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Esta obra é dedicada à vida de José Strachicini, o Zeca,
(1919–2004).
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INTRODUÇÃO
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“A vida não examinada não vale a pena ser vivida”
Sócrates (470–399 a.e.c.), filósofo grego.

Toda família tem suas histórias, costumes e tradições. Com a família Strachicini
não é diferente. No entanto, tivemos a felicidade de ter em nosso meio e conviver com
uma personalidade, que conquistou a simpatia de toda sua parentela, amigos(as) e
conhecidos(as), em seus 85 anos nesta vida no Planeta Terra. Era mais conhecido pelo
apelido carinhoso de Zeca. Ele era o tio Zeca, o vô Zeca, o irmão Zeca ou simplesmente
Zeca, sempre lembrado pelo seu exemplarismo quanto aos valores da vida e que não
perdia uma oportunidade de fazer alguém sorrir com suas tiradas de bom humor.

Em 01/04/2019 celebramos o centenário do seu nascimento e escrevemos
narrativas de histórias vivenciadas por uma parte da família: esposa, filhos(as), noras,
genro e netos(as), para relembrá-las com alegria e contá-las para os que não tiveram a
oportunidade de conhecê-lo.

Os relatos priorizam as histórias do círculo familiar mais próximo, quando
produziu a maior parte desta coletânea. Imagine quantas histórias perdidas não
aconteceram na sua infância, juventude, vida profissional, viagens ou na convivência
com outros familiares e pessoas vida adentro ou mundo afora?

Nossa intenção primordial não é a exaltação, santificação, idolatria ou falso
engrandecimento de sua personalidade. Igual a todo ser humano, Zeca tinha pontos
fortes e pontos fracos; acertava mais que errava, mas era, sobretudo, uma pessoa do
bem. Por isso e muito mais, vale a pena examinar a vida do Zeca.

Que os ensinamentos reunidos neste livro possam ser aproveitados para reflexão
pessoal, eventuais reciclagens evolutivas ou memória das futuras gerações da nossa
família.

Santo Anastácio, 01 de Abril de 2019
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01. MINIBIOGRAFIA
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“O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá
para sempre”
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), escritor, cientista e filósofo alemão.

MINIBIOGRAFIA

José Strachicini (1919−2004), nasceu em Bebedouro no dia 01 de Abril e
faleceu em Santo Anastácio no dia 03 de Agosto. Viveu 85 anos, sempre no
estado de São Paulo: na cidade natal, Colina, Jaborandi, Lucélia, Piquerobi,
Teodoro Sampaio, Presidente Venceslau e Santo Anastácio. Seus pais, Antonio
Strachicini e Maria Plácida Guastalla eram imigrantes italianos, que embarcaram
no porto de Gênova e desembarcaram no porto do Rio de Janeiro, em 1890.
Antonio e Plácida vieram quando eram crianças da Itália, fugindo com seus pais
e parentes da fome e do desemprego que assolavam a Europa a partir de 1870.
Aproveitaram uma oportunidade aberta com o acordo dos governos Brasil-Itália.
Após a libertação dos escravos em 1888, o país precisava de mão de obra para
trabalhar na agricultura.

Zeca teve 20 irmãos e irmãs. O primeiro casamento de seu pai gerou 9
filhos(as). Plácida morreu jovem. Dizem que só tinha 26 anos. Casou com 16?
Diz-se que o Zeca tinha 3 anos quando sua mãe faleceu. No segundo
matrimônio, outros(as) 9, sendo que a segunda esposa, Lifonsina Theodora
Messias, chamada de Afonsina ou Fonsina, viúva, trouxe mais 3 filhos. Ao todo,
21 filhos(as). Antonio faleceu com 73 anos (1953).
Zeca estudou até o 3o ano primário (hoje, ensino fundamental). Gostava
de ler, conversar, debater e questionar. Sua vivência e experiência de vida
demonstravam conhecimentos superiores ao que teve acesso no ensino formal.
Era grande incentivador para que os filhos estudassem. Frequentemente dizia:
“estude filho(a), estude!”; não para fazer a lição de casa, mas no sentido de
buscar formação.
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Constituiu família com Maria Cândida Vieira Strachicini (1930–), mais
conhecida pelo apelido de “Glória”, que era o nome desejado pela sua mãe,
Julinda, que a chamava de Glória, “Glora”, Glorinha. Todavia o pai, Francisco,
registrou as meninas à própria escolha e com o segundo nome de Cândida.
Casou-se no dia 15 de Maio 1948 e viveram unidos por 56 anos, até o final da
sua vida. Tiveram duas meninas e 3 meninos: Elizabeth (1949–), Claudemir
(1951–), Wagner (1957–), Edneia (1958–) e Marcos (1963–).

