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cursinhos populares, que tem ajudado pobres e pretos no ingresso ao

ensino superior.

À memória de minha amada avó, dona Valdemira.





A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto.

Darcy Ribeiro, antropólogo (1922-1997)

Senhor Deus dos desgraçados!

Dizei-me vós, Senhor Deus!

Se eu deliro... ou se é verdade

Tanto horror perante os céus...

Castro Alves, poeta (1847-1871)
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O  S I S U  A B R E

eiliane, 17 anos, deitada no sofá da sala da casa onde
morava, no distrito de Patriarca Abraão, em Pietro
Tabachi, estava ansiosa quanto à abertura das inscri-

ções do SiSU no curso de Medicina da UFES. No entanto, ela
não tinha computador para fazer as inscrições.

O celular daquela menina era da Red Butterfly, marca
chinesa de qualidade duvidosa, comprado nas Casas Krauss,
com pouca memória, e que travava ao abrir o Google Chrome.
Mesmo que o aparelho funcionasse a contento, ela não tinha
bônus para pacote de dados, e a cobertura 3G naquele distrito
era precária.

Leiliane conversou com Simone, sua tia e madrinha, com
quem morava, a respeito de seu sonho:
- Madrinha, as inscrições do SiSU abriram hoje, mas não

tenho computador pra me inscrever, o meu celular fica
travando, não sei o que fazer.
- Leiliane, minha flor, se a madrinha pudesse, comprava até
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um notebook pra te ajudar, mas a coisa tá feia. Não tá
pintando unha pra fazer, e pra variar, algumas clientes choram
miséria em relação ao preço que cobro, querem precificar
trabalho, dizem que tá puxado, que tá fora da realidade.
- Algumas falam que é devido à pandemia.
- Não tá fácil pra ninguém, meu amor. Todo mundo tá

passando por maus bocados, em virtude do coronavírus. Muita
gente perdeu o emprego, ou teve o salário reduzido. Outros
usam a pandemia como desculpa pra levar vantagem em cima
da gente. Certa feita, quando disse pra cliente que meu valor
era aquele, e não negociava, a bonita disse: “Querida, a
Rayanne, filha da Rita, faz por esse valor. Você se acha a única
manicure de Pietro Tabachi, mas tem mais de cinquenta mani-
curas da cidade que cobram mais barato que você. É a lei da
oferta e da demanda”. Respondi: “Se acha que meu serviço tá
caro, então faz com ela, caramba!”. A dondoca gritou: “Vai
vendo, Simone. Continua nesse discurso socialista, que você
vai ficar sem trabalho, sua otária. Quem você pensa que é? Pro
seu bem, eu te digo: baixa sua bola, ou vai ficar mendigando
trabalho”. Respondi: “Minha filha, se você acha que tá caro,
faça você suas unhas”. A patricinha desligou na minha cara.
- Quem é a bonita, madrinha?
- No caso, era Bianca Dell’Antonio Barreira, neta de Jalmir

Barreira, ex-prefeito da cidade, cassado em 2013, por ter
acobertado o esquema de corrupção operado por Karine
Barreira, já falecida, à época, secretária de Educação. Moça
montada na grana, e quer chorar miséria pra cima de mim? Ah,
me poupe! Aquele poço de orgulho pensa que achei meu certi-
ficado de manicure e pedicure no lixo. O fruto não cai muito
longe do pé. Ela herdou o mau gênio da mãe e do avô.
- Essas ricas… quanto mais têm, mais querem pechinchar.

MAXWELL DOS SANTOS
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- Bianca não sabe o duro que dei pra fazer os cursos de
manicure e pedicure no SENAC, pra vir desmerecer meu
trabalho. Tô precisando trocar meu celular, que tá com a
bateria viciada. Como vou conseguir, com essas clientes
muquiranas?
- Deus te ajude a comprar outro aparelho, mas queria

mesmo é um computador pra fazer inscrição do SiSU. Parece
que meu sonho de ser médica ficará muito distante.
- Não fique assim, Leiliane. Vai dar tudo certo. Você vai

conseguir fazer sua inscrição.
O celular de Simone tocou. Era Hellen. Ela atendeu:
- Alô, quem tá falando?
- Sou eu, Hellen.
- Oi, Hellen. Boa tarde.
- Simone, tô precisando que você venha aqui em casa fazer

minhas unhas. Hoje, a gente vai fazer um jantar só pra família
e amigos íntimos, comemorando os 25 anos de casamento dos
meus pais. Não fosse a pandemia do coronavírus, a gente faria
num buffet.
- Que lindo! Não é todo dia que a gente vê casamentos

chegarem a bodas de prata.
- Obrigada, querida. Você tá disponível pra hoje?
- Sim, Hellen.
- Tá ok. Vou mandar um Uber te buscar.
- Maravilha. Vou pro lado de fora esperar.
- Fico no seu aguardo. Um beijo, flor.
- Outro, Hellen.
Simone foi para o lado de fora. Em poucos minutos, o

Uber chegou, e a manicure entrou nele.
Leiliane pegou o telefone fixo sem fio, e ligou para

Leonardo, seu amigo:

O TROTE DA LISTA

13



- Leonardo, aqui é a Leiliane.
- Oi, Leiliane. Tudo bom?
- Tudo maravilhoso, amigo. Tirei 880 pontos de média no

ENEM.
- Que maravilha, Leiliane!
– Preciso de sua ajuda pra fazer minha inscrição no SiSU,

porque não tenho computador. Além disso, meu celular tá
horrível, trava quando abro o Google Chrome, tô sem crédito
pra internet, e o sinal 3G é horrível.
- Por ora, Leiliane, não vou conseguir te ajudar, porque tô

acertando as referências bibliográficas do TCC da pós-gradu-
ação em Direito Civil na UniBraga. Me desculpe por te deixar
na mão, amiga.
- Não precisa se desculpar, meu bem.
- Há poucos dias, peguei minha carteirinha da OAB na

subseção de Linhares.
- Olha, que coisa boa!
- Tô estudando pra concursos do Ministério Público e da

magistratura.
- Já te vejo como promotor de justiça de Pietro Tabachi.
- Voltando ao seu pedido de usar a internet, acho uma

sacanagem que a Dayane Freitas, prefeita de Pietro Tabachi,
fez, em desativar os telecentros e desligar os pontos de wi-fi na
cidade, sob a suposta alegação de evitar aglomerações por
conta da pandemia. Suponho que essa mulher tá em conluio
com os donos de provedores de internet.
- Acho que não, querido. A gente tá numa pandemia, com

todo o Estado classificado em grau extremo, com UTIs lota-
das. A medida foi pra evitar aglomerações, pra que o vírus não
se espalhe, por conseguinte, não sobrecarregar a Santa Casa e a
UPA de Pietro Tabachi. Temo que haja um colapso dos hospi-

MAXWELL DOS SANTOS
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tais, como tá ocorrendo no Amazonas e no Pará, e depois, um
colapso funerário, em que não haverá covas para enterrar.
Quem puder, fique em casa, para o bem de nós todos.
Leonardo, meu amor, obrigada por sua atenção, e me desculpe
por tomar seu tempo. Um beijo.
- Outro, Leiliane.
A moça ligou para Tomás, a quem julgava ser seu melhor

amigo:
- Oi, Tomás. É a Leiliane.
- Oi, Leiliane. Fala o que você quer, criatura!
- Preciso que faça a minha inscrição pra Medicina no SiSU.

Tirei 880 pontos.
- Legal, Leiliane. Passa aqui em casa, que faço.
- Obrigada, Tomás.
- Vem logo, antes que me arrependa.
Visando realizar seu sonho, Leiliane saiu de casa, e foi para

o sítio de Tomás. Ela gritou o nome dele, que apareceu e disse:
- Leiliane, você trouxe o boletim com o número do

ENEM?
- Tá aqui no meu bolso – respondeu Leiliane, tirando o

boletim e entregando o mesmo para Tomás.
- Pode deixar, que vou fazer. Assim que sair o resultado, te

aviso – disse Tomás – Só não convido pra entrar, porque tenho
muita coisa pra fazer. Tchau, Leiliane.
- Tchau, Tomás.
Em casa, Tomás contou à Débora, sua mãe, sobre o desejo

de Leiliane:
- Mamãe, a Leiliane, aquela amiga de cor, olhos verdes,

baixinha, magrinha, com cabelo cacheado, passou no meu
portão, pedindo que eu fizesse a inscrição dela no SiSU pro
curso de Medicina.

O TROTE DA LISTA
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- Ah, Tomás, essa menina tá sonhando alto demais. Ela
deveria fazer um curso técnico de enfermagem pra se inserir
no mercado. Há um fetiche da esquerda pelo diploma supe-
rior, em detrimento dos cursos técnicos, que dão inserção
rápida no mercado de trabalho, principalmente os da área
industrial.
- Diz Leiliane que ser médica.
- Ninguém levaria a sério uma médica negra. Os médicos

que conheço são brancos, que transmitem credibilidade.
Leiliane é uma crioulinha bonitinha e muito educada, mas não
tem perfil de médica, pelo menos na aparência. É certo que
por conta da pandemia, as aulas vão ser remotas, mas a
pandemia não vai durar pra sempre, e vai chegar a hora que vai
ter aulas de laboratório no campus de Maruípe. Como ela vai
se bancar em Vitória, fazendo Medicina em tempo integral?
- Talvez ela tenha algum parente que tenha casa e a

hospede.
- Até parece que alguém vai dar casa, comida e roupa

lavada pra uma estudante improdutiva, que só dá despesas. Ela
precisa entender que Medicina não é pra quem quer, mas pra
quem pode.
- Bem que queria dizer isso pra ela, mas sinto dó.
- Quem tem dó é violão, e quem tem pena é galinha. Eu

não rezo na cartilha do politicamente correto. Falo o que eu
penso, sem medo das consequências; Surta ou atura.
- É isso aí, mamãe!
- Hoje, qualquer pé-rapado tem curso superior. Graças

àquele partido imundo comunossocialista, foram criadas bolsas
de estudos pelo ProUni, facilitaram o acesso ao FIES, fazendo
que os donos de faculdades de fundo de quintal enchessem a

MAXWELL DOS SANTOS
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burra de dinheiro. Além disso, criaram universidades e insti-
tutos federais a torto e a direito. Moral da história: os diplomas
universitários viraram lixo. Essa ânsia populista de universidade
pra todos fez que o ensino superior fosse nivelado por baixo,
virou um grande escolão de terceiro grau. É o fim da picada!
- Antigamente, falar que passou na federal era motivo de

orgulho. Hoje, perdeu até a graça. Não se entra mais pelo
mérito, mas pelo vitimismo. Sou contra qualquer cota ou faci-
lidade, como bonificação, por classificar os negros, pardos e
índios, além dos estudantes de escolas públicas como inca-
pazes de ingressar numa universidade pública de excelência,
como a UFES, pelo seu próprio mérito.
- Só sou a favor de cotas pros portadores de deficiência

mental. Os demais têm que meter as caras nos estudos.
- A real é que o mercado de trabalho não tem como

absorver todos os formados das instituições de ensino supe-
rior. Resultado: há muitas pessoas desempregadas, fazendo
outras coisas diferentes da profissão, além de rebaixar os salá-
rios, por conta da alta oferta de trabalhadores. Há empresas
que só contratam pessoas formadas pelas universidades de
primeira linha. Se você me der licença, mamãe, vou pro meu
quarto.
- Olha, Tomás, pro bem da Leiliane, não a inscreva pro

curso de Medicina. Tentei o vestibular pra esse curso por três
anos, fiz cursinho no Lamarck de Jardim da Penha, à época,
um absurdo de caro, mas não passei. No fim das contas, fiz
Enfermagem na UFES. Se eu não consegui, por que ela vai
conseguir?
- Sim, mamãe.
Movido pela picardia, Tomás fez inscrição de Leiliane no

O TROTE DA LISTA
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Sisu, nos cursos de Pedagogia, na UFES, e em Ciências Bioló-
gicas, no IFES de Santa Teresa.

O elitismo de Débora e Tomás era asqueroso e nauseante.
Os pais de Leiliane pensavam dessa maneira? Voltemos ao
tempo.

MAXWELL DOS SANTOS
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2

V I V E N D O  E M  U M  D O C E  I N F E R N O

eginaldo, o pai de Leiliane, durante um período,
enfrentara um inferno em casa. Ele morava no Alto
Itararé, em Vitória, com sua mãe, Fabiana, que

trabalhava como diarista em casas de família, em Jardim da
Penha e na Enseada do Suá, bairros nobres de Vitória.Anos
após a morte do esposo, motorista do Sistema Transcol, assas-
sinado numa discussão de trânsito, Fabiana arrumou um
namorado, o Pablo, alcoólatra e toxicodependente. Ele não
trabalhava, e era bancado pela amada.

Cansado de ser achacado pela mãe, que ficava com metade
de sua bolsa de estágio nos Supermercados Limonta, e pelo
padrasto, com constantes pedidos de dinheiro emprestado
para manutenção do seu vício em cachaça e pedra, Reginaldo
se rebelou, fugiu de casa, e foi morar na Chácara Coqueiral,
pertencente à seita Comunidade Tenda do Refúgio, em Laran-
jal, distrito de Pietro Tabachi.
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NAQUELA CHÁCARA, O JOVEM E OS DEMAIS ADOLESCENTES

viviam em situação de trabalho escravo. Eles, durante toda a
madrugada, tinham que quebrar os cocos, ralá-los, jogá-los no
tacho com açúcar para preparar as cocadas, embalar as coca-
das, para vendê-las na Rodoviária de Pietro Tabachi, ao longo
do dia.

Como se fosse uma empresa privada, desvirtuando o
caráter não lucrativo da “igreja”, cada adolescente tinha uma
meta de vendas, num infame sistema de prêmios e castigos.
Maria Elvira, que se dizia pastora presidente daquela institui-
ção, chamava o sistema de meritocracia.
- É um sistema justo, pra separar os produtivos dos pregui-

çosos, e os esforçados dos parasitas. Quem vende mais, terá
mais recompensas. Quem vende menos, ganha menos. E quem
não vende nada, ganhará os açoites. É assim que funciona –
justificou a pastora.

A recompensa era uma folga, além da marmita de chur-
rasco com refrigerante, já que diariamente, os adolescentes
escravizados comiam feijão com farinha, enquanto a dignís-
sima Maria Elvira comia do bom e do melhor.

Assim, jogando os adolescentes uns contra os outros,
visando bater a meta de vendas de cocadas, a pastora enchia a
burra de dinheiro. Ela ficava com toda a arrecadação. Dizia ser
para a obra do Senhor, todavia, embolsava o valor com
despesas pessoais.

Ai daquele ou daquela que não alcançasse a meta do dia.
Além de ficar sem comer, ainda tomava 18 chibatadas dadas
pela própria Maria Elvira. Se não vendesse nada, o castigo era
dobrado. Foi o que aconteceu com o pobre Reginaldo.

MAXWELL DOS SANTOS
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- Reginaldo, eu não quero desculpas, eu quero resultados!
Você não vendeu nada, e pagará por isso.
- Por favor, não faça isso comigo!
- Você sabe que posso fazer isso, seu incompetente!
Maria Elvira convocou todos os adolescentes para que

fossem para a sala. Ela pegou a chibata, deu 36 chibatadas nas
costas de Reginaldo, e jogou uma mistura de sal e vinagre
sobre os ferimentos.
- É isso que acontece com quem não vende nenhuma

cocada – gritou a pastora – Cambada de desgraçados, miserá-
veis e derrotados! Não valem o prato que comem! Miseráveis,
mil vezes miseráveis!

