mora-
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va com mais quatro pessoas. O meu pai, o nome dele 
era Tertuliano Teodoro da Silva, a minha mãe cha-
mava Maria Lopes da Silva, o meu irmão chamava 
José Lopes da Silva, e a minha irmã chamava Jovina 
Lopes da Silva, ela faleceu em dia 1º de novembro, 
fiquei sozinho e Deus.

  Os meus pais eram agricultores. Meu pai era 
agricultor e a minha mãe era chefe de casa. Trabalhei 
na roça durante alguns anos, capinando, plantando 
arroz, milho, e feijão. A vocação natural das pessoas é 
muito mais importante do que estudo. Eu não estou 
desmerecendo o valor do nosso aprendizado, mas 
se a pessoa não tiver uma vocação pra determinada 
função ou atividade, não adianta estudar. É isso que 
eu gostaria mesmo de contar. Às vezes eu tenho con-
tado para os meus amigos esse acontecimento. Meu 
pai, quando eu era criança, ele tinha muito medo de 
eu sofrer bulling na escola, porque eu era uma pes-
soa muito tímida, muito séria, muito honesta, uma 
pessoa assim que tinha aparência de tolo. O que, que 
meu pai fez? Meu pai falou comigo: “Eu vou com-
prar uma cartilha pra você, para você aprender a ler, 
escrever e contar.”. O meu pai, diz ele, que estudou 
só durante seis meses, mas o meu pai era um verda-
deiro professor, escrevia muito bem. Lia muito bem, 
e fazia conta muito bem.
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  Primeiro foi o meu irmão, o José Lopes da 
Silva, ele começou a me ensinar a ler, mas ele não 
teve paciência comigo, falou que eu ia aprender pra 
burro e então escreveu um bilhete e guardou nos 
seus guardados, dizendo assim: “Parei de ensinar o 
Virgínio dia tanto, tanto e tanto.” Em seguida veio a 
minha irmã Jovina Lopes da Silva, para me socorrer. 
Porque quando meu irmão falou que eu ia aprender 
para burro eu me senti muito triste, me senti frustra-
do e derrotado mesmo, quase que eu fiz a promessa 
pra um santo, que afinal de contas nem sei que santo 
que eu ia fazer a promessa? A minha irmã começou 
a me ensinar, ela usava um palitinho semelhante es-
se que a gente usa no bar pra pegar guloseima, es-
se quadrinho, esse cubinho de queijo, de salame, e 
outras guloseimas. Ela me ensinava através de um 
palitinho, mostrando na cartilha. Nós primeiro co-
meçamos a aprender a ler, porque afinal de contas 
quem ensina também aprende mais um pouco, a arte 
de ensinar é muito boa, porque o professor aprende 
muitas coisas durante a atividade nas escolas.

 Então, a primeira parte do meu aprendiza-
do foi através do alfabeto, aí eu aprendi o nome das 
letras, o A, o B, o C, e daí por diante. Em seguida 
passamos a juntar, a reunir as letras do alfabeto pa-
ra formar as sílabas, parece que eu dormi, mas não 
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sonhei não. Quando eu acordei eu já sabia ler melhor 
do que muitas pessoas. Eu senti muito feliz pelo fato 
de ter aprendido a ler. Em seguida veio um período 
de fama, tornei-me muito famoso pela redondeza ali 
no Ribeirão do Cágado porque o povo sabia muito 
bem que eu tinha aprendido a ler, a contar e a escre-
ver em casa, sem ser preciso frequentar os colégios 
da cidade. O meu irmão me ensinou um pouquinho, 
a minha irmã ensinou um pouquinho, meu pai me 
ensinou um pouquinho. O meu irmão aprendeu com 
o nosso avô, o Facundo Lopes da Silva, ele era espa-
nhol de nascença. A minha irmã aprendeu a ler muito 
bem, mas não lia, depois de idosa que ela descobriu 
que podia ler, e passou a ler as Escrituras Sagradas. 
Ficava horas, horas estudando a Bíblia, mas depois 
ela verificou que a leitura estava prejudicando a vista 
dela, aí ela parou. A minha mãe parece que não sabia 
ler nem escrever. 