De acordo com o seu tempo e com a sua formação escolar teve diversas
profissões: inicialmente na condição da sua família, trabalhou na roça até cerca
de 20 anos de idade. Quando chegaram da Itália, seus pais foram trabalhar em
um sítio em Bebedouro e a partir dali começou a formação da família. Depois,
mudaram-se para Colina e consta terem vivido também na vizinha Jaborandi,
onde Zeca ainda trabalhou na lavoura e em um bar. Também foi engraxate nas
horas vagas para ganhar um dinheirinho próprio.

Mais adiante foi mecânico. Aprendeu o ofício com um cunhado e depois
montou sua própria oficina que consertava tudo: armas, utensílios domésticos,
brinquedos e equipamentos de agricultura. E, por último, pela sua boa
capacidade de comunicação, tornou-se representante comercial e vendedor
ambulante, com o incentivo e ajuda de um irmão da Igreja. Vendia produtos para
fábricas de macarrão, arroz, vassouras e material de escritório, conseguindo uma
certa estabilidade financeira para sustentar sua família dentro dos padrões da
classe média da época, a partir dos anos 1960.

Na vida adulta foi cristão atuante com diversos cargos: tesoureiro,
corista, recepcionista, professor da Escola Dominical até tornar-se diácono da
Igreja Batista. Em Lucélia, em um período que a Igreja ficou sem pastor, foi
presidente da Congregação. Também era pregador eventual em cultos: na Igreja,
no lar da cidade ou do sítio onde moravam membros ou simpatizantes da Igreja e
até na cadeia.
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Zeca não fez curso de Teologia, Oratória ou Música, mas tinha boa voz e
sabia comunicar-se bem. No coral cantava o baixo, com a voz grave. O
conhecimento bíblico era advindo de leituras diárias da Bíblia, das aulas na
Escola Dominical e das muitas perguntas que fazia aos pastores da Igreja.

Zeca era um questionador nato e muito divertido.

E passou luzindo por esta vida.
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02. NARRATIVAS
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“Deixa a louça aí que a semana passada eu lavo!”
Expressão do Zeca dando indireta (direta) para alguém lavar a louça.

NARRATIVAS COLABORATIVAS DA FAMÍLIA

01) Zeca & Glória

Zeca era católico antes de tornar-se membro ativo da Igreja Batista. Da
infância até uns 20 anos de idade seguiu as tradições da família de italianos. Foi
coroinha (ajudante do padre) na Igreja Católica em Colina. Depois dos 20 anos,
frequentou o Centro Espírita de Santo Anastácio por 3 ou 4 anos, levado pelo
cunhado Hugo Sponton, marido de sua irmã Cecília (Titi), que era uma espécie
de tutor e mentor. Titi era batista; Hugo, era espírita e formavam um casal
acolhedor e tolerante quanto às escolhas religiosas.

Certa noite, passando em frente à Igreja Batista, Zeca foi tocado pela
beleza da música. Nessa época era a única Igreja evangélica da cidade e,
segundo consta, teria mais de 500 membros. Vivia lotada e os cânticos em
uníssono eram marcantes e alegres. Zeca resolveu entrar para assistir o culto e,
tempos depois, se converteu. Abandonou o Centro Espírita, informando o Hugo,
por quem tinha grande respeito e gratidão por tê-lo tirado da roça e ensinado
uma profissão.

Na Igreja conheceu certa menina que recém completara 13 anos, Glória,
por quem logo se interessou. Ele tinha 24 anos. Tomou a iniciativa de escreverlhe uma carta falando de sua simpatia por ela e que entendia a sua pouca idade
para namorar, mas que podia esperar. Glória diz que a igreja tinha tanta gente,
que nem se lembrava quem era o remetente da tal carta.
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Pouco depois, ele veio falar pessoalmente com ela, apresentando-se.
Dona Julinda, zelosa com a filha mais nova, ao tomar conhecimento da tal carta,
disse para a Glória, que “ouviu dizer que ele tinha anemia quando veio do sítio”,
desqualificando-o no sentido de induzi-la a não se interessar por ele. Decidiu
chamar o Zeca para conversar: “Você tem 24 anos, ela é ainda adolescente com
13. Melhor você arrumar alguém da sua idade”. Ele, porém, não vacilou: “Dona
Julinda, a senhora tem razão, mas eu posso esperar...”.