Maria Elvira tomou um pouco de ar e prosseguiu:
- Nesta instituição, sou a juíza, a promotora e a executora

da sentença. A última palavra é a minha. Reginaldo não conse-
guiu vender as cocadas, porque é um derrotado, um perdedor
que não se esforçou, não fez por onde pra encher os olhos do
cliente. Tem uma retórica fraca. Tudo que ele faz é com má
vontade e sem ânimo. Minha tolerância é zero ao fracasso.
Digo e repito: não quero desculpas, quero resultados. Ou
vocês fazem as coisas certas, ou ficarão com marcas da desobe-
diência. Faço isso pelo bem de vocês.
- Se faz isso por bem, faço ideia o que faz por mal –

retrucou Catherine.
- Cala sua boca, Catherine! Só eu falo, tendo sempre a razão,

estando certa ou errada – gritou Maria Elvira - Vocês são ingratos
e mal-agradecidos. Tinham que ser gratos, porque os resgatei de
sua infame forma de viver. Se não fosse essa obra, viveriam pelas
ruas, bebendo, se drogando e se prostituindo. Hoje, vocês têm
uma casa pra dormir, são gente de bem. O trabalho enobrece.

O TROTE DA LISTA
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- A senhora só grita, humilha, e faz cobranças de metas
inatingíveis – respondeu Catherine.
- Já falei pra calar esse bico, sua moleca! - gritou Maria Elvira

– Pessoas como vocês só rendem nos gritos e nos espancamen-
tos. São preguiçosos e acomodados. Se fossem mais esforçados,
poderia usar o diálogo, mas como fazem as coisas sem vontade, o
chicote canta nos lombos todos os dias. Tem mais: esse negócio
de exploração de trabalho adolescente é conversa fiada. Melhor
trabalhar dignamente do que perambular pelas ruas, usar drogas,
se prostituir, virar trombadinha e apavorar os cidadãos de bem.

NAQUELE PARDIEIRO, REGINALDO CONHECEU CATHERINE,
com quem tinha forte afinidade. Moça bonita, 14 anos, cabelos
loiros, 1,69 m, olhos verdes como os de esmeralda. Era a única
moça que confrontava a megera, defendendo Reginaldo das
atrocidades daquela jararaca. Não demorou muito para aquela
amizade virar namoro. No entanto, Maria Elvira não viu com
bons olhos esse relacionamento.
- Ora, onde já se viu um crioulo pixaim conquistar uma

galega tão bonitinha como a Catherine? É o fim da picada! -
vociferou.

A dona da seita criou meios para afastar Catherine de
Reginaldo, como mantê-los ocupados na produção de cocadas,
em frentes separadas, para que não se vissem. Com essa
medida, Maria Elvira esperava que o namoro esfriasse. Numa
conversa com a loirinha, ela disse:
- Sou eu quem decido os namoros e casamentos, tá

compreendido? Esse namorico com o tição do Reginaldo vai

MAXWELL DOS SANTOS
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acabar, viu? Querida, você pode se preparando, porque vou lhe
arrumar um marido pra ver se aquieta esse fogo e vira uma
mulher de família. É o seu Olavo.
- Aquele corcunda, baixinho, banguela, com a boca chei-

rando a cachaça, além de exalar uma catinga de matar? Nem
morta, me caso com aquele velhote.
- Você vai se casar com seu Olavo. Tá decidido!
-Eu amo o Reginaldo, ele é o amor da minha vida. Nada,

nem ninguém, incluindo a senhora, vai impedir nossa união.
- O que esse negrinho tem para te oferecer, minha filha?

Quem gosta de pau é cupim. Seu Olavo tem um sítio, com
muitas benfeitorias, e uma aposentadoria gorda como subte-
nente da Polícia Militar. O Reginaldo é um pé-rapado, sem
eira, nem beira. Se eu fosse você, repensava suas atitudes.
- Não vou repensar coisa nenhuma. Amo Reginaldo, e por

esse amor, vou às últimas consequências. Tô cansada dessa
opressão dos infernos.
- Abaixa o tom comigo, pentelha! Não sabe de nada da

vida. Você depende de mim pra tudo, inclusive pra comprar
seus absorventes. Não sou tuas negrinhas.
- Esse lance de casamento tá fora de cogitação. O Regi-

naldo é o amor da minha vida.
- Amor não enche barriga de ninguém. Você tem que

pensar a médio e longo prazo. Mulher gosta de luxo e bem-
estar.
- Não sou dessas, pastora. Fico com quem amo. Esse lance

de casamento arranjado é tão século 19.
- Reginaldo não vai ser nada na vida, não vai chegar a lugar

nenhum. Vocês juntos vão ficar na miséria.
- Vira essa boca para lá, pastora. Para de praguejar.

O TROTE DA LISTA
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- Não, minha filha. Eu não tô praguejando. Eu tô sendo
realista.
- Cada um enxerga a vida da forma que bem quer. Tenho

certeza de que serei muito feliz com Reginaldo. Seu Olavo que
cace outra rapariga pra ser sua legítima esposa.
- Vocês têm uma paixãozinha adolescente, foguinho de

palha, isso sim. No fim das contas, ele vai enjoar de você, e
procurar outra tonta pra iludir. Reginaldo é mais um entre
tantos moleques que só querem uma menina tonta pra fazer
amor. Seu Olavo é um homem vivido, experiente, e precisa de
uma esposa pra cuidar dele pelos anos que lhe restam.
- Ora, que ele vá caçar uma rapariga. O que mais tem na

cidade é cabaré.
- Meça suas palavras, garota!
-E eu lá tenho medo do que falo?
- Pois deveria, porque aqui sou autoridade, tenho o poder

de vida e morte, sabia?
- Que medo tenho de você…
- O recado tá dado. Dá o fora daqui.
- Te odeio, sua víbora!

O AMOR QUE REGINALDO E CATHERINE SENTIAM UM PELO

outro era mais forte do que eles, saturados das explorações e
castigos sofridos dentro daquela chácara. Naquela madrugada,
sem que fossem vistos, foram para o paiol, e fizeram amor.
– Você é a melhor coisa que aconteceu em minha vida.

Quando tô com você, me sinto tão bem, e me esqueço dos
abusos da jararaca – disse Reginaldo, encantado.

MAXWELL DOS SANTOS
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– Eu também, meu amor - respondeu Catherine, afagando
o amado.

QUANDO A PASTORA DESCOBRIU QUE CATHERINE ESPERAVA

um filho de Reginaldo, começou a gritar:
– Fornicadora! Depravada! Pervertida! Catherine, como

você pôde fazer isso, minha filha? Ah, já sei, você fez de
propósito, de pirraça e com aleivosia, pra não se casar com seu
Olavo, não foi? Desgraçada! Miserável! Você deu lugar ao espí-
rito da pomba gira!
- Pastora, põe uma coisa na sua cabeça: eu jamais vou me

casar com seu Olavo. O Reginaldo é o homem com quem
resolvi me casar, e agora temos um fruto desse amor.
- Menina lazarenta! Tem o diabo escondido nas partes

pudendas! Vagabunda! Piranha! Messalina! Se prostituiu
dentro da minha propriedade com esse crioulo safado!
Maldita! Melou os meus planos, sua vadiazinha dos infernos!
- Eu não sou vadia.
- Cala sua boca, desgraçada! - gritou Maria Elvira, dando

um tapa na cara da menina.
A pastora ordenou que Catherine ficasse de joelhos,

expondo a menina a longas sessões de orações, com tapas no
rosto e puxões de cabelo.
– Sai, pomba gira que habita nessa menina, sai espírito da

desobediência, pelo poder do nome de Jesus! Ordeno que saia
dela em nome de Jesus! – gritava Maria Elvira.
- Para, pastora, pelo amor de Deus – gritou Catherine.
- Cala sua boca, sua prostituta, antes que acabe com sua
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raça, mau caráter! - gritou a falsa pastora, dando um soco
certeiro na cara de Catherine.
- Não me arrependo de nada. Se voltasse atrás, teria feito

de novo, porque Reginaldo é o meu homem, e eu sou sua
mulher - disse Catherine.
- Cala sua boca, se não eu te mato, desgraça! – gritou a falsa

pastora.
- Vem me calar, ô falsa profetisa - gritou Catherine, dando

um chute certeiro na cara da dona da seita - Chega de
opressão!
- Maldita! Você vai se arrepender amargamente! A mão de

Deus vai pesar sobre você, cedo ou tarde! - gritou a pastora,
pondo a mão na cara ensanguentada - Todos que se rebelaram
contra mim, tiveram um triste fim.
- Só se for do seu deus que você prega! - gritou Caterine -

Você é uma serva do demônio, uma crente de araque!
- Não me meça com sua régua, sua vagabundinha! - gritou

Maria Elvira. Olha pra você, não tem estatura moral pra me
julgar. O que faço é entre mim e Deus.
- Tenho sim, sua bruxa - gritou Catherine - Te odeio como

nunca odiei alguém em quinze anos de existência.
Depois, a dona daquela seita disse a Reginaldo:
– É, Reginaldo, você não tem jeito! Eu te falei pra não se

aproximar da Catherine, que ela não é mulher pra você,
porque você é um crioulo sem eira, nem beira. Você e a bran-
quela azeda fizeram amor, ela ficou grávida, e agora, o casa-
mento com seu Olavo tá avacalhado.
- E daí? Eu amo a Catherine. Ela é o amor da minha vida, e

só a morte pode nos separar!
- Negro desgraçado e miserável. Amor entre uma moça

branca e um rapaz negro só tem final feliz em novelas da seis e
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romances de banca de revista. Na vida real, é diferente.
Maldito! Avacalhou meus planos de casar a loirinha com seu
Olavo. Deixei de receber uma propriedade como dote.
- A senhora arranjaria esse casamento só por causa da

propriedade?
- Sim, seu tição beiçudo! Você e Catherine praticaram um

ato de rebelião imperdoável. Não quero subversivos neste
arraial. São maçãs podres que podem contaminar as maçãs
boas. A partir de hoje, você e Catherine tão expulsos desta
congregação! Vão sair com a roupa do corpo, miseráveis! Saem
daqui como entraram: com uma mão na frente e outra atrás.
Não vão levar nada! Aqui não é motel! Vão fazer suas safa-
dezas noutra freguesia, cambada de depravados!

Catherine e Reginaldo foram morar na casa dos pais dela.
Em 25 de novembro de 2003, nasceu Leiliane Hoffmann da
Silva Braga.
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O  S O N H O  D E  S E R  J O R N A L I S T A

eginaldo, após ter saído da seita, tinha como meta se
tornar jornalista, mas sabia que a escola era incapaz
de proporcionar as condições necessárias para que

ele pudesse enfrentar a alta concorrência do curso no vesti-
bular da UFES. Aos 18 anos, cursava o terceiro ano na Escola
Estadual de Ensino Médio Almirante Tobias de Castro, no
Centro de Pietro Tabachi. O prédio era cheio de grades,
fazendo-o parecer o extinto Carandiru.

O ano civil era 2005, no final do mês de junho, mas a escola
ainda estava no ano letivo de 2004, em virtude das sucessivas
greves de professores, provocadas pelo atraso de salários
durante o governo passado. Muitos colegas de Reginaldo aban-
donaram os estudos. As aulas vagas eram uma constante, assim
como a alta rotatividade de professores, prejudicando o
processo ensino-aprendizagem.

A matemática não atraía Reginaldo, não pela disciplina
propriamente dita, mas pela forma enfadonha que Cléber, o
professor da disciplina, as ministrava. O jovem pegou o livro
28



Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, de Jô Soares, o livro
mais vendido daquele ano, e começou a ler. Ao perceber que
Reginaldo não dava à mínima para suas explanações, Cléber
mandou uma indireta para o rapaz:
– Tem um rapazinho que quer ser jornalista, com ambições

de ser um William Bonner, mas do jeito que tá levando os
estudos, ignorando minha aula, o máximo que vai conseguir é
ser lixeiro.
- Vira essa boca pra lá, seu engenheiro frustrado. Virou

vidente, como a Mãe Dinah? De mais a mais, lixeiro é uma
profissão super digna. O que é que há?
- Baixa essa bola, moleque! Eu não sou suas negrinhas!
-Não vou baixar a bola porcaria nenhuma, seu perdedor!

Cara, você é tóxico, amargurado e repulsivo. Eu e meus
colegas não somos seu saco de pancadas pras suas desventuras.
A sua aula é uma porcaria, não prende a gente.
- Eu sou um professor, não um palhaço em cima de um

picadeiro.
- Taí a razão da sua amargura. Você queria dar aula no

Lamarck, ou no Gabaritando, ou no Theta, ou no TU, mas
trabalha como professor numa escola do interior.
- Pra fora de sala, Reginaldo! Vai pra coordenação! Agora! –

gritou Cléber.
Reginaldo foi à coordenação. Cléber veio atrás, falando

com Paulo César, o coordenador, que o adolescente estava
lendo livro em sua aula, e o faltou com respeito. Paulo César
perguntou a Reginaldo:
- Reginaldo, o que tá acontecendo, cara?
- PC, a aula do Cléber é um pé no saco. Preferia você

dando essa aula. As ministrações dele só não são mais
maçantes do que as entrevistas de um programa que passa na
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hora do almoço, cujo apresentador tem uma voz que dá sono
na gente. Acredito que esse idiota tá querendo, por meio dessa
forma relapsa de dar aula, com passos de formiga e sem
vontade, como na música de Lulu Santos, descontar na gente
suas amarguras, por não ter alcançado êxito como engenheiro,
e ser obrigado a lecionar matemática numa escola de uma
cidade interiorana.
- Reginaldo, há muitos alunos que têm reclamado da falta

de educação do Cléber com eles. O mercado de trabalho tá
cada vez cruel, com muita oferta de mão de obra e poucas
vagas de emprego. Como qualquer adulto que precisa se virar
nos trinta pra pagar seus boletos, Cléber se viu obrigado a dar
aulas de matemática. Contudo, ninguém tem nada a ver com
os problemas dele. Os professores lutam por um plano de
carreira e revisão geral anual de seus vencimentos. Você não
podia ter ofendido o professor.
- É isso aí, PC. Cada um com seus problemas. Eu e Cathe-

rine, ocasionalmente, fazemos bicos de atendentes no Trailer
do Jefinho, em dias de grande movimento, pra garantir o leite
da Leiliane, nossa filha de 1 ano e 7 meses. A Catherine faz
faxinas em casas de família, cuida de crianças, além de vender
perfumes da Avon e da Natura. Tá feia a coisa, parceiro! Nada
justifica a grosseria que ele fez comigo, mandando indireta pra
todo mundo ouvir na sala de aula. Será que isso não poderá ser
conversado em particular?
- Sim, Reginaldo. O Cléber poderia ter conversado com

você em particular. Desta vez, eu não vou registrar ocorrência.
Da próxima vez que você for posto pra fora de sala por desres-
peito ao professor, além de registrar ocorrência, vou te
suspender por três dias, estamos entendidos?
- Sim, PC.
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- Tá liberado, Reginaldo. Juízo, hein?
No intervalo, Reginaldo foi para o refeitório. A merenda

do dia era canjiquinha com carré suíno e suco de acerola. Após
pegar o prato e a caneca com suco, Reginaldo sentou-se perto
de Camila, e com ela conversou:
- Camila, falei com PC sobre o bate-boca que tive com o

escroto do Cléber. Falou que não ia fazer ocorrência, mas que
se eu faltasse com respeito um professor, faria ocorrência, e
me daria suspensão.
-Reginaldo, você não podia ter falado aquelas coisas pro

Cléber, embora ele merecesse ouvir algumas verdades. Você
sabia que esse professor gosta de assediar as alunas, trocando
favores sexuais por boas notas?
-Mentira!
- Pior que é verdade! Ele só faz com as bonitinhas, porque

as feias, ele já reprova antes do conselho de classe.
- Tipo a Maria Eduarda?
- Acertou na mosca, Reginaldo.
- Cachorro! Desculpe a indiscrição, mas ele já fez essa

proposta semelhante para você?
- Não, porque estudo, tirando boas notas. Além disso,

prostituição é pecado.
- Interessante que você gosta de ler os romances de banca

de revista na sala de aula, principalmente na aula daquele zé
mané, e tira boas notas na matéria dele.
- Isso só Deus pode explicar.
- Camila, considerando que não vou ter condições de

competir com os alunos da escola particular pra tentar uma
vaga de jornalismo na UFES, por conta das sucessivas greves
que a gente enfrentou, além da péssima base da escola pública,
você me deixa usar seu computador pra mandar um e-mail à
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reitora da UniBraga, no sentido de pedir uma bolsa de estudos
pro curso de jornalismo?
– Ô querido, não vai ser possível usar o computador lá de

casa, porque mamãe tá terminando o TCC de Pedagogia. Vou
fazer o seguinte: toma aqui cinco reais pra você ir à lan house
que abriu no Centro. É um dinheiro que eu usaria pra comprar
linguiça pra fazer um caldo verde. Você vai lá, e manda seu e-
mail – disse Camila, abrindo a carteira, e dando a nota a
Reginaldo.
- Obrigado, Camila.
- De nada, meu amor. Deus te abençoe – disse Camila,

afagando o ombro de Reginaldo, e dando-lhe um beijo na
bochecha.