A minha vinda para Cataguases começou de-
pendendo de certos fatores. O primeiro fator foi o pro-
fissional, porque meu pai era vendedor, eu o acompa-
nhava quase sempre, e ali fui aprendendo a vender, a 
trabalhar com o público, então me senti atraído pela 
profissão de vendedor, esse é um dos fatores prin-
cipais, pelos quais eu tive uma oportunidade de vir 
para Cataguases. A minha tendência para vir para 
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Cataguases foi devido o fato de meu pai ser vendedor 
e eu passei também a ser vendedor. E a vontade de 
morar aqui em Cataguases aumentou muito. Eu pos-
so contar rapidamente como aconteceu?

Primeiro, a nossa residência no Ribeirão do 
Cágado tornou-se inabitável. Um dos proprietários 
aconselhou o meu pai que nós devíamos mudar de 
residência, porque uma casa estava desocupada, por-
que um dos moradores comprou uma posse aqui 
em Cataguases e edificou uma casa e veio morar 
aqui. Então mudamos para o lugar mais próximo de 
Cataguases, ali nós falávamos que era onde morou 
o Zeca Custódio, assim que nós definíamos o local 
onde nós estávamos morando. O meu pai faleceu no 
dia 21 de maio de 1970, então não tinha mais jeito da 
gente ficar ali, primeiro porque a casa também esta-
va nas mesmas situações da primeira. E outro caso 
também é porque aqui na cidade a gente poderia ter 
mais meio de vida, mais na cidade do que lá na roça. 
Daí nós mudamos para o bairro Haidée, ali ficamos 
quase um ano, nós passamos muito aperto ali. Não ti-
nha água, tinha um senhor lá que chamava Altamiro 
Martins que controlava a água, quando a água che-
gava era a hora que ele fechava a água, foi preciso 
carregar lata de 18 quilos escada acima pra poder ser 
usada na cozinha, e no banheiro.
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Dali do bairro Haidée nós viemos para o bair-
ro Marote para o sítio do senhor Edésio. Então nós 
passamos muito aperto ali no bairro Haidée, se não 
fosse a caridade pública, se não fosse a caridade 
dos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de 
Madureira, e a Iolanda Rabelo, nós tínhamos mor-
rido de fome. Dali nós viemos para o bairro Marote. 
Nós estávamos pagando aluguel direitinho, na época 
eram 50 cruzeiros ao mês. 

Eu gostava muito de tocar violão e cantar, tal-
vez incomodasse a dona Maria Areia. Dali saímos 
e fomos para o sítio do senhor Onofre Machado, 
porque ele tinha uma casa desocupada no seu sí-
tio. Mudamos pra lá, ele não cobrou nada e foi uma 
benção muito grande a dona Maria Areia ter desen-
tendido com a gente, porque na casa dela não tinha 
água, não tinha mina, era apenas um poço, a gente 
tinha que pagar aluguel, espaço pra plantar verdu-
ra não tinha, meu irmão plantou alguns pés de fava 
pra poder conservar a espécie, e lá no sítio do senhor 
Onofre Machado tinha água com fartura na porta da 
cozinha, fartura de frutas também, e não tínhamos 
necessidade de pagar um real.

Tem mais alguns detalhes para contar. A espo-
sa do senhor Onofre Machado faleceu. Ele distribuiu 
suas propriedades com os herdeiros, e ele conversan-
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do com um dos netos dele, o neto disse assim: “Vô, 
eles podem continuar aqui no sítio, mas temos que 
fazer contrato.” O senhor Onofre Machado falou as-
sim: “Contrato, não vamos fazer não, eu vou arru-
mar uma casa pra eles morar”. E ali fomos morar na 
casa que era do José Barbosa, na fazenda do senhor 
Onofre Machado, ia completar 32 anos que nós está-
vamos ali. 

Mais uma vez outra habitação estava inabitá-
vel, a água não tinha jeito mais de funcionar, porque 
os tubos de água que estavam no brejo, quando a 
gente emendava no local, quebrava no outro, a casa 
não tinha mais como morar. O senhor Osvaldo taxis-
ta falou comigo: “Senhor Virgínio, a casa do senhor 
está ficando selada.”. Eu falei: “Eu não sei o que é se-
lada.” “Ela está afundando, o telhado.” Eu não sabia 
o que era selado, nunca tinha ouvido falar na minha 
vida. Então não tinha condições de morar ali mais, 
nós íamos alugar uma casa por 150 reais ali perto da 
pracinha do bairro Marote lá de baixo. 

