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DIA A DIA

É hora de ceder esta colu-
na para outros olhares: Chega 
um dia que uma etapa termi-
na para dar início a novas 
etapas, novas caminhadas. 
O tempo passa e as coisas se 
renovam.

  Lá no início do ano de 
2002, quando minhas escritas 
começaram a aparecer neste 
Jornal, elas iam para a Coluna 
do Leitor. Depois passaram a 
ser direcionadas para a Co-
luna Opinião. Passado algum 
tempo, recebi um convite do 
Carlos Parreira para escrever 
semanalmente a coluna do 
“Dia a Dia.” Foi uma honra 
escrever e publicar nesta co-
luna mais de 600 artigos so-
bre os mais variados temas!  

 Quem me conhece 
sabe que minha vida inteira 
me dediquei à profissão de 
sapateiro.  No ofício, sempre 
vivia em contato com as pes-
soas, conversando, escutan-
do histórias, recebendo infor-
mações dos fatos e notícias 
do nosso dia a dia de nossa 
cidade de Passos e da região. 
Convivi também com muitos 
amigos durante vários anos 
participando da caminhada 
dos Vicentinos, bem como 
nas palestras em escolas, fa-
culdades e na Associação dos 
Escritores. E assim, acumu-
lando conhecimento, fui re-
produzindo memórias, fatos 
e acontecimentos nos textos 
em minha coluna na Folha. 
Fui me tornando um escri-
tor, pouco a pouco, lançando 
meus textos, minhas crôni-
cas e meus livros! 

 Escrevi muito sobre 
minha infância e sei que os 
meus textos sobre os meni-
nos dos anos 40 e 50 devem 
ter retratado também mui-
tas outras crianças daquela 
minha geração, que jogavam 
bola no campinho pelas ruas 
poeirentas, vendiam quitan-
das e frutas, nadavam nos 
córregos espalhados pela 
nossa cidade ou viam com 
olhares cheios de alegria o 
trem de ferro passar.

 Escrevi tantas vezes 
sobre as viagens de trem, nos 
tempos da Maria Fumaça. 
Sobre chegadas e partidas, 
sobre viagens, enquanto a es-
tação recebia as composições 
vindas de diferentes origens, 
todas com destino a Passos. 
Lembranças também sobre 
brincadeiras, matinês, gibis, 
figurinhas, cinema, rádio, 
radionovelas, igrejas, festas, 
personalidades e tudo mais. 

 Sobre futebol, cam-
peonatos dos anos 50 do nos-
so futebol que era a grande 
diversão e paixão daquela 
época, sobre as eleições, os 
partidos, os comícios, as apu-
rações e as comemorações 
das vitórias. Também sobre 
meu time de coração e jogos 
antigos. Tenho certeza que 
muitos leitores reviveram 
histórias sobre candidatos 
pitorescos e fatos da política 
passense, assim como mui-
tos se lembraram do futebol 
como era antigamente.

 Escrevi sobre lugares 

que visitei, viagens que fiz e 
pessoas amigas que tive o pra-
zer de conhecer. É bom saber 
que ao escrever sobre minhas 
idas a São Paulo, ou qualquer 
outra cidade, leitores se iden-
tificaram me parando na rua 
ou me telefonando para con-
tar cada vez em que cada um 
viajou e conheceu um novo 
lugar, matou saudades de um 
filho, uma filha, um parente 
distante. Viajar é bom, viajar 
nas palavras é melhor ainda! 
Sempre que você for fazer 
uma viagem, faça como eu: 
anote em um caderninho as 
coisas mais marcantes e um 
dia você pode reviver essa 
viagem na memória!

 Muitas vezes es-
crevi sobre o aniversário de 
Passos e pessoas que ajuda-
ram a marcar nossa história. 
Pessoas da nossa terra que 
marcaram minha vida e eu 
retratei com muito prazer na 
minha coluna durante todos 
esses anos. Todos nós temos 
muito a dizer sobre nossa ci-
dade, sobre nossa cultura e 
sobre tudo que acontece, do 
mais simples do dia a dia, aos 
fatos mais importantes do 
nosso país e do mundo. Não 
precisa ser profissional. A 
única coisa que precisa é ter 
vontade de dizer a todos uma 
ideia, uma opinião, um causo, 
uma história, um momento 
que faça refletir sobre a vida 
ou o dom da amizade. Escre-
va, pois isso faz bem a quem 
escreve e a quem lê! 

 Durante anos fiz 
questão de escrever sobre da-
tas comemorativas, as mais 
comuns e tantas outras. As 
festas populares, quermes-
ses, natal, ano novo, dias de 
santos, carnaval, semana san-
ta, causos de assombração, 
anos 60, anos dourados, fes-
tas juninas, a Barrinha de an-
tigamente dos jogos de fute-
bol, circos, parques, ciganos, 
Praça da Matriz e seu “rela”, 
Praça do Rosário e a antiga ro-
doviária, o Mercadão, o estilo 
do comércio e tantos outros 
assuntos que iam surgindo e 
ficando registrados, me dan-
do assim o privilégio de ter 
centenas de textos em meu 
arquivo, e quem sabe deles 
poderá surgir novos livros!