Reginaldo levantou-se, pegou a caneca e o prato, levando-
os à bacia. Fabão, seu colega de classe, fez piada sobre Camila:
- É, Reginaldo, seu safadinho. Tava jogando ideia na

menina com peitos maiores que a cara?
- Que é isso, cara? Ela é só minha amiga. Camila é evangé-

lica, da Assembleia de Deus Ministério Dracma Perdida,
namora o Tito, filho do pastor Fineias. Minha paixão é a
Catherine.
– Ah, meu Deus! A Camila, toda branquinha, olhos casta-

nhos, cabelão preto e sedoso que vai até à cintura, aqueles
peitos enormes e empinados, ela é show de bola! O que me
deixa mais excitado é a sua sensualidade ingênua, aquele ar de
moça de família, virgem e inocente, com aquela voz delicada.
Que maravilha!
- Cê não vale nada, Fabão! Vou nessa, irmão. Tenho que

passar na secretaria pra pedir meu histórico.
- Falou, neguinho. Vai lá.
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NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, REGINALDO FOI À ZUEIRA’S
Lan House, a primeira lan house de Pietro Tabachi, que funci-
onava no Centro. Inaugurada há duas semanas, a lan house
tinha 25 máquinas Pentium 4 HT 3.0 GHz, 1 GB de RAM, 80
GB de HD, monitor 17’’ tela plana Samsung, gabinete 4 baias
de 400 watts, DVD-RW LG, teclado multimídia e placa de
vídeo ATI Radeon X800XL 256 MB AGP. À época, uma
configuração e tanto para rodar os jogos do momento, como
Resident Evil 4, Grand The! Auto: San Andreas, Battlefield 2,
World of Warcra!, além do clássico Counter Strike.

O rapaz se dirigiu ao balcão, falou com a atendente, pagou
a ela os cinco reais, que liberou o acesso a uma das máquinas.
Ato contínuo, Reginaldo abriu o Microsoft Word 2003 para
redigir um e-mail à reitora do Centro Universitário Rubem
Braga (UniBraga), professora Rita de Cássia Cheibub Alcure,
com pedido de bolsa:

Magnífica Reitora Professora Doutora Rita de Cássia,

Meu nome é Reginaldo Domingos da Silva, tenho 18 anos, sou

estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino

Médio Brigadeiro Tobias de Castro. Moro em Pietro Tabachi com

minha companheira, Catherine, e minha filha, Leiliane, com um ano

e sete meses.

Escrevo estas linhas para externar meu desejo de me tornar

jornalista. No entanto, a escola que estudo não me dá as condições

necessárias para que eu possa realizar esse sonho. Convivo com alta

rotatividade de professores, desmotivação dos mesmos por conta dos
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baixos salários e do atraso dos vencimentos, biblioteca com acervo

desatualizado e corroído pelas traças, além das constantes aulas

vagas.

Ademais, o curso de Comunicação Social na UFES, a única

federal que possui o curso no Estado, no vestibular para ingresso neste

ano, teve a relação de 12,10 candidatos por vaga. Eu, enquanto

pobre, negro, com encargos de família, não me vejo em condições de

passar na UFES, tampouco tenho condições de pagar uma faculdade

particular.

Tenho diagnóstico de altas habilidades na área da oralidade e

escrita, e sou atendido em sala de recursos. Meu professor de Língua

Portuguesa, Ítalo Carlini, disse que meus textos são bons e bastante

coerentes.

Diante de todos os fatos dispostos, venho solicitar a concessão de

uma bolsa de estudos para o curso de Jornalismo desta instituição.

Sem mais, desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Reginaldo Domingos da Silva Braga

APÓS TERMINAR O TEXTO, REGINALDO ABRIU SUA CONTA DE

e-mail, colou o texto e enviou a mensagem para a instituição.
“Seja o que Deus quiser”, pensou.
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eginaldo não quis ir à aula. Ele estava sem vontade.
Ficou em casa, deitado no sofá, vendo televisão. As
estórias das mocinhas sofredoras e mocinhos deste-

midos das novelas mexicanas vespertinas lhe enchiam mais os
olhos do que cinco aulas de sessenta minutos ministradas por
professores mal pagos.

Enquanto isso, na UniBraga, Rita de Cássia lia o sofrido,
mas comovente e-mail de Reginaldo, que queria cursar
Jornalismo.
- Samantha, ligue para Reginaldo, e marque uma reunião

com ele no dia 5 de julho – disse Ana Cláudia.
- Sim, senhora - respondeu Samantha.
- No fim daquela tarde, o telefone da casa de Reginaldo

tocou. O moço levantou e atendeu:
- Alô, quem fala?
- Meu nome é Samantha, assessora da reitoria do Centro

Universitário Rubem Braga. Falo com o Reginaldo?
- Sim, você tá falando com ele.
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-O motivo da minha ligação é que a reitora Rita de Cássia
leu seu e-mail, ficou sensibilizada, e quer conversar com você.
Gostaria que você confirmasse presença no dia 05 de julho.
- Presença confirmada.
-A gente te aguarda. Um abraço.

NA NOITE DO DIA 5 DE JULHO, REGINALDO E O PROFESSOR

Ítalo foram ao Centro Universitário Rubem Braga, em Vitória.
Ficaram na recepção, aguardando a vez de entrar. Samantha
chegou e disse:
- Reginaldo, me acompanhe por favor.
- Reginaldo e Ítalo foram levados ao gabinete da reitoria,

onde estava Rita de Cássia.
- Boa noite, Reginaldo. Esta reunião foi convocada pra que

pudéssemos conhecê-lo melhor. Vi seu e-mail e fiquei como-
vida. Você demonstra tem muita vontade de vencer, não é
mesmo? - perguntou Rita de Cássia.
- Sim, professora. O meu sonho é me tornar ser jornalista –

respondeu Reginaldo.
- Prazer, meu nome é Ítalo Carlini, professor de língua

portuguesa do Reginaldo no Tobias. Fui aluno do Colégio de
Aplicação Rubem Braga, no início dos anos 90, quando fiz o
Ensino Médio. Tenho muita saudade daqueles tempos – disse
Ítalo.
- Que maravilha! O Colégio de Aplicação Rubem Braga

tem muitos eternos alunos espalhados por esse Brasil e mundo
afora – respondeu Rita de Cássia – Reginaldo, a propósito,
como você tem se saído nos estudos?
- Tiro boas notas em português, história, geografia, inglês e
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educação física, notas razoáveis em física e química, e notas
não tão boas em matemática, meu calcanhar de Aquiles. Como
a senhora sabe, a rede estadual passou por várias greves em
virtude do não pagamento do salário dos professores em dia.
Além disso, há uma alta rotatividade de professores na escola.
A matéria de matemática já teve pelo menos uns três professo-
res. Aí, fica difícil aprender, né? - respondeu Reginaldo.
- Reginaldo, tenho consciência das deficiências estruturais

do ensino público estadual. Sou membro do Conselho Esta-
dual de Educação, enquanto representante da rede particular.
Sim, 2002 foi um ano muito difícil em virtude da crise política
e da situação de falência que se encontrava o Espírito Santo.
Graças a Deus, nosso Estado tá sendo governado por uma
pessoa de bem, que está fazendo o melhor o que pode para pôr
a casa em ordem – observou Rita de Cássia.
- Ressalto, professora Rita de Cássia, que o Reginaldo é um

aluno que participa de todas as aulas no Tobias. Os professo-
res, salvo um ou outro, só tem elogios pra ele. É um rapaz de
bem, que sempre está disposto a ajudar o próximo – disse
Ítalo.
- Reginaldo, desejamos que você seja o nosso aluno da

turma de Jornalismo 2005/2, e possa realizar seu sonho de ser
jornalista. Já te vejo como correspondente internacional da
Rede Esfera em Nova York - disse Rita de Cássia.

O moço não acreditou haver ganhado uma bolsa integral
no curso de Jornalismo. Era o início de uma trajetória exitosa.
- Te desejo felicidades. Seja bem-vindo à UniBraga, Regi-

naldo - disse Rita de Cássia – A Samantha vai te dar as instru-
ções pra que você faça o processo seletivo, uma redação, pra
cumprir uma exigência do MEC.

Reginaldo segurou para não chorar. Ítalo o abraçou.

O TROTE DA LISTA

37



- Parabéns, Reginaldo! Você conseguiu o que queria.
Espero que você saiba aproveitar a oportunidade que a
UniBraga está te dando, cara! - disse o professor.
- Pode deixar, professor – respondeu Reginaldo.
Em casa, após comer o que sobrara de um estrogonofe de

carne, Reginaldo ligou para Camila:
- Oi, Camila. É o Reginaldo falando.
- Oi, Reginaldo. Boa noite. Tudo bom, meu bem?
- Melhor impossível, Camila. Acabei de voltar da reunião

com a reitora da UniBraga. O professor Ítalo me acompanhou.
A gente tratou de vários assuntos. Ele me elogiou hoje diante
da professora Rita de Cássia.
- E o que aconteceu?
- A UniBraga me concedeu uma bolsa de estudos integral

pra cursar Jornalismo. Só vou precisar fazer uma redação, pra
cumprir uma formalidade legal do MEC.
- Glória a Deus! Aleluia! Parabéns, querido! Que Deus te

abençoe em sua caminhada. Em nome de Jesus, você será um
jornalista de sucesso.
- Muito obrigado, Camila, por ter me ajudado com a grana

pra ir à lan house. Abaixo de Deus, devo a você essa conquista.
- Eu não sou nada, Reginaldo. Sou apenas um instru-

mento de Deus, que é digno de toda honra e toda glória.
Você é um amigo tão querido. Vou sentir tanta sua falta lá no
Tobias.
- Não fique triste, Camila. A gente vai continuar se esbar-

rando por aí.
-É verdade, amigo. Mudando de assunto, hoje ocorreu uma

desgraça no Tobias.
- Qual desgraça?
- O Marcos e a Maria Eduarda tiveram uma discussão na
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quadra da escola. Ele meteu os pés pelas mãos, pegou o esti-
lete, e feriu nossa colega. Ele fugiu.
- Santo Deus! Essa escola tá perigosa demais. Tá chegando

do ano letivo acabar, e assim, pegar meu histórico escolar do
Ensino Médio. Já não bastam as brigas entre as gangues, a
venda e consumo de drogas sem o menor pudor, agora tem
isso? Onde é que vamos parar, meu Deus do céu? Como tá a
Duda?
- O PC levou a Duda pra Santa Casa. Ainda não tenho

nenhuma informação.
- Tomara Deus que ela melhore. Você sabe qual foi a moti-

vação dessa briga?
- O Marcos deu um beijo na Maria Eduarda, que não

gostou, e começou a xingá-lo de tudo quanto é nome. Marcos
perdeu as estribeiras, atingindo a Duda com golpes de estilete.
- O Marcos passou de todos os limites.
- Espero que a partir desta adversidade, a Maria Eduarda

acorde pra vida, e deixe de ser esnobe.
- Camila, essa menina dificilmente vai mudar, porque ela

não tem o rei na barriga, mas a família real britânica. Quando
ela e as amigas igualmente patricinhas posers vão ao shopping,
em Vitória, viram piada na boca das patricinhas verdadeiras,
que têm grana.
- Hoje é culto de oração lá na igreja. Vou orar pela vida da

Maria Eduarda.
- Vamos ver se ela muda de vida, após passar por esse

momento difícil.
- Pra Deus, nada é impossível, Reginaldo. Papai me fez

sinal que quer usar o telefone, e vou ter que desligar. Um beijo,
meu amor.
- Outro, Camila.
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NO DIA SEGUINTE, MARCOS FOI ENCONTRADO MORTO EM SEU

quarto. Na mão esquerda, carregava um frasco de chumbinho.
Antes de suicidar, deixou uma carta falando de sua paixão por
Maria Eduarda, culpando-a por sua desventura.

Papai e mamãe,

Acabou. Fim de linha para mim. Prefiro acabar com a minha vida a

me entregar as autoridades e apanhar dentro de um reformatório

chamado ICAES, o antigo IESBEM. A culpada disso tudo tem

nome e sobrenome: Maria Eduarda Coser Boldrini.

Só Deus sabe como sou apaixonado por essa menina, a mais

bonita do Tobias. Mas essa vaca me despreza, e me humilhou dias

atrás, dizendo que sou pobre, gordo, mal-educado, que não consigo

enxergar o meu pinto.

Mas como paciência tem limite, meti os pés pelas mãos e dei

várias facadas na galeguinha. Ela só gosta de quem tem algo a

oferecer, e eu, gordo, pobre e feio, tenho as mãos vazias. Golpeei

Maria Eduarda cegado pelo ódio do desprezo. Não vejo mais sentido

a minha vida. Sou mesmo um monte de banha inútil.

Adeus para sempre,

Marcos
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LISANDRO, PAI DE MARCOS, AO SABER QUE SEU FILHO SE

suicidara, sofreu uma síncope. A mãe Sandra, ao ver o corpo
do filho, chorou copiosamente. O rabecão do Serviço Médico
Legal recolheu o corpo de Marcos para que fosse feita a
autópsia.

Na Santa Casa de Pietro Tabachi, Janaína soube da morte
de Marcos e comemorou, fazendo uma dancinha, tripudiando
o desditoso colega de sua filha:
- O miserável já tá no colo do capeta. É um menos para dar

despesa ao contribuinte, que ia ficar três anos comendo,
bebendo e dormindo às minhas custas. Só os parentes desse
desgraçado que vão sentir saudades. Quero mais que ele sofra
no inferno.