A venda das rosquinhas começou lá em Aracati 
de Minas. Tinha lá os meninos vendendo biscoito de 
polvilho e os vendedores de picolé. Os vendedores 
de picolé falaram assim: “Esses meninos, eles estão 
ganhando muito mais dinheiro do que nós.” Aí eu 
me senti inspirado, aquilo foi muito bom para mim, 
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porque eu pensei: “Ah eu vou também vender biscoi-
to de polvilho, e vou ganhar bastante dinheiro.”.

Aqui em Cataguases comecei vendendo biscoi-
to de polvilho. Aí passei a vender rosquinha de leite, 
rosquinha amanteigada, biscoito polvilho já foi dito 
agora há pouco, calango, brevidade, tinha alguém 
que falava que era brovidade, mas o nome certo não 
é brovidade não, só se tiver um pouco de fubá não é. 
E se tiver um pouco de fubá é brovidade, mas se não 
tiver, se não tiver fubá é brevidade.

Eu estive no Leonardo, no bairro Haidée, não 
sei, eu estive vendendo biscoitinho e rosquinha lá no 
Leonardo, no bairro Haidée, na Granjaria, no Horto, 
na Vila Reis, no bairro Popular, no Sol Nascente e 
Pouso Alegre. Eu fiquei viciado aqui na Granjaria, 
até o dia que eu pensava que eu não viria aqui de 
repente eu estava na Granjaria, por causa da força do 
hábito, o costume tem uma força tremenda na vida 
do ser humano, por isso que é bom a gente acostu-
mar a fazer coisas boas, porque fica difícil de deixar 
de fazer.

Tem 12 anos que eu parei de vender rosquinha. 
Primeiro porque eu já estava cansado, já não vendia 
tão bem quanto no princípio. Depois pela misericór-
dia do altíssimo me aposentei, não é? O meu irmão 
faleceu, a minha irmã ficava sozinha e Deus, a gen-
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te precisava fazer companhia a ela. Nós viemos para 
o asilo. Dois asilos. Nós deixamos o primeiro asilo e 
fomos para o segundo porque o dono do asilo esta-
va usando de, não sei explicar como que a gente diz, 
mas estava prejudicando os velhinhos. 

Passado alguns dias eu mais a minha irmã fo-
mos pra lá, a minha irmã quase que morreu de chorar. 
Porque ela tinha dito que ia morrer no asilo, de re-
pente tinha que sair, ela não estava sabendo de nada 
que estava acontecendo. O acordo que eu fiz no asilo 
é que 200 reais seriam nossos, pra nós comprarmos 
rosquinha amanteigada, biscoito de polvilho, com-
prar bebida, pra passear de táxi. Depois fomos para 
o segundo asilo, o nosso acordo também foi o mesmo. 

A primeira igreja que eu fiz parte dela foi Igreja 
Católica Apostólica Romana, eu fiz a primeira comu-
nhão na zona rural, próxima a Santana de Cataguases, 
na fazenda do senhor Ibraim Farage. A minha casa 
era um lugar muito triste que havia muita doença, 
pobreza, e falta de paz, e eu imaginei que a religião 
do modo popular, popularmente dizendo, que a re-
ligião poderia servir para melhorar a nossa situação. 
O meu pai recebeu de presente aqui em Cataguases 
os boletins do Centro Espírita Paz, Luz e Amor, eu 
gostei muito. Não frequentei o Centro Espítita, mas 
visitei, e me senti muito bem, e fui muito bem aten-
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dido ali, até uma receita, o José do Nascimento falou 
comigo, que em Belo Horizonte tinha um senhor, que 
só de lembrar do nome da gente sabia o que estava 
acontecendo com a pessoa. 

E aí então pediu uma receita, de um irmão lá de 
Belo Horizonte, e eu estava trabalhando na roça, ca-
pinando o arroz, limpando o arrozal e senti que eu ia 
ser aconselhado a ler um livro. Quando a receita che-
gou em minhas mãos estava escrito em baixo: “Leia 
o livro Jesus no lar.” Depois do espiritismo, naquela 
época mesmo eu comecei a procurar na religião, um 
meio pelo qual a gente poderia mudar de vida. Eu vi-
sitei escola bíblica dominical na igreja Metodista no 
bairro Pampulha muitas vezes, frequentei escola bíbli-
ca dominical da Avenida, não lembro se é Humberto 
Mauro ou Avenida Astolfo Dutra, é lá do centro da 
Igreja Metodista. Estudei, já fiz dois cursos por corres-
pondência com os Adventistas do 7° dia, um avança-
do e o universal, estudei com Testemunha de Jeová.