E, de fato, esperou por cerca de 5 anos. Fez um empréstimo e
empreendeu-se para montar sua própria oficina na cidade de Lucélia, para onde
tinham se mudado alguns membros da Igreja, que o incentivaram a ir para lá.
Nesse meio tempo, Glória foi morar em São Paulo com a família, que foi tentar
melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Glória trabalhou em
fábricas de tecelagem e em uma fábrica de balas (comestíveis). Continuaram
namorando através de correspondência por uns 2 anos.

Decidido a casar-se com a Glória, Zeca comprou 1 par de alianças,
enviou a dela pelo correio e escreveu: “encontre-se comigo na estação da Luz”,
em tal dia e tal hora que chegava o trem vindo de Lucélia: Na carta colocou uma
condição: “se você estiver lá, significa que vamos nos casar. Caso contrário, eu
volto dali mesmo”. Glória foi ao encontro acompanhada da irmã Leonídia
(Lidinha), por ordem da vó Julinda temendo que o casal fosse fugir.

No encontro, Glória manifestou que aceitava casar com ele, mas teria que
esperar mais um pouco pois ainda “era de menor”. Zeca ouviu e resignou-se. As
alianças viraram o anel de noivado e ele ficou por 3 dias na casa dela. Voltou um
pouco desapontado para Lucélia, pois queria casar logo.

Logo em seguida, a vó Julinda decidiu retornar com toda a família para
Santo Anastácio, indo morar na mesma casa que havia deixado alugada. Enfim,
concordou com o casamento. Houve um período de namoro na praça Ataliba
Leonel, região central da cidade, antes do culto da noite na Igreja Batista e
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sempre em companhia de seguradores de vela: Nenzinha (Anezia, sobrinha),
Nenê (José, irmão) ou Mila (Emília, irmã). Invariavelmente, o Zeca dava uns
trocados para os cuidadores irem comprar balas ou sorvete e ficar a sós por uns
instantes com a Glória.

Não houve cerimônia religiosa, pois envolvia despesas (roupas e outras
formalidades) que a família não podia alcançar. A foto com vestido de noiva foi
feita na loja de fotos da cidade. Casaram-se no civil e foram morar em Lucélia,
onde já havia construído a “Oficina de Consertos de Tudo” e anexo, um quarto e
cozinha.

Passados 4 meses, Zeca conseguiu emprego em uma gráfica para o
cunhado Vitório, que foi morar com eles e dormia improvisado na cozinha.
Logo depois, a vó Julinda, que não tinha paradeiro, vendeu a casa em Santo
Anastácio e levou todos para morar em Lucélia. Com a vinda de filhos(as) e o
negócio da oficina prosperando, Zeca comprou um terreno e construiu uma casa
de madeira, para onde logo se mudaram (Glória).

02) Escapando da Roça

Aos 20 anos de idade, Zeca morava em um sítio perto de Piquerobi
(15Km distante de Santo Anastácio) e trabalhava na lavoura. A terra arrendada
pelo pai, produzia o sustento da grande família. Certo domingo, sua irmã Cecília
e seu cunhado Hugo, que moravam em Santo Anastácio, foram fazer uma visita.
Hugo tinha uma oficina de consertos que funciona até os dias de hoje, na esquina
da Rua Dr. Costa Manso com a Rua Rui Barbosa, contíguo à casa onde morava o
casal com os filhos(as).

Hugo gostava do Zeca e enxergava nele um potencial trabalhador da sua
oficina e insistia em convidá-lo a ir morar com eles. No final da tarde, ao
despedir-se para pegar o trem de volta para Santo Anastácio, Hugo renovou o
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convite: “Zeca, quer ir morar em Santo Anastácio? Eu te ensino a profissão e
garantimos o seu sustento; ajudamos você”. Hugo e Cecília se foram.
Zeca ficou pensativo: aceitar ou não aquele convite? Alguns minutos
depois decidiu ir e deu um tchau apressado para todos e saiu correndo para
alcançar o cunhado e a irmã. Dizem que foi do jeito que estava, com a roupa do
corpo e descalço. Conseguiu encontrá-los na estação e seguiu os conselhos do
cunhado, que se tornou seu tutor e mentor libertando-se da dura vida na roça.
Posteriormente, seu pai veio até a oficina e pediu para o Zeca voltar para a casa e
a vida na lavoura, mas ele não quis nem saber (Glória).

03) Rifa Premiada

Na adolescência, além de ajudar a família com o trabalho na lavoura,
Zeca fazia uns bicos, às vezes engraxava sapatos na praça central ou perto da
rodoviária. Certa vez, enquanto buscava freguesia, alguém ofereceu uma rifa e
ele comprou uma e ganhou o prêmio: 2 sacos de farinha de trigo! – 1 saco de
farinha deu para seu pai, o outro vendeu e comprou seu primeiro sapato!
Engraxava o sapato dos outros e não tinha o seu próprio (Glória).