Às 22 horas, Reginaldo foi à Santa Casa, em busca de notí-
cias de Maria Eduarda. Ao chegar à recepção, deu de cara com
Janaína, que perguntou:
- O que você tá fazendo aqui, garoto?
- Vim ver como tá a Maria Eduarda.
- Maria Eduarda foi operada e tá na UTI. Satisfeito com a

informação? Dá licença.
- Por que você me maltrata tanto, Janaína? O que eu te fiz?
- Não te interessa.
- Me interessa, sim.
- Tenho nojo de você. Não me simpatizo com você. Você

não tem desconfiômetro, nem noção de ridículo. É imperti-
nente, pegajoso, e fica assediando a Duda.
- Assediando a Duda? Você tá é maluca. Sou apenas colega

dela. Sou casado, pai de uma filha, não preciso ficar correndo
atrás de mulher. Fala sério!
- Encarecidamente, te peço que vá embora daqui, não se
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aproxime mais da Duda, tampouco lhe dirija a palavra.
Quando a encontrar na rua, finja que não a conhece.
- Janaína, vou embora, mas fique ciente de uma coisa: a

vida da gente é uma roda gigante: um dia, a gente tá em cima,
amanhã pode tá embaixo. Ninguém, senão o próprio Deus,
sabe o amanhã. Um dia, você ou a Duda podem precisar de
mim pra alguma coisa. Meça suas palavras, porque elas têm
poder, viu?
- Até parece que vivo me rastejando por migalhas. Tenho

vergonha na cara. Se eu e a Duda, Deus nos defenda de
passarmos por uma dificuldade, você será a última pessoa que
procuraremos.

Reginaldo levantou o dedo do meio para Janaína, ao sair do
hospital.
- Moleque insolente! Você não perde por esperar! - gritou

Janaína.
- Ai que medo. Tô me borrando todinho – ironizou

Reginaldo.
Apesar da empáfia de Janaina, Reginaldo estava realizando

seu sonho.
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eginaldo, cursando o quinto período de Jornalismo
na UniBraga, e primeiro-secretário da Associação
dos Estudantes Universitários de Pietro Tabachi,

encontrou Liriel Arcanjo, vereadora licenciada e secretária de
Educação, na assinatura da ordem de serviço da construção da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ibrahim Kalil
Assad, em Jardim Santa Amélia. Ele se aproximou dela e disse:
- Secretária, bom dia.
- Bom dia.
- Enquanto primeiro-secretário da Associação dos Estu-

dantes Universitários de Pietro Tabachi, venho trazer ao
conhecimento da senhora que os usuários do transporte
universitário gratuito têm reclamado das péssimas condições
dos ônibus que nos levam às faculdades de Vitória, com gotei-
ras, pneus carecas, pneus que estouram no meio do caminho,
atrasando a viagem. Ademais, seu Honório, o motorista,
amiúde apresenta sinais de embriaguez.
- Vocês tão pegando o boi que têm ônibus de graça pra ir à
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faculdade. Em outras cidades da região, os estudantes pagam
50%. De mais a mais, o transporte universitário não é obri-
gação da prefeitura, mas é uma liberalidade que a gente tá
dando, visando o futuro de vocês. Se continuarem me ataza-
nando, vou cortar os ônibus. Se tão insatisfeitos com a quali-
dade dos ônibus da prefeitura, que aluguem um ônibus que
atenda às necessidades de vocês.
- Por ventura, a senhora deixaria sua filha andar num

ônibus nas condições que lhe relatei?
- Ah, dá um tempo, Reginaldo! Para de me pentelhar!

Passar bem! - gritou Liriel.

HAVIA UM ESQUEMA DE SUPERFATURAMENTO NA

manutenção dos dois Mafersa Padron M-210 Turbo 1994,
ônibus destinados ao transporte universitário de propriedade
da Prefeitura de Pietro Tabachi, com participação direta da
própria Liriel, do seu sogro, seu Aristides, dono da Aridiesel,
oficina mecânica que dava manutenção nos veículos, e da
Adma, servidora responsável pela fiscalização do contrato com
a empresa. Peças e mão de obra eram superfaturadas em mais
de 200%. A diferença era rateada entre os três cúmplices.

Nos ônibus, em vez de colocarem peças de boa qualidade
nos mesmos, colocavam as de qualidade inferior. Por conse-
guinte, os veículos davam defeitos constantes. Mais dia, menos
dia, essa roubalheira cobraria um preço altíssimo.

A ANSIEDADE TOMARA CONTA DE REGINALDO. NO DIA
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anterior, não fosse pela perícia e experiência do motorista
Sinval, o ônibus despencaria de um barranco. O motor estava
todo desregulado, com óleo vazando, e o freio não estava
funcionando direito. Desesperado, o rapaz não queria ir à aula,
mas lembrou ter seminário valendo nota, com peso de 1/3 da
nota da disciplina Telejornalismo. Percebendo a aflição de
Reginaldo, Catherine conversou com o amado:
- Reginaldo, meu bem, tô percebendo que você tá suando

frio. O que te aflige?
- Amor, pegar esse Mafersa pra gente ir pra faculdade em

Vitória, provoca palpitações em qualquer um, diante das
péssimas condições de conservação. Já tô perdendo a paci-
ência de tanto reclamar com a secretaria de Educação, pra que
providencie uma manutenção decente, e só recebo ameaças da
Liriel de cortar o transporte universitário, se a gente continua
enchendo a paciência dela.
- Eu também sinto medo de entrar nesse ônibus, mas é o

que temos pra garantir um futuro melhor pra gente e pra Leili-
ane, nego. Mas não se pode deixar de lutar por um transporte
decente – disse Catherine, dando-lhe um abraço.

Antes de embarcar no ônibus com Catherine, que cursava
Pedagogia na Faculdade de Educação de Vitória, Reginaldo
pegou seu celular e ligou de Camila. Ele atendeu:
- Oi, Camila. É o Reginaldo quem tá falando.
- Oi, Reginaldo. Boa tarde.
- Amiga, tô bastante preocupado. Daqui a pouco, a gente

vai embarcar para Vitória, e o ônibus que faz o transporte
universitário tá a mesma coisa: caindo aos pedaços, com o
motor ferrado, vazando o óleo e pneus carecas. Não fosse a
destreza do Sinval, o outro motorista da prefeitura, não seu
Honório, aquele bebum, teria ocorrido uma tragédia.
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- Misericórdia! Por causa disso, eu me aperto um pouqui-
nho, e pago uma van pra me levar à Faculdade Gabaritando de
Vitória. Não me arrisco a pegar um ônibus da prefeitura. Sei
que você tem passado por sérios apuros financeiros, e não
pode se dar ao luxo de gastar 60 reais, que fazem falta no orça-
mento, ainda mais quando você tem uma filha pequena.
- É verdade, Camila. O pior de tudo é que os problemas

dos ônibus já foram encaminhados à Secretaria de Educação.
- Qual foi a posição?
- A Liriel, grosseiramente, disse que a gente tava pegando o

boi de ter ônibus de graça, e nenhuma prefeitura da região dá
ônibus 100% de graça pros jovens, que a prefeitura não tem
obrigação de dar ônibus de graça, e que se a gente continuasse
reclamando, cortaria os ônibus.
- Meu Deus! Isso é bastante preocupante.
- Sinceramente, Camila, eu não tenho raiva do seu Honó-

rio, tenho pena dele. É inadmissível que a prefeitura ainda não
o afastou pelo Instituto de Previdência de Pietro Tabachi, já
que ele é efetivo, além de tê-lo encaminhado ao CAPS-AD,
pra tratar o vício maldito da cachaça.
- A filha dele, a Jéssica, congrega aqui na igreja, já tentou

várias vezes trazê-lo nos cultos, mas ele tá muito arisco. Ele
não quer abdicar da meiotinha. Tenho orado por ele. Deus há
de fazer uma obra muito grande na vida do seu Honório. Já
conversei com o pastor José Alcides se ele tem conhecimento
de clínicas de recuperação para dependentes de álcool e
drogas, e ele ficou de me dar um retorno.
- Camila, o Sinval deu o sinal pra que a gente entre no

ônibus. Foi bom falar com você. Um beijo.
- Outro, querido.
Dentro do ônibus, Reginaldo conversou com Sinval:
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- Sinval, todo dia a mesma coisa, cara! O ônibus quebrando
no meio da estrada, faltando freio, por mais que eu peça provi-
dências junto à secretária de Educação, ela fica até brava
comigo.
- Rapaz, eu não sou efetivo, sou comissionado. Se falo

alguma coisa, a tal “anja” pede minha cabeça ao prefeito.
Tenho três filhos pra sustentar, e dependo deste emprego.
- É uma pouca vergonha. Já passou da hora da prefeitura

abrir concurso público pra motorista e outras carreiras. O
último concurso foi feito em 2000. A verdade é que eles
odeiam servidores concursados, porque eles não se curvam aos
desmandos dos poderosos, nem entram em esquemas de
roubalheiras.
- Por muitos anos, trabalhei como motorista de uma

grande transportadora, que acabou falindo, e fiquei desempre-
gado. Por indicação do vereador Jadir do Gás, consegui esse
trabalho na prefeitura. É muita coisa que a gente vê errado lá,
mas tem que ficar calado, se quiser ter o salário pra garantir o
leite das crianças.
- É, Sinval, cada um sabe onde o calo aperta, companheiro,

mas é inadmissível o descaso do poder público diante das
péssimas condições dos ônibus que transportam as futuras
cabeças pensantes do município. Soube por alto que existe
superfaturamento na manutenção dos ônibus, tanto na mão de
obra, como nas peças.
- Reginaldo, muito se fala, mas não tem como provar. Por

isso, eu prefiro ficar na minha, nem comentar sobre isso,
porque eu não quero problema para mim, tá legal?
- Sim, Sinval. Entendo seu medo de perder o emprego.
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ÀS DEZESSETE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS, O

ônibus trafegava na BR 101, sentido Vitória, entre Ibiraçu e
Fundão. Ao tentar desviar de uma vaca, Sinval perdeu o
controle da direção do veículo, chocando-se lateralmente com
uma carreta que transportava um bloco de granito de 40 tone-
ladas. Com o impacto da batida, o bloco desprendeu-se da
carreta, esmagando parte do ônibus,matando na hora quatro
estudantes, dentre as quais, estava Catherine. O motorista da
carreta fugiu do local após o acidente.

Em poucos minutos, chegaram ambulâncias do SAMU, do
Corpo de Bombeiros, das Prefeituras da Serra, Fundão,
Aracruz, Ibiraçu, Aracruz, Linhares e Colatina, além de
veículos de particulares que socorreram as vítimas para os
Hospitais Dório Silva, Geral de Linhares e Silvio Avidos, em
Colatina.

Durante o resgate dos feridos e retirada dos mortos entre
as ferragens, foi possível ver a gravidade do acidente, em que
os cadáveres, por conta do peso do bloco de granito, tiveram
as vísceras expostas. Reginaldo ficou preso às ferragens. Ele
gritava de tanta dor. Além dele, outros dezoito colegas
estavam gravemente feridos. Suas pernas foram esmagadas
pelo ferro retorcido.

Os corpos dos mortos foram transportados para o Serviço
Médico-Legal de Linhares. No reconhecimento dos corpos,
alguns familiares tiveram crises de choro, e alguns desmaiaram.

PIETRO TABACHI ESTAVA EM LUTO. ÀS QUATRO E MEIA DA

tarde, os corpos dos quatro estudantes mortos foram velados
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no Ginásio de Esportes Evilásio Barreira Sobrinho. Havia
muito choro, desespero e indignação.
– Há muito tempo, Reginaldo tem cantado essa pedra que

os ônibus estavam ruins. O que fez Liriel, a nobre secretaria
de Educação? Mandou que ele e demais membros da Associ-
ação dos Estudantes Universitários de Pietro Tabachi
parassem de reclamar, do contrário, suspenderia o transporte
universitário gratuito – disse, aos prantos, Simone – Professora
Liriel, me diz como contarei à Leiliane, uma bebezinha de
quase dois anos, que a mamãe dela foi morar com Papai do
Céu? Como o Reginaldo vai reagir, ao saber que sua amada
partiu? A senhora sabia dos problemas, e não tomou providên-
cias, logo, a senhora é homicida! A senhora tem sangue nas
mãos. Não foi acidente! Não foi fatalidade! Foi a crônica da
tragédia anunciada.
- A corrupção e a ganância mataram quatro jovens – disse

Yasmin Vilhena, presidenta da Associação dos Estudantes
Universitários de Pietro Tabachi – Este acidente podia ter sido
evitado, se fizessem a manutenção correta nos veículos, e não
embolsassem o dinheiro das peças pra deleite pessoal. A
Simone tá arrasada com a morte da Catherine, que sonhava
em ser pedagoga. Pais que perderam uma filha, um homem
que perdeu uma esposa e uma bebezinha que perdeu a mãe.
- Sinval, o motorista do ônibus, teve morte cerebral confir-

mada. Ele tava internado em estado gravíssimo no Hospital
São Lucas, em Vitória. A família autorizou a doação de órgãos
- disse Aristomar Pedreira, editor e dono do Correio Pietrota-
bachiano.
- Minha Nossa Senhora! Mais uma vida perdida, meu Pai

Eterno! É certo que Deus haverá de fazer justiça e pesar a mão
sobre aqueles que desviaram recursos pra manutenção dos
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ônibus, porque o sangue dos jovens que perderam suas vidas
na BR 101 clama ao Senhor por justiça – disse Yasmin Vilhena.
- Que Deus o tenha – disse Simone.
Padre Elvídio, pároco da igreja matriz da cidade, rezou

uma missa de corpo presente. Em sinal de luto, o comércio
não abriu, e as aulas das escolas municipais e estaduais foram
suspensas.

Mauro Starling, o então governador, chegou a Pietro
Tabachi em seu helicóptero, e fez uma visita de solidariedade,
onde prestou condolências às famílias dos finados estudantes.
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A morte de um filho é um parto às avessas
Bruno Gouveia

Oh, pedaço de mim
Oh, metade arrancada de mim
Leva o vulto teu
Que a saudade é o revés de um parto
A saudade é arrumar o quarto
Do filho que já morreu
Pedaço de mim, Chico Buarque

sepultamento dos corpos ocorreu às 11 da manhã,
no Cemitério de Jardim Santa Amélia, sob forte
emoção. Aristomar Pedreira, editor-chefe do jornal

Correio Tabachiano, no editorial, não críticas as autoridades da
cidade:
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Enquanto o povo chora a morte de quatro estudantes, vitimados por
um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da Prefeitura de
Pietro Tabachi, destinado ao transporte universitário, o prefeito,
Jessé Monteiro, seu vice, Lúcio Regattieri, e a secretária de
Educação, Liriel Arcanjo, estão lá em Brasília, com a desculpa de
convencer os senadores em aprovar um empréstimo junto ao Banco
Mundial para a ampliação da rede escolar.

A bem da verdade, os tais estão esbanjando o dinheiro dos
contribuintes pietrotabachianos, em restaurantes caríssimos da
Capital Federal, comendo filé mignon ao molho madeira.

Eles tinham a obrigação de voltar para a cidade o mais rápido
possível, ir aos hospitais, e visitar os parentes dos jovens mortos, para
saber de suas demandas, atendendo às mesmas, nas possibilidades da
municipalidade. Interessante que Jadir do Gás, presidente da
Câmara Municipal e prefeito em exercício, não decretou luto oficial.

Resta provado que as vidas perdidas na hora, e as que podem se
perder nos próximos dias, não importam. Eram jovens, pobres,
alguns pretos, que sonhavam ascender socialmente por meio do ensino
superior.

No subconsciente das autoridades constituídas, é importante
manter esses cidadãos e contribuintes na ignorância, porque pessoas
esclarecidas desmoronam o sistema. O saber destes jovens é o medo
deles.

Em sua crônica diária na Rádio RBN, Josué Tedesco,
diretor de jornalismo da Rede Vitoriense, não poupou críticas
às autoridades constituídas de Pietro Tabachi:

A corrupção mata. Sim, senhoras e senhores, a corrupção mata, e tem
ceifado vidas Brasil afora. São agentes públicos, que roubam
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descaradamente, sem pensar nas consequências provocadas pela
locupletação do dinheiro dos contribuintes.