De acordo com a origem da palavra religião, 
religião é tudo aquilo que faz o ser humano retornar 
a ter uma comunhão com Deus, quando nós somos 
crianças, crianças pequenas nós temos comunhão 
com Deus, comunhão perfeita. Até o próprio Jesus 
Cristo falou que as crianças vêem os anjos de Deus, 
se a criança tem poder de ver os anjos de Deus, está 
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na bíblia, é porque as crianças têm comunhão perfei-
ta com Deus, e à medida que a gente vai aprendendo 
as coisas do mundo, os costumes mundanos a gente 
vai se afastando de Deus, o dia que a gente volta para 
Deus e passa a ter comunhão perfeita com ela, com 
Deus, essa que é a verdadeira religião. Igreja quer di-
zer: “aqueles que foram tirados para, aqueles que fo-
ram tirados para fora”. Tirados da onde? Do mundo. 
Em Apocalipse está escrito assim, sai dela povo meu, 
para não serem cúmplices dos seus pecados. Deus 
está sempre mandando nós sairmos da idolatria, da 
feitiçaria, de tudo que não serve. Então, e as pessoas, 
a igreja está no mundo, a igreja que é um grupo de 
pessoas que saíram do mundo, mas igreja está sujeita 
as influências ambientais. 

Infelizmente tem muitas pessoas que não sa-
bem disso. Alguém me pergunta a respeito de religião 
eu falo assim: “Você sabe o que significa religião?” 
Religião é reunião. Religião não quer dizer uma ciên-
cia, não quer dizer uma congregação, não é nada dis-
so. Religião vem do latim, religare, quer dizer voltar 
a ter ligação, quer dizer voltar, ligare, ligação, voltar a 
ter ligação com Deus. A pessoa não sabe, mas nós so-
mos afastados de Deus e aprofundados no mundo, fi-
camos muito longe de Deus. Por um milagre de Deus, 
conforme Jesus falou com o Nicodemos, era professor 
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de religião, e ficou com medo e com vergonha de en-
contrar com Jesus durante o dia, e foi conversar com 
Jesus durante a noite, e Jesus falou com ele: “Se você 
não nascer de novo você não pode entrar no reino de 
Deus”. Esse milagre do novo nascimento é que faz a 
gente voltar a ter comunhão com Deus.

 Todo ser humano tem saudade, todo ser hu-
mano tem saudade de Deus, até a pessoa que às vezes 
ouve uma música, é muito emocionante, um fato co-
movente, a pessoa sente uma saudade, às vezes chora, 
e nem sabe o porque. Os artistas, os cantores, princi-
palmente o cantor sertanejo, ele quando compõe uma 
música às vezes muito bonita, é inspirada na saudade 
que ele tem de Deus, ele pensa que está com saudade 
de uma moça, de uma jovem, ou de uma mulher, mas 
no fundo, fundo, ele está com saudade de Deus.

 O que me inspirou a ler poesia, é porque 
quando eu chegava à casa dos vizinhos eles vinham, 
trazia livros para a gente ler, inclusive livro de litera-
tura de cordel, e ali eu fiquei gostando daquele tipo 
de literatura e passei a escrever então poesia. E então 
é assim que aconteceu, os vizinhos ficavam admira-
dos de eu ter aprendido a ler em casa, e aí então co-
meçaram a arrumar livro pra eu ler. Aprendi a fazer 
poesia lendo aquele livro de literatura de Cordel, ali-
ás, não aprendi, eu fui apenas inspirado. 
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Aqui em Cataguases tinha um senhor cha-
mado Juca Machado, que era primo do meu pai de 
primeiro grau, ele morava no bairro Popular, e ele 
mandou pra mim, uma grande quantidade de livros 
usados: matemática, geografia, história do Brasil, his-
tória do nordeste, e português. De todas as matérias 
que eu gostei mais foi do português. E muito com-
plicado tá! Eu tenho observado o seguinte: que essas 
pessoas que falam na televisão, que é necessário fazer 
campanha para incentivar a leitura, e eu tenho obser-
vado que parecem que eles nem sabem o que fazer 
para ativar o interesse pela leitura. Porque o que faz 
a pessoa sentir prazer na leitura é saber ler direitinho, 
quem não sabe ler não pode ter prazer de ler. Por 
exemplo, tem que observar as pontuações, ponto, vír-
gula, interrogações, exclamação, a pessoa tem que ler 
pra poder sentir gosto pela leitura, ler como se esti-
vesse conversando. E não em um ritmo, um livro. 