04) Stachzini?

São conhecidos alguns ramos desta família de imigrantes italianos. O
nosso avô paterno tem, oficialmente nos registros brasileiros, o nome de Antonio
Strachicini, mas sua certidão de nascimento original tem o sobrenome com a
grafia Stachzini. Outros 2 irmãos eram Luigi e Vittorio. Em Português, Luigi
seria Luís, mas era conhecido por Gigio. Antonio arrendou terras em Bebedouro
e depois Colina e Piquerobi. Gigio, pelo que se sabe, foi para o norte do Paraná.
Havia também um irmão do Zeca com o mesmo nome e apelido deste tio.
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Vittorio, irmão de Antonio e Luigi, parece ter ido para a região de
Tanabi, no noroeste paulista. No entanto, a grafia de seu sobrenome é um pouco
diferente: Stachissini. Este ficou famoso. A rua principal da cidade de
Cosmorama, que era distrito judiciário de Tanabi, tem o seu nome: Rua Vitório
Stachissini, com o seu nome também alterado de Vittorio para Vitório (Ver
imagem no Capítulo “Fototeca” com o Glauber).

Os sobrenomes maternos também têm confusões nos registros. Na
certidão de casamento do Zeca e Glória, os pais da mãe aparecem Francisco
Vieira de Assumpção e Julinda de Oliveira Rocha. Ao passo que na minha
certidão de nascimento (Wagner) foi registrado os avós maternos: Francisco
Vieira Rocha e Julinda Vieira Rocha.

Dá para imaginar quantos erros foram acumulados de geração em
geração. Se no período de 1 Século mais recente já contém tantos erros, imagine
o passado. Antes da invenção da imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg em
1450, tudo era copiada à mão. Os Estatutos das Organizações, governos, leis,
códigos de conduta, livros sagrados. Tudo era copiado palavra por palavra, frase
por frase, letra por letra, e obviamente sujeito a erros. Lembram da brincadeira
do telefone sem fio?

Pesquisas recentes realizadas pelo Claudemir e Marcos, contando com a
colaboração da prima Cibelle Staquicini (filha de Francisco Staquicini), trazem
novas informações. Nossos bisavós paternos, Giulio Stachzini (45 anos) e sua
esposa Pressede Ermini (34 anos) estão registrados na imigração de entrada no
Porto do Rio de Janeiro, no dia 09/01/1890, acompanhados de 6 filhos, sendo 4
meninos e duas meninas: Carlo, Vittorio, Antonio, Luigi, Francisca e Assilia.

Antonio, pai do Zeca, nasceu em Mântua, província de Montova, Itália,
no dia 17/09/1880. Dos bisavós maternos, sabemos apenas os nomes: José
Guastalla e Rosa Chuitini, que eram os pais de (Maria?) Plácida Guastalla,
nossa avó, casada com Antonio. O nome Guastalla pode vir de uma cidade com
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esta denominação, próxima a Mântua. Existe ainda outro ramo da família,
registrado com o sobrenome Staquicini, originários da região de Santo
Anastácio e Presidente Venceslau, e outra, com Straccini e Stracini, na região
de Jaborandi, Taquaritinga e Limeira, no interior do estado de São Paulo. Para
mais detalhes, ver imagens no Capítulo “Documentação” (Glória; Claudemir;
Marcos & Wagner).

08) Vô Francisco e Vó Julinda

Francisco e Julinda, sogro e sogra do Zeca vieram da cidade de
Paramirim, na Bahia. Glória veio ainda bebê; tinha menos de 1 ano. Toda a
família veio num navio para se estabelecer no estado de São Paulo. Foram para
Santo Anastácio, no duro trabalho na lavoura. Francisco, porém, depois de
algum tempo, foi acometido por uma doença pulmonar, segundo alguns, ou
asma, segundo outros. Infelizmente, ficou incapacitado para o trabalho e Julinda
com os filhos assumiram o sustento da família. Naquele tempo, não havia ainda
um tratamento médico acessível e adequado.

Depois que a família foi para São Paulo, ele não se adaptou ao frio e
voltou para o interior. Ficava na casa das filhas. Algumas vezes na casa da
Glória e do Zeca, de quem ele gostava muito. Era muito educado e respeitoso.
Tratava o Zeca por “senhor José”. No final da vida, ficou na nossa casa em
Teodoro Sampaio, onde faleceu (Glória).