É o caso de uma mãe que chega na creche buscando uma vaga
para seu filho pequeno, e recebe a informação da secretária que não
há vaga, um senhor vai ao posto de saúde do seu bairro em busca de
seus remédios para hipertensão e diabetes, e recebe a notícia de que
tais medicamentos estão indisponíveis, ou quando um homem,
desesperado, entra na maternidade com sua esposa em trabalho de
parto, e é informado de que não há vagas para internação. Tudo isso
é !uto de corrupção e má gestão.

Não é a falta de dinheiro, mas falta de pessoas honradas que
façam a boa gestão dos recursos públicos. Nossa carga tributária é
igual à da Bélgica, mas os serviços públicos são iguais aos da Índia.

Há muito tempo, está em discussão a necessidade de uma reforma
tributária. Alguns serviços públicos podem ser entregues à iniciativa
privada, que é mais eficaz do que o poder público, mas falar sobre isso
ainda é tabu, principalmente para a esquerda.

Pela complexidade do assunto, pretendo tratá-lo em outras
oportunidades, e ater-me-ei ao assunto desta crônica: o acidente entre
um ônibus da Prefeitura de Pietro Tabachi e um caminhão com um
bloco de granito de quarenta toneladas que matou quatro jovens, e
feriu outros dezoito. Seria mais um acidente de trânsito na BR-101,
se não fossem por alguns detalhes.

Exaustiva e insistentemente, a Associação dos Estudantes de
Pietro Tabachi alertou à Liriel Arcanjo, secretária de Educação
daquela cidade acerca do péssimo estado de conservação dos ônibus
que faziam o transporte universitário. Todavia, a ocupante da pasta
e vereadora licenciada, quando cobrada, ameaçava cortar o
benefício, afirmando que o transporte não era um direito, mas uma
liberalidade do município.

Corre à boca pequena que há um esquema de superfaturamento
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na manutenção dos ônibus, seja nas peças ou na mão de obra, com
participação direta da própria Liriel, do sogro da secretária e dono
da Aridiesel, contratada pelo município para a manutenção dos
ônibus, e da servidora responsável pela fiscalização do contrato, mas
que fazia vistas grossas às irregularidades na execução do mesmo.

Àqueles que embolsaram o dinheiro do contribuinte para compra
de carrões, casas, além do patrocínio de pândegas e orgias, deixo-lhes
uma severa advertência: os senhores carregam sangue nas mãos,
tanto daqueles que perderam a vida, como daqueles que estão feridos
no hospital, nos leitos de UTI, ou nas enfermarias. Alguns poderão
ficar seriamente sequelados e permanentemente incapazes para o
trabalho e para a vida independente.

Acham os senhores que poderão escapar de um processo criminal
por homicídio com dolo eventual, principalmente a secretária Liriel
Arcanjo, advertida diversas vezes acerca das péssimas condições
dos ônibus que fazem o transporte dos universitários de Pietro
Tabachi, mas deu de ombros, e ameaçou cortar o benefício? Não.
Ainda verei os senhores no banco dos réus, sendo condenados a mais
de 30 anos de reclusão e tendo seus nomes lançados no rol dos
culpados.

Finalizo esta crônica, deixando um conselho para os parentes dos
mortos e para os sobreviventes deste fatídico acidente: acionem
judicialmente a prefeitura de Pietro Tabachi, bem como Liriel
Arcanjo, seu Aristides, e a senhora Adma, requerendo indenização
por danos morais, materiais, danos estéticos e lucros cessantes. É uma
medida pedagógica que visa dar um paradeiro à roubalheira de
dinheiro do poder público. É isso aí.

NA CÂMARA DE PIETRO TABACHI, O VEREADOR JADSON
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Prandini, do PLLI, em seu discurso, mostrou seu desprezo aos
estudantes:

Senhor presidente, senhores vereadores,
Quem me conhece, sabe que eu não sou de dourar a pílula,

falando que penso, doa quem doer. Entre contar mentiras
reconfortantes ou verdades inconvenientes, fico com a segunda opção.
Farei algumas pontuações no tocante ao acidente de ônibus que
matou quatro jovens pietrotabachianas.

A Prefeitura de Pietro Tabachi não tem obrigação alguma de
fornecer transporte universitário. Se o faz, é graças à cortesia da
secretaria de Educação, Liriel Arcanjo. O município tem o dever de
transportar os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, com contrapartida financeira da Sedu.

Reginaldo, que se diz representante dos estudantes, importunava
Liriel com reclamações de supostas más condições dos ônibus. Se os
ônibus não atendiam às necessidades, bastava a entidade que ele diz
representar contratar um ônibus particular. Acho que a prefeitura
deveria terceirizar o transporte universitário, e estabelecer o regime
de coparticipação, em que os estudantes pagam metade do transporte,
e a prefeitura, a outra.

Muitos estudantes, mais pidões que filhos de cego, vão abrir o
berreiro, dizendo que não têm dinheiro para o transporte escolar, que
pagam mensalidade, têm outros compromissos, além de outras
desculpas.

Engraçado que muitos têm dinheiro para ir aos rocks, pra beber,
comprar uma bucha de maconha, mas não têm dinheiro para poder
pagar o ônibus. Ora, me poupem!

Já passou da hora de acabar com essa palhaçada do ônibus de
graça. Não existe almoço grátis. O salário dos motoristas e a
manutenção dos ônibus é paga com o dinheiro dos pagadores de
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impostos. Chega de só querer receber, é hora de dar contrapartidas. É
chegada a hora de cumprir obrigações, porque direitos têm à beça.
Como alternativa à coparticipação, sugiro que os estudantes possam
fazer o estágio obrigatório na Prefeitura de Pietro Tabachi, sem
remuneração. Chega dessa mamata de pegar busão de graça para ir à
faculdade na capital, sem dar nada em troca.

Causa-me espécie essa obsessão por um diploma superior, de
estudar na capital. Muitos deveriam se dar por felizes em terem um
diploma de Ensino Médio. Para quê tanto estudo, se não vão
conseguir emprego, e quando conseguirem, vai ser algo inferior
àquilo que buscam.

Esse governo esquerdista ilude a juventude, ao dar bolsas de
estudo pelo ProUni. As mães dizendo com a boca cheia: “Olha o meu
filho vai virar doutor”. Sim, senhoras mães. Seus filhos serão
doutores desempregados, ou vivendo de biscates.

Por que o governo não estimula a criação de cursos técnicos? Eles
podem ser feitos em menos tempo, têm alta empregabilidade,
especialmente no Espírito Santo, nas áreas industrial e de petróleo
e gás.

Muitos dirão que minha fala é elitista, mas não ligo à mínima. O
ensino superior nunca foi, e nunca deveria ser para todos, mas para os
mais aptos. Não é dever da universidade promover justiça social,
mas de selecionar. Dizem que é injusto, mas é assim que funciona, ou
deveria funcionar.

É lamentável que a UFES tenha aprovado cotas de 40% para
alunos de escolas públicas. Meu Deus! Uma instituição de ponta, de
onde saem as cabeças pensantes do Espírito Santo, vai virar um
grande escolão de terceiro grau. O ensino vai ser nivelado por baixo
por alunos com péssima base. Os professores vão ter que baixar o
rigor do ensino e das avaliações. Enfim, a meritocracia será
substituída pelo vitimismo.
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Daqui a alguns anos, os !utos da presepada inclusivista a
qualquer custo serão colhidos. Certamente, as empresas vão preterir
alunos formados pela UFES, principalmente de alunos cotistas, por
conta da baixa qualidade na formação. Currículos serão deletados
por e-mail, ou se vierem impressos, serão triturados pelos
departamentos de recursos humanos.

Por mais que se diga “quem faz a faculdade e o aluno”, não é o
que o mercado de trabalho pensa. Não há vagas para todos. É lei da
oferta e da demanda. Quando a oferta de mão de obra especializada é
maior que a demanda, há um rebaixamento salarial, ou seja, os
salários caem. De que valeu o diploma de engenheiro, mas trabalha
como professor de matemática? De que valeu o diploma de pedagoga,
mas trabalha como babá em casas de família?

Você, aluno de escola pública, e vai tentar entrar na UFES pelas
cotas, está assinando seu atestado de incompetência, como se você não
fosse inteligente o bastante para disputar uma vaga de igual para
igual com os alunos da escola particular. Pelo amor de Deus, basta
enfiar as caras nos estudos. Você quer ser reconhecido pela sociedade
por ter entrado na UFES pelo seu esforço, ou que entrou pelas cotas
de escola pública, tomando a vaga de que merecia?

Fiquei triste, ao ver o bate-boca de alunos de escola pública e
escola particular lá na UFES. É o que a esquerda faz: divide para
conquistar, joga uns contra os outros. Eles sabem que melhorar o
ensino público pela base é um processo a médio longo prazo. Mas para
ficar bem com a garotada, e obterem dividendos eleitorais,
implantaram as cotas. Trata-se de uma medida populista, com
consequências deletérias para a ciência e tecnologia do Brasil.

Muito obrigado.
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C P I  D O  B U S Ã O

elo impacto da tragédia ocorrida, a CPI do Transporte
Universitário foi instaurada em 2008, em que foram
denunciadas as péssimas condições dos ônibus que

transportavam os jovens pietrotabachianos, além de desvendar
os esquemas de superfaturamento na manutenção destes.

Numa das oitivas, Reginaldo fez um discurso apaixonado:

Senhor Presidente,
Senhores Membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito,

Diante da presença dos senhores, subo à tribuna desta casa de leis
para explanar e contribuir para os trabalhos desta CPI, que visa
investigar as irregularidades na execução do contrato de manutenção
dos ônibus destinados ao transporte universitário, culminando na
tragédia ocorrida na BR 101, em que perdi Catherine, minha
companheira, e fez que minhas duas pernas fossem amputadas.

Há quem acredite em fatalidade, destino, sina, ou coisa
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semelhante. Só Deus é eterno, um dia, certamente, deixaremos este
mundo. Não há como escapar da morte. No entanto, muitas mortes
poderiam ter sido evitadas, se a vereadora Liriel Arcanjo, então
secretária, providenciasse a manutenção dos ônibus, e não ameaçasse
cortar o subsídio, dizendo fazer um favor para nós, que a prefeitura
não tinha a obrigação de fazer o transporte, e caso não estivéssemos
satisfeitos, que buscássemos um transporte adequado por nossa conta.

No tocante às acusações de superfaturamento na manutenção dos
ônibus destinados ao transporte universitário, o que era só
burburinho, ficou comprovado, por meio da confissão do servidor
Elpídio, na oitiva ocorrida na semana passada, todo o esquema de
roubalheira e enriquecimento ilícito liderado pela então secretária de
Educação.

A corrupção mata, mutila, deixa pessoas paraplégicas, em estado
vegetativo, incapacita permanentemente para o trabalho, e provoca
miséria nas famílias das vítimas.

Ardilosamente, a Prefeitura de Pietro Tabachi procurou os
parentes das vítimas e os sobreviventes, visando fazer um acordo
nada vantajoso, do ponto de vista financeiro, onde cada uma das
quatro famílias receberia 50 mil reais e uma pensão vitalícia de 2/3
do salário mínimo, sob a condição de renunciar a qualquer ação na
justiça.

Os procuradores, aproveitando-se da baixa instrução dos pais
das jovens mortas, incluindo meus sogros, têm dito que se eles
acionarem a prefeitura judicialmente, pediriam declaração de litígio
de má-fé, o aumento do valor da indenização, pois quanto maior o
valor da causa, maiores são as custas judiciais, além da revogação da
assistência judiciária gratuita. Canalhas!

Queira Deus que Liriel Arcanjo seja condenada pelos seus
crimes, não sendo eleita pra mais nada!

Muito obrigado!
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ADMA SOARES, SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE

Pedro Tabachi, prestou depoimento a CPI do Transporte.
Eduardo Lecchi, presidente da comissão, fez as perguntas, mas
foi como tirar leite de pedra. Eis a oitiva:
- Dona Adma, a senhora tinha conhecimento do esquema

dos ônibus destinados ao transporte universitário?
- Vereador, com todas as vênias, por orientação dos advo-

gados, reservo-me no direito de permanecer em silêncio.
- A senhora tinha conhecimento de que os ônibus rece-

bendo peças de pior qualidade, gerando defeitos constantes?
- Vereador, com todas as vênias, por orientação dos advo-

gados, reservo-me no direito de permanecer em silêncio.
- Dona Adma, membros da Associação dos Estudantes

Universitários de Pietro Tabachi procuraram a Secretaria de
Educação para reclamar das condições dos ônibus que faziam
o transporte universitário?
- Vereador, com todas as vênias, por orientação dos advo-

gados, reservo-me no direito de permanecer em silêncio.
- A senhora recebeu algum valor por parte do dono da

Aridiesel para fazer vistas grossas, em relação ao cumprimento
dos contratos de prestação de serviços?
- Vereador, com todas as vênias, por orientação dos advo-

gados, reservo-me no direito de permanecer em silêncio.
- Dona Adma, a senhora tem ciência de que pode

responder ao crime de homicídio com dolo eventual, pelo fato
da senhora ter conhecimento das irregularidades na execução
de contratos de manutenção dos ônibus, e nada ter feito para
coibir tal legalidade?
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- Isto é uma ameaça, vereador?
- Não, senhora. É apenas uma advertência.
- Tô me sentindo assediada e coagida.
- Em nenhum momento assediei a senhora.
- Tá sim, vereador. Essas perguntas já tão me cansando.
- O que me cansa é perguntar à senhora, que usa do direito

constitucional ao silêncio.
- Vereador, o senhor está sendo impertinente. O silêncio é

a minha resposta, é um direito que me assiste enquanto
cidadã. Ninguém é obrigado a gerar provas contra si mesmo.

POR CONSEGUINTE, LIRIEL ARCANJO RENUNCIOU AO

mandato para escapar da cassação. Esta foi a carta encami-
nhada pela agora ex-vereadora:

À Sua Excelência, o Senhor Vereador
Jadir de Lima Sousa (Jadir do Gás)
Presidente da Câmara Municipal de Pietro Tabachi

LIRIEL CHRISTINE DE BARROS ARCANJO
CESCONETTO, brasileira, casada, vereadora do Município de
Pietro Tabachi,  domiciliada e residente nesta cidade e comarca de
Pietro Tabachi, em pleno gozo de minhas faculdades mentais e livre
de qualquer coação,  vem respeitosamente perante Vossa Excelência,
em caráter irrevogável e irretratável, comunicar minha
RENÚNCIA ao mandato de Vereadora desta augusta  Casa de
Leis, que me foi outorgado por su$ágio popular no último pleito
eleitoral do ano de 2004.

O TROTE DA LISTA

61



Quando estava à $ente da Secretaria de Educação, implantei o
transporte universitário gratuito para os estudantes da cidade. Só
tive dores de cabeça e reclamações constantes da Associação dos
Estudantes Universitários de Pedro Tabachi. Eles me importunavam
o tempo todo, com supostas queixas de problemas mecânicos dos
ônibus. No entanto, a manutenção destes está em dia.

Eis a paga de quem quer fazer o bem, só colhe queixas,
ingratidão, além de acusações de corrupção. Fiz o que estava ao meu
alcance para que aqueles jovens pudessem vencer na vida.

O transporte universitário gratuito era um privilégio, uma
cortesia, a bem da verdade, um ato discricionário e benevolente de
minha parte. Em outros lugares, os estudantes pagam pelo transporte.
Essa juventude é mimada, mal-acostumada, clamando o tempo todo
por direitos e mais direitos, e nada de deveres. Se querem estudar
fora da cidade, que o façam às suas expensas, não joguem
responsabilidade nas costas dos pagadores de impostos. O ensino
superior é uma ilusão inculcada por governos socialistas e
coletivistas.