Eu trabalho só com a mente e com o coração, e 
com as mãos escrevendo, mas não é um trabalho for-
mal, não é um trabalho reconhecido pela lei, nem pode 
ser reconhecido. Os desenhos que eu faço, as poesias 
são de caráter recreativo, não tem nada a ver com pro-
fissão, porque eu não posso trabalhar, porque eu sou 
aposentado por invalidez, eu não posso trabalhar. Mas 
eu tenho certeza que os desenhos que eu faço e as po-
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esias, não têm nada a ver com a profissão, porque é 
apenas pra eu não ficar parado, pra minha mente não 
ficar bloqueada, pra minhas faculdades não ficar em-
baralhadas, congeladas. Aproveitar o tempo da melhor 
forma possível, e cooperar também para o bem dos ou-
tros, porque os meus desenhos eu estou sempre mos-
trando as pessoas que vão à minha casa, minhas poe-
sias eu não fico guardando, eu mostro pra todo mundo 
que eu acho que merece ouvir, então é deste jeito. 

O pastor lá do bairro Pampulha é o Cabo 
Ferraz, então ele tem um negócio de dizer assim: “É 
muita glória.” Aí nós compomos um hino que fa-
la: “É muita glória.” Lá na igreja tem lá também um 
conjunto de jovens que chama Coração Valente e nós 
estamos pensando em compor uma música evangé-
lica muito bonita para os jovens, que fala: “Coração 
Valente, coração vibrante...” E assim por diante.

Eu tenho mais tendência para a letra do que 
a música. Pela misericórdia do grande arquiteto do 
universo, estou melhorando. Eu descobri uma técni-
ca que ajuda muito a gente colocar música nas letras. 
Então, quando a gente está lendo uma poesia ou en-
tão escrevendo, automaticamente vai ter uma música 
legal, uma música legal. 

A história da Raimunda Lombardi foi pu-
blicada, mas, vamos dizer assim, clandestinamen-
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te, porque não foi impresso em uma tipografia, foi 
impresso sim, uma tipografia, mas não teve o aval 
do Ministério da Cultura, da Educação. Porque um 
amigo dela, conhecido dela que é Astolfo Dutra foi 
até candidato a vereador, ele pegou os versos da 
Raimunda Lombardi e imprimiu. A Mara chegou lá 
em casa com um caixote cheio de livros, eram os li-
vros da Raimunda Lombardi, que o namorado dela 
tinha mandado imprimir. Hoje eu não tenho nem 
mais um livro daquele, não guardei, eu não tenho o 
dom de guardar livro. 

Agora poucos dias perdi uma pasta com dois 
ou três cadernos de poesia inclusive do senhor 
Onofre Machado, que foi a história dele, eu tenho 
que procurar um parente dele que tem um livro, em-
prestar pra mim, pra transcrever, perdi a história do 
senhor Onofre Machado. Eu sou muito grato a ele e 
a família dele, por nós morarmos quase 32 anos na 
fazenda dele. Ele era primo de primeiro grau do meu 
pai. A mãe dele era irmã da minha avó, e ele, quando 
meu irmão foi lá, pedia a ele para nós morar na casa 
lá no sítio dele, ele se lembrou da mãe dele. A minha 
mãe foi beneficiada pela mãe, avó dele pela avó deles 
eu vou arrumar a casa pra eles morar.

A poesia que eu fiz para a minha tia Mercedes 
foi escrita depois que ela faleceu. Faz de conta que 
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ela participou, eu coloquei a palavra na boca de-
la, é o caso da Raimunda Lombardi também, eu te-
nho esse hábito, de colocar palavra à boca da pessoa, 
Raimunda conta. A história está aqui no caderno, da 
Raimunda Lombardi. Ela era muito provocante. Ela 
tinha uma natureza provocante, muito inteligente. 
Raimunda Lombardi era uma pessoa traumatizada, 
começou a trabalhar muito cedo, sofreu muito com o 
rigor do seu pai, que era um homem muito rigoroso, 
sofreu muito com o marido, sofreu também um pou-
co com amigo. Ela era provocante mesmo.