 Agradeço a oportuni-
dade dada pelo Carlos Parrei-
ra, um grande incentivador. 
Agradeço aos leitores e leito-
ras que tanto falaram comigo 
semana a semana, durante 
décadas. Agradeço os comen-
tários, as críticas, os elogios 
e todas as pessoas que me 
inspiraram a escrever. Agora 
chegou a hora de dar espaço 
aos mais novos!

  Fiz novas edições 
dos meus 3 livros: Memorian-
do (6ª  edição), Proseando e 
Férias Na Roça (2ª edição),  
que estão disponíveis para 
quem quiser adquirir e des-
frutar de minhas escritas. 
Enfim, estou me despedindo 
dessa Coluna, mas não de 
vocês, que continuam sendo 
meus amigos e minhas ami-
gas de sempre. Até breve!!!
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Novas etapas, 
novas caminhadasnovad.oficial
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preparadas para os novos lançamentos da coleção #Ultra2? 
conheça novas modelos e a maravilhosa coleção de blUsas da 
nova d e se apaixone pelas peças exclUsivas.
blUsas selecionadas com 30% oFF em até 6x sem jUros, em venda 
especial, de 15 à 21 de jUnho. não perca!
na Flagship store nova d na avenida da moda, oU no site novad

faixa etária, apontando nuances 
das vivências atravessadas por 
essas identidades. A narração em 
3ª pessoa permite uma observa-
ção profunda das personagens 
e das transformações pelas 
quais passam; ainda que a ação 
acon-teça num único dia, num 
“Do-mingo”! 

 Sangue Azul para ele, todos 
os dias! Casual, esporte, esporte 
fino, em roupas, sapatos, bolsas, 
mochilas, carteiras e acessórios. 
Para homens com estilo. Na Ave 
nida da Moda ou via Whatsapp 
(35/9-9141-3312) #sangueazul 
homem

 Enquanto as cortinas da 
edição  2021 do Festival 
Nacional de Tea tro de Passos 
não abrem... Depois de realizar 
a produção de três festivais 
on-line (Festival Nacio nal de 
Teatro de Passos, Festival de 
Gestão e Produção Cultural e 
Festival de Teatro de Rua), a ges 
tora Isabella Vieira divide seu 
know how em consultorias para 
realização, por exemplo, do Fes-
tival de Teatro de Araguari, que 
também acontecerá on-line...

 ...Mais ainda: Isabella Vieira  
participou agora mesmo de uma 
roda de conversa promovida 
pelo SESC-MG e pelo pessoal 
do “Ti-radentes em Cena”, para 
falar so-bre Cultura e Turismo 
em tempos de isolamento 
social. A produ-tora mostrou 
as iniciativas rea-lizadas pela 
Adesc e pela Trupe Ventania 
para se reinventarem nesses 
tempos de pandemia,..

 ...como a realização dos festi-
vais on-line e também da apre-
sentação do Teatro Drive-Thru 
em 2020, - que, saiba bugrada 
-, foi a primeira desse tipo do 
Bra-sil, aqui in Passos, ali na 
Avenida Breno Maia!..

 ...Isabella Vieira dividiu ho-
lofote na roda de conversa  tam-
bém  com a superintendente de 
Marketing Turístico da SeCult-
MG, Fernanda Fonseca; com 
Valmiro Jr, que é o co-realizador 
do festival de Design “Semana 
Criativa de Tiradentes”  e com 
a gerente de Turismo Social 

e Hospitalidade do Sesc em 
Minas, Manoela Marques. 

 Em tempo: Isabella  e todos 
os organizadores do “V Festival 
Nacional de Teatro de Passos” 
-  o FNTP - estão na batalha 
para atingir os 1.000 inscritos - e  
mais -, no canal do festival no 
YouTu-be! A quem interessar 
possa, basta entrar no YouTube, 
digitar Festival Nacional de 
Teatro de Passos. Quando a 
página for aberta,  clique na 
tarja vermelha no alto e à direita 
da tela, onde lê-se “Inscreva”. 
Pronto. Tá ins-crito! O resto é 

o melhor da Cultura. 
 Há mares que vêm para o 

bem. E desde 1992 a Munditur 
te leva para qualquer um deles! 
Ou a qualquer um dos melhores 
destinos no planeta Terra! Por 
terra, pelo mar ou pelo ar. Na 
região, no estado, em outras 
regiões e estados, brasileiros 
ou internacionais. Fale com a 
equi-pe Munditur, ela tem seu 
pró-ximo destino! A Munditur 
está na Rua Santo Antônio, 79. 
Por telefone, dial 35/3521-6373. 
Ou munditur@munditur. com.
br  Ou  @munditurviagens

“domingo” é o romance de estreia de ana lis 
soares costa (na capa do livro assinando ana lis 
soares) -
a Filha do escritor marco tUlio costa e da 
escritora arlete porto soares. o primeiro livro 
da escritora  ana lis soares vem com preFácio 
de maria valéria reZende e tem lançamento 
marcado para jUlho, pela editora instante. mas já 
está liberado e em pré-venda (r$ 54,90) no site da 
editora, desde 9 de jUnho (e até o dia 28)