O acidente que matou quatro jovens e vitimou tantos outros foi
uma fatalidade, foi permissão de Deus. Afinal de contas, só Deus é
eterno, nós estamos apenas de passagem neste mundo. Por mais
modernos que fossem os ônibus e mais habilidosos fossem os
motoristas, não haveria como escapar da indesejada das gentes.

Esta renúncia é motivada pela necessidade de dar celeridade ao
processo, não me valendo do foro privilegiado para retardar os atos
processuais, bem como exercer minha ampla defesa na CPI do
Transporte.

Confiando em Deus, vou mostrar que não participei de nenhum
esquema de corrupção, por conseguinte, provar minha inocência.

Pietro Tabachi, 01 de agosto de 2008
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Liriel Christine de Barros Arcanjo
Vereadora

REGINALDO, AO CHEGAR DA FACULDADE E ENTRAR EM SUA

casa, foi ameaçado por Gabriel, um dos assessores de Liriel:
- Olha só, seu cabelo de bombril, vai se arrepender de ter

nascido, seu perneta! Falou muita gracinha contra a Liriel na
CPI, pondo a culpa dela pela tragédia que ocorreu na BR-101.
Lavaremos a honra da Liriel com seu sangue e com o sangue
da sua pequena.
- Vocês tão trancando de medo, porque perderam a boa

vida, com a renúncia de Liriel. Não foram competentes de
passar no concurso público, e agora estão chorando, com
medo de perder a boquinha.
- Cala essa boca, seu desgraçado, seu beiço de mula! -

gritou Gabriel.
- Não me calo! Só falo a verdade. Corre à boca pequena,

que no gabinete da vereadora rola rachid, os assessores têm
que devolver parte do salário.
- Cala essa boca, seu filho de rapariga! - gritou Gabriel -

Fala mais uma coisa, que eu te meto a mão na cara!
- Segue seu caminho, parceiro! Eu não tenho medo de

você! Me deixa em paz – gritou Reginaldo.
- Eu ainda não terminei o que tenho a dizer, seu lingua-

rudo, safado e forasteiro.
- Eu não vou sair daqui, ô lambe-botas da Liriel.
- Você vai acabar com a boca cheia de formigas, seu desgra-

çado e lazarento dos infernos – gritou Gabriel, apontando o
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dedo – O peixe morre pela boca, parceiro! O bicho vai pegar
pro seu lado. Pode ir se preparando, irmão! Por causa de suas
denúncias entre aspas, o filme da cidade tá queimado.
Ninguém quer investir aqui. Dá vergonha dizer que nasceu ou
mora em Pietro Tabachi. Os políticos desta cidade têm sido
tachados de corruptos e ladrões. Seu desgraçado, miserável,
praga dos infernos, demônio, servo de Belzebu! Negro
maldito! Beiço de mula!
- Isso é racismo!
- Que mané racismo! Você é um imundo. Se chamar a polí-

cia, é capaz dos home levar você preso, bobo. A corda se arre-
benta do lado mais fraco. Você não passa de um vagabundo!
- Eu não sou vagabundo. Sou uma estudante de Jornalismo.
- Estudante profissional e vagabundo.
- Vagabundo é você, seu parasita! Por conta da ganância da

mulher que você venera, como se fosse Nossa Senhora da
Penha, eu perdi minha esposa e mãe da minha filha, além das
minhas pernas. Liriel Arcanjo é a principal culpada, que tá pra
mais pra anjo caído.
- Cuidado com suas palavras.
- Não tenho papas na língua. Falo o que penso. Não tenho

mais nada a perder. É normal seu desespero, pelo seu medo de
perder a mamata. Sou trabalhador, não sou vagabundo como
você, que se encosta em cargo comissionado. Se não fosse a
Liriel arrumar essa boquinha pra você, hein?
- Cala essa boca! - gritou Gabriel - dando um tropicão em

Reginaldo, fazendo-o cair com suas muletas no chão e sacando
seu revólver calibre 38, e apontando para a cabeça do rapaz –
Te matar é pouco, qualquer cracudo, se lhe der dez reais, um
litro de cachaça e três pedras, te mata com uma pedra de para-
lelepípedo. Agora, levanta, pega suas coisas e racha fora daqui
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de Pietro Tabachi, sem olhar pra trás, seu macaco! Você não é
bem-vindo aqui!

Atemorizado, Reginaldo entrou em casa, pegou suas coisas,
foi à Rodoviária de Pietro Tabachi e, de lá, pegou o primeiro
ônibus para Vitória.

EMBORA NÃO FIZESSE PARTE DA ELITE ECONÔMICA DE PIETRO

Tabachi, Débora tinha um complexo de Dona Florinda. Era
uma pobretona de direita, não obstante ter diploma superior e
trabalhar como enfermeira concursada no Pronto Atendi-
mento de Pietro Tabachi. Não aceitava a ideia de que uma
jovem mestiça ascendesse ao ensino superior, ainda mais em
Medicina. Tomás pregará uma peça daquelas em Leiliane.
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omás foi à casa de Leiliane para mostrar o print
falso de aprovação em Medicina pela UFES, através
do SiSU. Simone abriu a porta para ele, que bateu à

porta do quarto da moça.
- Acorda, Leiliane. É o Tomás quem tá chamando.
Leiliane, bocejando, ainda vestida com baby-doll, levantou-

se da cama, abriu a porta do quarto, e falou com Tomás:
- Oi, Tomás. Bom dia.
- Menina, o resultado do SiSu saiu agora há pouco, e você

passou em Medicina na UFES – disse Tomás, mostrando a
falsa lista de aprovados.
- Obrigado, meu Deus! Muito obrigado! – disse Leiliane,

chorando de alegria – Madrinha, você sabia que fui aprovada
em Medicina na UFES?
- Que coisa boa, Leiliane! Parabéns, querida! – respondeu

Simone, abraçando a jovem.
A notícia da aprovação se espalhou em toda a cidade, e

Leiliane recebeu mensagens de felicitações de várias pessoas.
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No final da tarde, Leonardo passou pela casa de Leiliane,
que estava na cozinha almoçado.
- Oi, Leiliane. Boa tarde.
- Boa tarde, Léo.
- Parabéns, doutora Leiliane. A cidade vai ganhar mais uma

médica. Uma médica preta, mas muito linda.
- Obrigada, amigo. Só tô preocupada, porque não tenho

notebook, e não sei como assistirei às aulas remotas - disse
Leiliane, abraçando calorosamente Leonardo.
- Gravarei um vídeo, no qual você fala da sua aprovação, e

pede ajuda pra comprar um notebook. Já que você não tem
conta, eu passo minha chave Pix pra que as pessoas façam as
doações, tá bem?
- Sim, Leonardo.
O advogado tirou seu Samsung A11 do bolso, abriu a

mochila, pegou o tripé, encaixou o celular nele, pediu que
Leiliane se sentasse e fizesse seu apelo:
- Oi, gente, meu nome é a Leiliane Hoffmann da Silva

Braga, tenho 17 anos, moro no distrito de Patriarca Abraão,
em Pietro Tabachi. Fui aprovada em Medicina na UFES. Por
conta da pandemia, as aulas na UFES tão acontecendo de
forma remota, mas não tenho dinheiro pra comprar um note-
book. Peço aos meus seguidores que façam doações de qual-
quer valor na chave Pix 772.150.717-07. Quem não puder ajudar
em dinheiro, pode ajudar compartilhando este vídeo. Muito
obrigada. Um beijão.

Sensibilizados, os internautas doaram recursos para a conta
de Leonardo via Pix.

Em casa, Débora e Tomás, abriram a tampa do esgoto das
barbaridades. Recomenda-se ao(à) leitor(a) o uso do anti-hista-
mínico de sua preferência. Segue a conversa:
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- Essa política do fique em casa tá arregaçando os comerci-
antes. A prefeita, alinhada com o governador, apertou as restri-
ções para o funcionamento do comércio, além de impor toque
de recolher. Não há empresa que aguente esse abre e fecha.
- Vejo o pessoal aí reclamando do preço da comida, que o

arroz tá caro, que a carne tá um absurdo. Gente, é o resultado
do fique em casa. É o livre mercado, a lei da oferta e da
demanda. O presidente não pode tabelar os preços. Nem ele,
nem o governador, tampouco a prefeita. Esse negócio de
tabelar preços é coisa de país socialista. Quanto menos inter-
venções do Estado, melhor.
- A mídia faz muito alarmismo, incita ao medo, faz que as

pessoas fiquem com medo de sair de casa.
- Já não assisto mais à Esfera lixo. Só fala de mortes de

Covid-19 o tempo todo, pondo medo nos telespectadores. Por
que não falam das pessoas que foram curadas? Só falam das
pessoas que morreram.
- A mídia lucra com o medo. Falar de pandemia dá ibope.
- Dizem que o lockdown é pra baixar a curva de contágio.

Gente, a economia não pode parar, as pessoas precisam traba-
lhar. Que somente pessoas do tal grupo de risco fiquem em
isolamento, e as demais possam continuar trabalhando.
- Fiquei assustado, ao ver a fila de pessoas, na agência da

Caixa, no Centro, pra pegar o auxílio emergencial, se espre-
mendo por R$ 150,00.
- Esses auxílios, tanto o federal, como o estadual são uma

pouca vergonha. Fazem que as pessoas se acomodem e
dependam do Estado pra bancar suas necessidades. Isso não é
vida. É o fim da picada! Sou totalmente contra. Não tem que
dar o peixe, mas ensinar a pescar.
- Por quê?
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- Tem uns e outros que acha quem o estado é obrigado a
dar tudo, querem direitos e mais direitos. É culpa dessa Cons-
tituição socialista. Pra manter esses auxílios e bolsas, é preciso
aumentar a carga tributária. Detesto pessoas com discurso
coletivista, de que o Estado tem obrigação de dar tudo, de
certidão de nascimento até caixão pra sepultamento. Sim, sou
a favor do estado mínimo.
- Você vai tomar a vacina?
- Qualquer uma, menos a CoronaVac, porque é da China.

Eles criaram o vírus, e agora, oferecem a vacina. Ou seja,
criaram a dificuldade, mas aparecem vendendo a facilidade.
Eu, hein?
- Tenho minhas dúvidas quanto à eficácia dessa vacina. Por

ora, não vou tomá-la. A escolha é minha. Quero ver o macho
que vai me convencer do contrário. Vem, só vem!
- Se a gente não tomar posição, ficaremos sem nossas liber-

dades individuais. Decretam lockdown e toque de recolher,
nos supermercados, há seções de itens não consideradas bens
de primeira necessidade bloqueadas pelo decreto do
governador.
- Hoje, eu fui à casa da bobalhona da Leiliane. Mostrei a

lista falsa com resultado de medicina. Ela caiu como uma pati-
nha. Cara, foi muito divertido.
- É mesmo, meu filho? Essa menina nunca vai ser médica,

ela tem que tirar essa ideia da cabeça. Já disse uma vez e vou
tornar a repetir: medicina não é pra quem quer, mas pra quem
pode. Ela tem que buscar uma profissão do tamanho das possi-
bilidades dela.
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LEONARDO, NAQUELA MANHÃ, LIGOU PARA SIMONE:
- Bom dia, Simone.
- Bom dia, Leonardo.
- Simone, eu não gostaria de ser um portador de más notí-

cias, mas verificando a lista dos aprovados em Medicina da
UFES, não consta o nome de Leiliane.
- Não? O Tomás mostrou a lista que mostrava que ela foi

aprovada.
- A lista que Tomás é falsa.
- Ai, meu Deus do céu! Como vou contar isso pra ela?
- Eu me lembro, Simone, de que ela me pediu pra fazer a

inscrição dela, mas tava agarrado com o meu TCC da pós.
Certamente, o Tobias fez a inscrição dela, né?
- Sim, Leonardo.
- A verdade, uma hora ou outra, precisa ser contada. Você

vai precisar ser forte, e contar os fatos, sem rodeios. Eu vou aí
pra te ajudar.
- Tá bom, Léo. Valeu.
- Até mais, Simone.
À tarde, Leonardo estava na casa de Leiliane, conversando

com ela:
- Leiliane, há um assunto muito sério que preciso tratar

com você.
- Do que se trata, querido?
- É em relação da lista de aprovados que o Tomás te

mostrou. Fiz a pesquisa do seu nome no SiSu, e seu nome não
consta na lista de aprovados em Medicina. Além disso, ele te
inscreveu no curso de Pedagogia, na UFES, e em Ciências
Biológicas, no IFES de Santa Teresa. Ou seja, você não passou
em Medicina. Infelizmente, Tomás te enganou, amiga.
- Meu Deus, não pode ser! Não pode ser verdade, meu Pai!
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Lutei tanto, pra descobrir que tudo era uma mentira! - Por
quê, meu Deus – disse Leiliane, com a voz embargada – O que
eu vou dizer aos meus amigos, àqueles que colaboraram com a
vaquinha?
- Calma, Leiliane. Eu e sua madrinha iremos à delegacia da

cidade pra fazer um boletim de ocorrência contra Tomás por
falsidade ideológica. Aquele safado vai ter que se explicar à
polícia.

Leiliane se jogou no chão e começou a chorar. Ela estava
profundamente arrasada e inconsolável, porque seu sonho de
ser médica se esvaíra por uma mentira.

LEONARDO E SIMONE FORAM À DELEGACIA FAZER UM

boletim de ocorrência contra Tomás, por falsidade ideológica,
mesmo sabendo que não daria em nada. Ao sair da delegacia, o
advogado gravou um vídeo, contando o que aconteceu:
- Olá, pessoal, muito bom dia. Com muita dor e pesar,

venho dizer que nossa amiga Leiliane foi enganada por alguém,
até então, se dizia ser seu amigo. A lista que ela apareceu apro-
vada era falsa. Esse cara passou a perna na menina. Sendo
assim, eu vou devolver o dinheiro a todos aqueles que
ajudaram na vaquinha pra compra do notebook. Antecipada-
mente, em nome de Leiliane, peço desculpas por qualquer
transtorno.

Muitos seguidores se recusaram a aceitar o dinheiro de
volta, dizendo acreditar em Leiliane, torcendo que tudo termi-
nasse bem.

A madrinha de Leiliane e o advogado foram ao Bar e
Restaurante da Dona Inácia, no Centro, onde pediram um
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prato feito de frango frito e uma jarra de suco de graviola. Eles
conversaram:
- Léo, por que será que o Tomás fez essa malignidade com

a Leiliane?
- Sinceramente, Simone eu não sei. Pode ser uma mera

molecagem, além de uma faceta perversa que a gente não
conhecia.
- E pensar que ele frequentava minha casa, dizia que a

Leiliane era a grande amiga dele, e agora, fez uma presepada
dessa contra a menina. Isso que ele fez não tem nome.
- Simone, sinceramente, eu não sei como reagiria se alguém

fizesse uma safadeza dessa comigo, não sei se conseguiria
perdoar.
- É mais que safadeza. É mexer com sentimentos de uma

menina de 17 anos, pobre, preta, que tem o sonho de ser
médica. Não se brinca com o sonho dos outros. Por quê, meu
Deus? Por quê? E agora?
- Eu também acho, Simone.
Tomás passou no boteco para comprar uma marmita.