 A irmã Raimunda era uma pessoa maravilho-
sa e muito inteligente, ela me contou a história da sua 
vida, e eu auxiliado pelo grande arquiteto do univer-
so, compus as poesias. 

Meu destino 

Meu destino foi traçado muito antes de 
      eu nascer,
Pelo grande arquiteto, pra lutar e pra vencer,
Deus me fez uma guerreira, contra as forças 
      da maldade, 
Desde o tempo de criança que eu sirvo a 
      humanidade. [...]
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Um trabalho glorioso

Um trabalho glorioso, um trabalho glorioso, 
Visitar os pobrezinhos, 
Quando eu os visitava demonstrava o meu carinho, 
Hoje eu vivo recordando,
A minha vida com Deus, 
Se não fosse a sua graça, 
Não viveria amigos meus,
Não suportaria as lutas, 
Eu já tinha sucumbido, 
Glória a Deus e Aleluias,
Pela fé eu tenho vida, 
Muito em breve vai chegar 
O momento da partida,
Vou morar com os eleitos, 
Lá na glória prometida.

Oração

Oração, não adianta trapaceiro, 
Não adianta enganador,
Seus ardis não me comovem, 
Nada troco meu amor. [...]
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A pequena bem feitora

Desde o tempo de criança que o senhor me preparou 
Pra servir o semelhante, com carinho e muito amor, 
Ajudei a mamãezinha vestir roupa no bebê,
Ela usou minha roupinha logo após ele nascer [...]. 

Certa vez uma cabrita, quase morreu enforcada, 
Com a minha inteligência na hora foi libertada, 
Socorri a pobrezinha, com carinho e muito amor,
Eu ainda era pequena, mas o bom Deus me ajudou.
A pequena bem feitora trabalhava sem parar,
Suportando sofrimento, sem nunca desanimar. 
Até hoje eu me lembro, do meu tempo de criança, 
Muitas coisas importantes estão guardadas na 
      lembrança.

 A mão de Deus

Eu agora vou falar sobre a proteção divina,
Durante a minha vida, preventa é minha sina,
Deus livrou-me muitas vezes, do perigo de morrer, 
Apesar do sofrimento que depois ia sofrer. 
Certa vez quase morri afogada em um riacho,
Mas a mão de Deus me chegou, me tocou, assim 
      eu acho. [...]
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Você sabe por que tem pessoas que procuram 
saber o significado das coisas, dos desenhos, das poe-
sias? Eu acho que sei. São pessoas de caráter analítico. 
É a pessoa que gosta muito de fazer análise, tudo pra 
ela tem que saber o significado. O que significa um 
frasco de água pela metade, o que simboliza um copo, 
se eu descrever um aqui, o que simboliza esse dese-
nho aqui? E este caderno o que significa um caderno? 
A pessoa analítica ela quer saber o significado de tu-
do. Tem hora que a gente pode explicar, tem outros 
significados que não foram revelados, porque está es-
crito na Bíblia que as coisas reveladas são para nós e 
as ocultas para Deus. 

Hoje o homem descobriu muitas coisas com 
relação à ciência, a religião, a filosofia, a filosofia não 
muito. Mas o homem descobriu muitas coisas hoje, 
mas ainda constitui uma parte ínfima de tudo que 
está para ser revelado. Eu também tenho esse dom 
de analisar as coisas, eu gosto muito de analisar de-
senho, analisar sonho, e analisar também o gesto das 
pessoas, porque tudo que a gente faz eles pensam o 
que nós somos, o que está acontecendo, o que acon-
teceu e pode acontecer, os nossos gestos. A pessoa, 
por exemplo, que anda pela rua, pela estrada, olhan-
do para trás significa que ela está com a consciên-
cia culpada. Ela está com medo de alguma coisa. A 
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pessoa que anda muito olhando para o chão, é uma 
pessoa muito exagerada, e ela não é previdente. Ela 
fica olhando muito para o chão, esquecendo de que 
a gente tem que olhar para o céu também. Não é só 
lembrar-se do mundo terreno, mas lembrar também 
que tem algo superior a nós no mundo espiritual.

Todo fim de ano eu fico preocupado, eu fico 
agitado, parece que é influência astral, porque oca-
sião de Natal a gente passa muito aperto, fim de ano, 
é uma vibração terrível, a gente fica nervoso e fica 
com pressa sem estar com pressa, os outros estão cor-
rendo na rua pra fazer compra aquela coisa toda. E 
a gente está no meio e sente influenciado. Agora, eu 
imagino o ano que vem se Deus quiser eu vou com-
pletar 77 anos, eu quero completar uns 77 anos de vi-
tória, de alegria, de felicidade, satisfeito, eu não que-
ro completar os meus 77 anos com tristeza. 

A natureza humana está presente, e nós somos 
então pressionados até fazer o que não queremos, às 
vezes quando vimos já fizemos algo que não é do 
agrado de Deus, e às vezes nem agradável à socieda-
de. Eu estou em uma situação difícil, porque eu não 
sei o que, que eu vou fazer, marquei dia 2 de janeiro 
pra tomar uma decisão. Porque é o principio do ano 
de 2014, e dia primeiro é dia de muita festa, dia 2 co-
meça o trabalho. É, pra tomar uma decisão, que afi-
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nal de contas ainda não sei. Eu preocupo demais com 
isto, porque eu tenho um modo de ver as coisas dife-
rentes dos outros, os outros vêem as coisas grandes 
como se fossem pequenas, eu vejo as coisas pequenas 
como se fossem grandes: 

Cataguases, Cataguases, Cataguases me faz sorrir, 
Na fazenda Boa Vista, foi ali que eu nasci.
Cataguases, Cataguases, é terra de gente boa, 
E se eu estou aqui, meu senhor não é à toa, 
Cataguases, Cataguases, é um povo lutador, 
Foi aqui que eu encontrei, com Jesus Salvador.
 
Cataguases, Cataguases, Cataguases é o meu povo, 
Desde quando encontrei, com Jesus nasci de novo, 
Cataguases, Cataguases, vai cessar o sofrimento, 
Muito em breve chega a hora, do nosso 
      arrebatamento. 
Cataguases, Cataguases, também sofre com a guerra, 
Mas nós temos esperança de um novo céu e uma 
      nova terra.
 
Cataguases, Cataguases, o Deus eterno é fiel, 
Na presença do Bom mestre, já é um verdadeiro Céu, 
Cataguases, Cataguases, é momento de oração, 
Abençoa o mundo inteiro ó meu Deus, tem compaixão.
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Aqui não há necessidade de colocar música 
      nenhuma aqui.

Esta letra já tem uma música original. 

Tem ritmo, tem a música direitinho, por exemplo: 

Cataguases, Cataguases, Cataguases me faz sorrir, 
Na fazenda Boa Vista foi ali que eu nasci, 
Cataguases, Cataguases, é terra de gente boa, 
E se eu estou aqui, meu senhor não é à toa. 
Cataguases, Cataguases, é um povo lutador, 
Foi aqui que eu encontrei, com Jesus e Salvador.
Cataguases, Cataguases, Cataguases é o meu povo, 
Desde quando encontrei, com Jesus nasci de novo, 

Cataguases, Cataguases, vai cessar o sofrimento, 
Muito em breve chega o dia do nosso arrebatamento. 
Cataguases, Cataguases, também sofre com a guerra, 
Mas nós temos esperança de um novo céu e uma 
      nova terra.
Cataguases, Cataguases, o Deus eterno é fiel, 
Na presença do Bom mestre, já é um verdadeiro Céu.
Cataguases, Cataguases, é momento de oração, 
abençoa o mundo inteiro ó meu Deus, tem 
      compaixão.
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Eu creio que este trabalho aqui foi inspirado 
pelo alto, porque hoje é uma coisa muito rara, encon-
trar pessoas que interessam ajudar o próximo, que 
tem uma atitude positiva na vida. Tornei-me parte 
integrante deste grupo, que estão procurando servir 
a humanidade, então, eu não tenho mais palavras, 
gostaria de apresentar umas palavras muito bonitas, 
mas nem sempre o que é bonito é satisfatório, é me-
lhor falar de um modo simples, humilde e prático, 
muito obrigado.

Entrevistado por Adriana Fidelis Silva e Rita de Cássia Mendes Cabral, 
em 03/11/2013.
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