Simone se levantou, e tirou satisfações com Tomás:
- Tomás, que bom te ver. Precisamos ter uma conversa

séria.
- Eu não tenho nada a falar com você. Dá licença.
- Tem sim, e vai ser agora – gritou Simone, pegando Tomás

pelo colarinho.
- Me larga, Simone! Isso é assédio! – gritou Tomás.
- Que mané assédio, seu cachorro, sem vergonha! Você vai

me ouvir! Como você pode enganar Leiliane com aquela lista
falsa de aprovação em Medicina na UFES? Cara, não se brinca
com sentimentos de uma menina de 17 anos, que tem o sonho
de ser médica? Ela tá lá em casa agora, aos prantos, porque viu
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seu sonho ser destruído por uma brincadeira estúpida. Nunca
vou te perdoar por essa maldade! - disse Simone, apontando o
dedo para Tomás.
- Simone, eu tô pouco me lixando, se você vai me perdoar

ou não. Eu fiz isso pro bem dela. Uma coisa é passar na UFES.
Outra é conseguir se manter no curso de Medicina, que é inte-
gral, e ela não vai poder trabalhar. Além disso, como ela vai
lidar com os olhares preconceituosos dos alunos não-cotistas e
de alguns professores, por ser negra e de escola pública? Ainda
que ela se forme, e tire o CRM, quem vai contratar uma
médica com um tom de melanina mais acentuado? E se conse-
guir emprego, ela vai ser respeitada pelos pacientes por ser
uma negrinha? Essa menina tá no mundo da lua, e tem que cair
na real - respondeu Tomás, com cara de deboche.
- Que cara elitista.
- Meu amor, um país não é só feito de doutores, mas de

trabalhadores braçais, como seguranças, babás, empregadas
domésticas, garis, e por aí vai.
- Você é racista.
- Racista, eu? Imagina. O mundo tá muito chato, com

tanta lacração, militância e vitimismo. Eu não rezo na cartilha
do politicamente incorreto. Ah, pelo amor de Deus, tudo é
racismo, preconceito, discriminação. Já dizia o ator Morgan
Freeman: “para o racismo deixar de existir, é só parar de falar
nele”1. Falo apenas a verdade. Se Leiliane quiser viver se
iludindo, o problema é dela.
- Tomás, você é nojento e repulsivo. Eu sinto vontade de

vomitar diante do que você disse, bicho! Um amigo como
você, Leiliane não precisa ter inimigo - gritou Simone, a ponto
de entrar em vias de fato com Tomás.
- Quando aqueles médicos cubanos tavam aqui, a bem da
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verdade, agentes infiltrados do regime castrista, sofreram
preconceito de parte da classe médica e de alguns pacientes.
Por que com Leiliane seria diferente?
- Fiz um boletim de ocorrência contra você, por falsidade

ideológica.
- Dá nada, não. Se der, é pouca coisa.
- Como você é debochado.
- Como você perde tempo, em defender uma crioula

cecezenta?
- O que você disse?
- Que ela é uma crioula cecezenta, uma macaca fedida.
- Filho do cão! Minha sobrinha é uma moça asseada e higi-

ênica. Toma banho diariamente e usa desodorante, seu retar-
dado mental! Para de defecar pela boca! - gritou Simone,
dando um tapa na cara de Tomás.
- Você vai me pagar, sua vadia! - gritou Tomás, cuspindo na

cara de Simone.
- Cachorro! Eu acredito piamente na lei do retorno, e você

há de pagar por sua maldade.
- Tomás, você tá preso em flagrante por injúria racial.
- Você é polícia, que eu mal lhe pergunte, querido? -

ironizou Tomás.
- Não, mas tá no Código de Processo Penal que qualquer

cidadão pode dar voz de prisão se ver alguém em flagrante
delito. Você chamou Leiliane de macaca fedida. Isso é crime.
- Mas foi uma brincadeirinha. Minha bisavó é escurinha.
- Chega! Você que se entenda com o delegado! - gritou

Leonardo, dando um empurrão em Tomás.
Com ajuda de dois fregueses, o advogado o deteve. Uma

viatura da Guarda Municipal passou, e os guardas municipais
conduziram Tomás e Leonardo à DPJ de Pietro Tabachi, onde
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Tomás foi autuado em flagrante por injúria racial. O biólogo,
quando indagado pelo delegado de plantão, limitava-se a dizer:
- Reservo-me ao direito constitucional de ficar em silêncio.
- Que interessante! Você foi um tigrão, ao proferir insultos

racistas contra Leiliane, mas ao ser confrontado pelo delegado,
fica em silêncio, como um manhoso gato angorá – disse
Leonardo – Cadê a macheza, cara?
- É um direito que a lei me assiste. Você, como advogado

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deveria saber
disso – ironizou Tomás.
- Era só o que me faltava. Agora um biólogo vai me ensinar

leis. É como ensinar o padre a rezar missa. Uma inversão de
valores, onde a banana come o macaco, e o poste mija no
cachorro – indignou-se Leonardo.

Tomás foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de
Detenção Provisória de Aracruz.
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A L E G R I A S  E  T R I S T E Z A S

eiliane leu uma carta de seu pai, que acabara de
chegar:

Leiliane,

Quem te escreve é Reginaldo, seu pai. Há quase catorze anos que não

te vejo, nem sei se você ainda lembra de mim, e se você ainda lembra,

nem sei se vai me perdoar. Há algumas coisas que você precisa saber:

1) Não suportando mais a desordem que estava em minha casa,

porque mamãe (e sua avó) havia arrumado um namorado, posto o

mesmo dentro de casa, e como se não bastasse, viciado, saí de casa e

fui parar na chácara da seita Tenda do Refúgio.

2) Nessa infame instituição, os adolescentes que lá moravam

eram obrigados a trabalhar na produção e venda de cocadas, com

metas diárias para cada um. Quem não alcançasse a meta, era

açoitado pela própria Maria Elvira, que se denominava pastora.
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3) Apesar de tanto so#imento e penúria, conheci o ser humano

iluminado que foi Catherine, sua mãe. Foi amor à primeira vista.

Você é #uto do nosso amor. Graças ao bom Deus, a bruxa nos

expulsou da seita e fomos morar na casa de seus avós.

4) Eram tempos muito difíceis. Eu e sua mãe pegávamos o que

aparecia para que nada lhe faltasse. Eu tinha o sonho de ser

jornalista, e sua mãe, pedagoga. Mas não tínhamos dinheiro pra

pagar uma faculdade, ou tentar o vestibular da UFES , em

igualdade de condições com os alunos da escola particular.

5) Consegui bolsa integral para Jornalismo na UniBraga, e

Henrique, um tio mais abastado de sua mãe, pagou pra ela o curso de

Pedagogia na Faculdade de Educação de Vitória.
6) A Prefeitura de Pietro Tabachi disponibilizava dois ônibus

para fazer o transporte universitário, todavia os veículos estavam

em péssimo estado de conservação. Eu, como primeiro-secretário da

Associação dos Estudantes Universitários de Pietro Tabachi, levava

ao conhecimento de Liriel Arcanjo, então secretária de Educação, as

más condições dos ônibus MAFERSA, mas ela jogava na cara da

gente que o ônibus era uma liberalidade do município, que eles não

tinham a obrigação de fornecer transporte universitário, e se

continuássemos reclamando, o benefício seria cortado.

7) Este mesmo ônibus estava vindo para Vitória, pela BR-101,

entre Ibiraçu e Fundão, quando o motorista, ao tentar desviar de

uma vaca, perdeu o controle, e se chocou contra uma carreta que

carregava uma pedra de granito de 40 toneladas. A pedra

desprendeu-se, e esmagou o ônibus, matando quatro jovens, dentre as

quais, estava sua mãe.

8) Pelo violento impacto da batida, minhas pernas ficaram

presas às ferragens. Apesar dos esforços médicos, infelizmente elas

foram amputadas. Por algum tempo, andei de muletas. Atualmente,

uso próteses.
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9) Na Câmara Municipal de Pietro Tabachi, foi instaurada

uma CPI do Transporte Universitário na câmara, onde ficou

provado que a secretária de Educação liderava um esquema de

desvio de verbas da manutenção dos ônibus universitários, com

participação de seu sogro, seu Aristides, dono da Aridiesel, oficina

mecânica que dava manutenção nos veículos, e Adma, servidora

responsável pela fiscalização do contrato, mas que fazia vistas

grossas às safadezas, onde peças e serviços eram superfaturados e a

diferença era dividida entre a secretária, o dono da oficina e a tal

Adma.

10) Liriel Arcanjo, que não era mais secretária de Educação,

renunciou ao mandato pra não ser cassada. Graças a Deus, não se

elegeu pra mais nada. Hoje em dia, trabalha como assessora de um

deputado federal governista.

11) Numa cidade do interior, con#ontar os poderosos é muito

perigoso. Um dos capangas de Liriel, armado, me ameaçou de morte,

me agrediu, e jurou acabar com sua vida. Como eu, com mobilidade

reduzida, poderia en#entar um homem com um revólver? Tive que

fugir às pressas para Vitória.

12) Se fugi, foi pra que ele e os outros jagunços não fizessem nada

de mal contra você. Por isso, acabei te deixando com a sua madrinha.

13) Sim, Leiliane, errei por não ter entrado em contato com você.

Após ter me formado em Jornalismo na UniBraga, passei a me

concentrar no trabalho, e tentar esquecer sua mãe e tudo que me

lembrasse dela, o que atingia você indiretamente. Entre 2009 e 2012,

fui assessor de comunicação do então vereador João Marcelo. Em

2013, recebi o convite para ser repórter na TV Mestre Álvaro. Em

2016, passei a trabalhar no Programa Thayná Juvencio, da mesma

emissora, um programa de variedades, onde trabalho como repórter e

produtor.

14) Como pai, falhei miseravelmente, confesso, por não ter te
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visto crescer, por não ter lhe amparado nos momentos mais difíceis.

Por isso, te peço perdão.

Se quiser falar comigo, me ligue no celular (27) 98916-5240.

Qualquer que seja sua decisão, vou respeitar.

Um abraço de seu pai,

Reginaldo

LEILIANE, APÓS LER A CARTA, ESTAVA COM OS OLHOS

ensopados de lágrimas. Ela via sentido nas palavras do pai,
após tantos anos de perguntas por ele.

Reginaldo, na copa, estava comendo a marmita de chur-
rasco, acompanhada de uma Fanta uva. O celular tocou. O
jornalista atendeu:
- Oi, quem fala?
- Oi, papai é a Leiliane.
Reginaldo começou a chorar. Pela primeira vez em catorze

anos, a filha chamou-o de pai, ele se recompôs e respondeu:
- Oi, filha.
- Papai eu, li sua carta, e fiquei bastante comovida. Pelas

circunstâncias que você apresentou, era melhor que você
tivesse que ficar distante.
- Eu não me arrependo de nada do que fiz e, se voltasse ao

tempo, teria aceitado outra vez, afinal estava lutando pela
dignidade dos estudantes universitários de Pietro Tabachi, no
direito de ter ônibus escolares em condições aceitáveis para
fazer o transporte às faculdades de Vitória. Por conta da
corrupção e da cobiça desmedida de uns e outros, sua mãe e
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quatro colegas que pegaram aquele maldito Mafersa morreram
na BR-101.Eu tive minhas pernas amputadas e uso próteses. O
crime, eu digo crime, porque não foi acidente, porque consci-
ente e deliberadamente, não fizeram a manutenção a contento
dos ônibus e superfaturam o contrato, prescreveu.
- Prescreveu, papai?
- Sim, princesa. Os advogados dos assassinos conseguiram

que o crime fosse classificado como lesão corporal grave e
lesão corporal seguida de morte. Além disso, eles entraram
com infinitos recursos, com caráter protelatório. No final das
contas, o crime prescreveu, ou seja, passou do prazo para
julgamento e condenação.
- Por muitos anos, perguntei por você e por mamãe, mas a

madrinha não sabia como responder.
- Ela agiu assim para não te magoar, porque você era uma

criança.
- Você me perdoa?
- Não tenho que te perdoar, papai. O que está feito, está

feito. Te amo e muito quero te ver.
- Eu também, princesa.
- Então, Leiliane, você conseguiu fazer o Enem esse ano?
- Sim, papai, tirei uma boa nota, mas foi um desastre. Não

vou poder realizar meu sonho de ser médica, porque um
"amigo" avacalhou meu sonho.
- Não tô entendendo, Leiliane.
- Aqui em casa, não tenho internet, moro na zona rural e o

3G é horrível. Fui à casa do Tomás, que antes julgava ser meu
amigo, pra que ele fizesse inscrição no SiSu pra medicina na
UFES. Ele fez a inscrição pra dois cursos que eu não queria,
bem como falsificou uma lista de aprovados como se meu
nome estivesse como aprovada. Cheguei até pedir dinheiro nas
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redes sociais pra comprar um notebook. Meu outro amigo
Leonardo consultou a lista do SiSu, e descobriu que era tudo
uma mentira do Tomás. Fiquei sem chão, e chorei a tarde
inteira. Ver meu sonho se desmanchar por uma mentira é
dolorido demais.
- Que sacanagem, hein? Se papai pudesse, até pagava o

curso de medicina pra você. Mas jornalista ganha pouco, só a
nata do jornalismo que ganha salários nababescos. O que
pretende fazer?
- Ainda não sei, papai, talvez voltar estudar pro Enem.
- Leiliane, a Thayná tá me chamando pra uma reunião de

produção. A gente conversa outra hora. Um beijo
- Outro, papai. Te amo.

A SEMEADURA É OPCIONAL, MAS A COLHEITA É OBRIGATÓRIA.
Tomás pagou caro por seu negacionismo. Ele era a favor do
tratamento precoce, com ivermectina, cloroquina e azitromi-
cina. Com falta de ar e falta de paladar, ele foi internado na
Santa Casa de Pietro Tabachi. Testou positivo para Covid-19.
O biólogo seria entubado.

Na melhor das intenções, Leiliane foi à Santa Casa visitar
Tomás. Ao se aproximar do moço, ela deu de cara com
Débora, demonstrando irritação, perguntou:
- O que você tá fazendo aqui, menina?
- Vim visitar o Tomás pra ver como ele tá.
- Definitivamente, você não tem amor-próprio. Depois

de tudo que ele fez e falou com você, ainda vem fazer
visitas?
- Apesar dos pesares, eu quero que ele se recupere e reflita
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do que fez comigo. Só desejo melhoras pra ele e o perdoo pelo
que ele me fez.
- Eu não preciso do seu perdão! Vá pro inferno com seu

amor e seu bom-mocismo! - gritou Tomás, numa voz fraca e
tossindo muito – Eu te odeio, sua negrinha, como nunca odiei
ninguém na minha vida!
- Pelo amor de Deus, Tomás, você tá doente, e não é capaz

de se resignar e se redimir. Vim, bem-intencionada, pra te visi-
tar, e você me trata com grosseria?
- De boas intenções, o inferno tá cheio – gritou Tomás.
— Meu Deus, como você é perverso! – escandalizou-se

Leiliane.
- Você nunca vai ser médica, esqueça esse sonho, caia na

real. Não passa de uma negra cheia de ilusões que nunca vão se
realizar! Quando muito, uma técnica de enfermagem de
postinho de bairro, ganhando um salário de mil e duzentos
reais, no máximo. Já me viu? Agora, mete o pé, estrupício! -
gritou Tomás, apontando o dedo para Leiliane.
- Eu vou ser médica, sim, quer você queira ou não. Deus

haverá de abrir uma porta pra mim – respondeu Leiliane, com
a voz embargada.
- Menina, tá esperando o quê? O recado tá dado. Vá

embora, antes que eu chame o segurança! – gritou Débora,
apontando a saída para Leiliane - Acho é pouco que te pisem.
Vai embora!

A menina derramou um manancial de lágrimas.
Seu Ernesto, que terminara sua hemodiálise naquele hospi-

tal, deu carona para Leiliane até Patriarca Abrãao.
Em casa, Leiliane, aos prantos, contou à madrinha a humi-

lhação que sofreu:
- Tá sabendo que Tomás tá internado com Covid-19?
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- Sim, soube pela dona Janete. Ela me falou que a ambu-
lância do SAMU veio buscar aquele pilantra. O cara, profissi-
onal da saúde, biólogo formado na UFES, é contra a
CoronaVac, dizendo que jamais tomaria a vacina chinesa,
porque ela carrega o chip da besta. Caramba, como um cara,
com a instrução que tem, dá crédito em teorias da conspiração
veiculadas nos zaps da vida?
- Eu não sei, madrinha. Mas como um rapaz distinto e

educado se transforma num ser racista e reacionário?
- Corre à boca miúda que a Débora tentou Medicina na

UFES por três vezes, pagando cursinho caro na capital, mas
não passou. Não tenho certeza, mas a minha tese é que a
peçonhenta fez a cabeça do Tomás pra não fazer sua
inscrição na UFES pro curso que você tanto sonha, por pura
inveja.
- Eu fui visitá-lo na Santa Casa, madrinha.
- E aí?
- Foi horrível. Aquele monstro gritou comigo e me humi-

lhou. Disse que o perdoava, queria levar uma palavra de cari-
nho, mas ele e a mãe dele me enxotaram pior que um bicho.
- Leiliane, você é uma menina meiga, tem nobres senti-

mentos, e acredita nas pessoas. Também, né, o que você foi
fazer naquele ninho de jararacas, sempre em posição de bote
pra inocular seu veneno? O Tomás e a mãe dele não prestam,
são seres ressentidos, mesquinhos e egoístas, que só enxergam
pro seu próprio umbigo. O Tomás, em particular, é um psico-
pata, agiu com aleivosia, brincou com seus sentimentos. A mãe
dele, narcisista, mandou o filhinho querido fazer as inscrições
que você não queria no SiSU.
- Mudando de assunto, você conversou com seu pai?
- Sim, madrinha. Ele caiu no choro, quando o chamei de

O TROTE DA LISTA

83



papai. Comentou as circunstâncias que o fizeram fugir de
Pietro Tabachi.
- Por muitos anos, senti raiva do Reginaldo, tachando-o de

covarde. No entanto, percebi ser melhor que ele ficasse
distante, até mesmo pra segurança dele, e da sua. Ele pôs o
dedo na ferida da precariedade dos ônibus que faziam o trans-
porte dos estudantes universitários até as faculdades de Vitó-
ria. Expôs gente graúda. O que me indigna é ver a Liriel
Arcanjo livre, leve e solta, ocupando um cargo comissionado
no gabinete de um deputado governista, tirando oito mil reais.
- Papai disse que o caso prescreveu.
- Sim, Leiliane, o caso prescreveu. É a justiça do nosso país.
Leonardo ligou para Leiliane:
- Oi, Leiliane, boa noite.
- Boa noite, Leonardo.
- Veja bem, a Faculdade Thales de Linhares entrou em

contato comigo, porque os diretores querem te conhecer. Eles
marcaram pra amanhã uma reunião, às 10 da manhã. Você
pode ir?
- Sim, amigo. Mas o que eles querem comigo?
- Eu também não sei, Leiliane. Só pediram pra gente ir lá.

A gente se vê amanhã. Um beijo.
- Outro, meu bem.
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G R A N D E  D I A

EILIANE E LEONARDO ESTAVAM NA antessala da
diretoria da Faculdade Tales de Linhares, onde
foram recebidos por Thalita, assessora da professor

Elcias Alvarenga, diretor-geral da instituição. Ela chamou a
moça e o advogado para que entrassem na sala.

Na reunião, estavam o professor Elcias, o doutor Marcelo
Cariello, coordenador do curso de Medicina, e por videocon-
ferência, diretamente de São Paulo, doutor Renato Gontijo,
CEO da Episteme Educação, holding que além de ser dona
das Faculdades Tales, é mantenedora do Colégio Tales, do
Cursinho Tales, do Talestec, da Uninop (Universidade do
Norte Pioneiro), Universidade Borba Gato, Faculdades Borba
Gato e do Centro Universitário dos Vales do Aço e do Rio
Doce (UneVales), além do professor Nelson Fumio Hirata,
vice-presidente de operações de ensino superior.
- Thalita, tá tudo certo pra começar a conexão com São

Paulo? - perguntou o professor Elcias.
- Sim, senhor – respondeu Thalita.
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O sistema de videoconferência foi acionado. Elcias se
apresentou:
- Bom dia, meu nome é Elcias, sou diretor da Faculdade

Tales de Linhares. Soubemos da história de Leiliane pelas
redes sociais, e fizemos o contato com Leonardo. Em instan-
tes, o professor Renato, presidente da Episteme Educação,
mantenedora das Faculdades Tales, e o vice-presidente de
operações de ensino superior, professor Nelson Hirata, vão
participar da reunião via videoconferência.

Professor Renato disse:
- Bom dia a todos.
- Bom dia, responderam Leonardo, Leiliane, Thalita e

Elcias, uníssonos.
- Leiliane, como disse o professor Elcias, soubemos de sua

história pelas redes sociais, e entramos em contato com seu
amigo Leonardo. O que esse tal Tomás fez com você é imper-
doável. Não é uma brincadeira, mas um desvio de caráter
muito grave. Você deseja falar sobre isso? Se não quiser falar,
vou respeitar sua decisão.
- Bom dia, professor Renato. É uma satisfação poder tá

aqui falando com o senhor. Sim, foi uma maldade terrível que
o Tobias fez comigo, mas o perdoo. Ele tá nesse momento
internado na Santa Casa de Pietro Tabachi. Espero em Deus
que o Tobias melhore e repense suas atitudes.
- Onde que você cursou o ensino médio?
- Eu cursei o ensino médio integrado ao técnico em

Marketing no Jovelina Pratti Garbocci. Uma escola muito boa,
professores maravilhosos, e uma estrutura formidável. Muito
colegas meus evadiram por conta da pandemia. Graças a Deus,
os professores sempre me tinham como uma boa aluna. Eu
estudava bastante, procurava tirar boas notas, e participava
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bastante das aulas. Pena que a formatura foi no Meet, com
apenas 16 alunos dos 32 que começaram o terceiro ano em
2020. Não fosse essa pandemia, a gente podia ter feito uma
confraternização, com salgadinhos, bolo, refrigerante e torta
salgada. Mas Deus sabe de todas as coisas.
- Gosto de festas e confraternizações, mas ainda não é o

momento. Enquanto não tivermos 70% da população imuni-
zada, não pode haver eventos. Muitos tem se revoltado contra
as medidas de distanciamento, principalmente o comércio, só
com a abertura de atividades essenciais. Um falido pode se
reerguer, mas um morto não. Nas instituições de ensino supe-
rior da Episteme Educação, temos adotado aulas remotas ao
vivo pelo Meet, em cidades onde vigoram as medidas restriti-
vas, onde está autorizado ter aulas, elas tão ocorrendo em
formato híbrido, com uso obrigatório de máscaras, álcool gel e
distanciamento. Você tem tomado esses cuidados?
- Sim, senhor. Eu só tenho saído ao mercadinho, em Patri-

arca Abrãao, distrito de Pietro Tabachi no qual eu moro. Ou
vou com minha madrinha ao supermercado Carlini, no
Centro. Infelizmente, tem ocorrido algumas festas clandes-
tinas lá na cidade.
- Cada um é livre para fazer suas escolhas, mas tem que

arcar com as consequências.
- Concordo com o senhor. Pena que o Tomás, um negacio-

nista e antivacina, esteja passando por um momento difícil na
Santa Casa. O mais triste: ele é biólogo formado na UFES, a
mãe dele é enfermeira. Ambos são defensores do tratamento
precoce, com cloroquina, azitromicina e ivermectina, sem
eficácia comprovada pra Covid-19 – observou Leonardo.
- O negacionismo vindo de uma pessoa sem cultura é até

tolerável, mas de um profissional da saúde, é impossível conce-
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ber. Infelizmente, ordenei a demissão por justa causa de um
médico preceptor da Faculdade Tales de Vitória da Conquista,
porque nas redes sociais, ele era antivacina, propagava teorias
conspiratórias, e se recusou a tomar a vacina, colocando em
risco toda a comunidade escolar. Dei chance pra que ele
repensasse suas escolhas, mas ele se manteve recalcitrante –
disse o professor Renato.
- O senhor tá no seu direito de demitir um empregado que

se recusa a cumprir o distanciamento e tomar vacinas -
observou Leonardo - Esses negacionistas exaltam a liberdade
individual, mas esquecem que não há direito absoluto.
- Concordo plenamente contigo, Leonardo - respondeu o

professor Renato.
Nesse momento, foi exibido o vídeo que Leiliane gravou

para as redes sociais. O dono do grupo educacional prosseguiu
sua explanação:
- Leiliane, sua história me encantou bastante. Nunca vi

uma estudante com uma força de vontade combinada com
uma doçura ímpar como você. Eu vim do interior de São
Paulo, família humilde, caçula de doze filhos, pais agricultores,
nasci em Penápolis, a terra de Sabrina Sato, bem como o
professor Nelson. Estudei em escola pública, prestei o vesti-
bular pra USP, passei em Medicina em 1971. Eu e uns colegas,
abrimos, no Centro de São Paulo, o cursinho Tales de Mileto.
Naquela época, em que vigorava o regime militar, as provas
eram feitas em estádios de futebol. Não havia tantas facul-
dades particulares como hoje em dia, muito menos de Medi-
cina. Já que o mau caráter do Tomás queimou suas notas no
SiSu, gostaria que pudesse estudar conosco, o curso de Medi-
cina, por nossa conta.
- Como assim, professor?
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- Segundo informações do professor Elcias, uma aluna de
Medicina passou na UFES, e pediu desligamento da institui-
ção. Nas nossas faculdades, salvo nossos colaboradores, só
concedemos bolsas via ProUni, mas vamos abrir uma exceção
pra você. Usaremos sua nota do ENEM como processo sele-
tivo. Essa pandemia não é pra sempre, mas haverá muitos
sequelados que precisarão de cuidados permanentes, e você
tem a delicadeza no trato com os pacientes.

A moça não acreditou no que ouvi, qual seu pai, quando
ganhou a bolsa na UniBraga, e começou a chorar.
- Obrigada, professor. Que Deus abençoe o senhor –

respondeu Leiliane, com a voz embargada.
- Pras pessoas que vieram dos estratos mais humildes da

sociedade, a educação é um instrumento de ascensão social.
Parabéns, professor Renato, pela sensibilidade para com nossa
amiga Leiliane. Ela vai saber corresponder a oportunidade
dada, porque é muito esforçada - disse Leonardo - Eu estudei
na UFES, como cotista, foram cinco anos de muita luta, mas
tive minha vitória, ao ir à seccional de Linhares da OAB, pegar
minha carteirinha. Isso não tem preço. Que Deus abençoe o
senhor e aos executivos da Episteme Educação. Pietro Tabachi
vai ganhar, após seis anos, uma médica.
- Leiliane, você ainda tá chorando? - perguntou o professor

Elcias.
- Professor, Tomás teve a morte encefálica declarada.

Segundo informações que circulam no grupo dos moradores
de Patriarca Abraão no WhatsApp, ele, que tava com 80% dos
pulmões comprometidos, teve duas paradas cardiorrespirató-
rias, causando danos cerebrais irreversíveis.
- Que descanse em paz. Meus sentimentos à família – disse

Elcias.
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- Não desejo nenhum mal ao Tomás, mas ele colheu o que
plantou – asseverou Leonardo – É uma pena que um biólogo
tão jovem, com um futuro promissor, tenha aderido às teorias
conspiratórias e negacionistas que circulam no WhatsApp. O
negacionismo mata, e o Tomás fica como exemplo. Esquece
esse cara, e bola pra frente, Leiliane. Esse canalha nunca foi
seu amigo.

Leiliane ficou em silêncio.
- Leiliane, já entramos em contato com sua madrinha, que

vai trazer os documentos pra sua matrícula – disse Thalita.
– O que acha de vir comigo pra conhecer os laboratórios

onde você vai ter as aulas práticas, Leiliane? - perguntou o
doutor Marcelo.
- Que bacana! Tô muito empolgada em conhecer os labora-

tórios – respondeu Leiliane.
Thalita e doutor Marcelo passearam com Leiliane pelos

laboratórios dos cursos de biomédicas.
O celular de Leiliane tocou. Era sua madrinha. Ela

atendeu:
- Oi, madrinha, benção.
- Deus te abençoe minha filha, como foi a reunião na

faculdade?
- Doutor Renato, o dono da faculdade, meu deu uma bolsa

pra fazer medicina.
- Que maravilha! Deus é bom.
-É verdade, madrinha. Você soube que o Tomás morreu?
- Com todo o respeito, Leiliane, ele bem que mereceu. O

rapaz brincou com a própria saúde e com a saúde dos outros,
era adepto do fajuto tratamento precoce, além de dizer que
não queria tomar vacina chinesa. Meus sentimentos à Débora,
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desejando que o Divino Espírito Santo console o coração dela,
e com a morte do filho, possa repensar suas atitudes.
- Tô desolada. Eu queria que ele ficasse bom, pra ver se ele

muda de atitude.
- Tomás mudar de atitude? Nossa, Leiliane, como você é

ingênua! Aquele cara não tinha jeito. Era irrecuperável. Sabe
quem tá aqui pra te ver?
- Quem?
- Seu pai, diretamente de Vitória.
- Que coisa boa! Daqui a pouco, tô chegando aí.
- Tá bom. Um beijo.
- Um beijão para você, madrinha.
Leiliane chegou em casa, viu o pai, conversando com

Simone, e o abraçou.
- Papai, quanto tempo sonhava com esse momento.
- Eu também, princesa. Vou ter uma filha doutora - disse

Reginaldo, abraçando efusivamente a filha.
- Graças a Deus! A Faculdade Tales me deu uma bolsa inte-

gral pra Medicina.
Do lado de fora, o carteiro gritou:
- Leiliane, encomenda pra você.
A jovem foi ao encontro do carteiro.
“O que será?”, pensou.
Leiliane recebeu a encomenda e despediu-se do carteiro.

Na sala, abriu a mesma e viu uma carta:

Olá, Leiliane,

Conhecemos sua história pelas redes sociais. Para colaborar com seu
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sucesso acadêmico, estamos lhe enviando um notebook, montado na
fábrica de Linhares, perto de Pietro Tabachi.

A Blue Dragonfly Brasil Ltda reafirma seu compromisso de
responsabilidade social corporativa, transformando a vida das
pessoas que moram nas cidades em que a companhia tem unidades
fabris, e acredita que a educação pode fazer a diferença para o
empoderamento destas últimas.

Desejamos boa sorte em sua caminhada pelo sonho de ser médica.
Um abraço,

Li!ian Wu
CEO da Blue Dragonfly Brasil Ltda

Helena Suarez-Montenegro
Vice-presidente de Comunicação e Relações Institucionais

MAIS TARDE, OS TÉCNICOS DA PIETRONET FORAM INSTALAR

internet de fibra ótica de 50 megabytes, a pedido de Regi-
naldo, que se responsabilizou pelo pagamento.
- Agora, além do computador, você vai ter internet pra

fazer suas pesquisas e assistir às aulas remotas – disse
Reginaldo.
- Obrigada, papai – disse Leiliane, abraçando o jornalista.

FIM
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N O T A S

8. DOCE ILUSÃO

1. A frase foi extraída de um vídeo datado de 2005. O ator estadunidense

reviu sua opinião. Atualmente, ele é adepto do movimento antirracista

Black Lives Matter.
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