05) Balconista de Bar

Zeca trabalhava em um bar na cidade de Colina, SP, perto de Bebedouro.
Certo dia teve uma briga com clientes que passaram da conta na bebida.
Quando viu a coisa ficar feia, Zeca pulou o balcão e, num impulso, deu no pé.
Passados alguns dias ele tentava pular o balcão para demonstrar para outros

23

clientes a situação que havia ocorrido, porém, nunca mais conseguiu. O susto
foi grande! E a adrenalina fez o serviço (Claudemir).

06) Saudades do Zeca

Sinto muita saudade do meu papai, irmãos, irmã e minha mãe, mas hoje o
tempo passou e cada um tem sua família. Fui morar longe de Santo Anastácio,
em
Itupeva, SP, perto de Jundiaí. Tenho muitas lembranças do pai, mas algumas
passagens não me recordo bem.

Quando éramos pequenos, íamos de trem até São Paulo visitar a vó
Julinda, que morava no bairro do Tatuapé. Certa vez, o pai nos acompanhou e
foi fazer compras de material de escritório e outras miudezas (pente, caneta,
durex) na Rua 25 de Março. Ele revendia os materiais durante suas viagens. Às
vezes ele dava algum desses objetos de presente e dizia que era com muito amor.
Lembro também que ele trabalhou em uma Oficina de sua irmã Cecília (Edneia).

07) Avós Exemplares

Outra passagem é quando tive meu filho Tiago. Logo depois que ele
nasceu precisei de um tratamento médico; não tinha condições de tomar conta
dele sozinha e o Ademir tinha seu trabalho. Meus pais logo se ofereceram para
ficar com o Tiago. Cuidaram dele por 5 meses em Santo Anastácio. Meu pai
dava o exemplo e o estímulo para frequentar a igreja, trabalhar, ser honesto e
não fazer mal às pessoas e aos animais; ele sempre foi muito rígido com isso.
Ele também gostava muito da natureza e plantações. Lembro também que ele
tinha uma gaita de sopro e tocava sozinho ou para nós; parece que aprendeu de
ouvido (Edneia).
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09) Gaita

Vez ou outra eu pedia para ver o Vô Zeca tocando a gaita dele. Ficava
muito bem guardada numa gaveta da escrivaninha. E a melhor parte é que ele
deixava eu assoprar um pouquinho. Tinha até cheiro de gaita, nunca esqueço
(Douglas).

10) Surfando no Corrimão

Lembrar do vô Zeca dá uma saudade enorme. Ele ficava sentado na
cadeira de área brincando comigo dizendo: “seja palmeirense para seguir a
tradição da família”. Todas as minhas férias escolares eram em Santo Anastácio.
Certa vez, eu estava brincando na escada da área; subia no corrimão e descia
dizendo que estava surfando; o vô dizia: “cuidado você vai cair e se machucar”.

O vô estava certo: dias depois caí naquela escada e cortei a canela. Já era
tarde e o vô fez um curativo para eu dormir. No outro dia cedo fomos comprar
remédio, um pó branco, que parecia farinha de trigo e vô dizia: “vamos fazer um
bolo!” Ele me fazia rir pra esquecer a dor. Cuidou muito bem de mim. Tenho
boas lembranças dele e a cicatriz na canela até hoje! (Tiago).

Nota da Redação: O tal pó mencionado pelo Tiago, era comum na época com o
nome comercial Anaseptil pó, secante para ferimentos com cortes. Zeca brincava
com uma gíria caipira para este pó: “pópatapataio” (pó para tapar “taio” - corte).

11) Zeca Vendedor
Quando o emprego na oficina em Santo Anastácio, na sua 2a passagem,
não deu mais renda suficiente, o Zeca enfrentou as vendas. Foi representante de
macarrão, sabão, mel, vassouras e aí começou a levar lâminas para barbear,
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canetas Bic, fitilho, pente Flamengo, durex, e por aí vai. Saia com umas malas
pesadas para o Mato Grosso (MS): Bataguassu, Ivinhema, Nova Andradina,
Fátima do Sul, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Caarapó, Naviraí e Dourados.
Naquela época não tinha telefone, celular ou WhatsApp. Ficávamos sem
notícias. Se alimentava do jeito que podia, com lanches, pastel, coxinha e dormia
em pensões baratas (Claudemir).

12) Notícias da Capital

Quase todos os meses o Zeca viajava a São Paulo para fazer comprar de
materiais que revendia para cobrir os custos de suas viagens de representação. Ia
de trem no domingo à tarde e voltava na quarta ou quinta-feira. Lembro de
acompanhá-lo até a estação na ida e na volta, quando também aproveitava para
dar um passeio de charrete, que ele alugava para trazer as malas. Era o Táxi ou o
Uber da época. A maior expectativa era na volta, quando ele trazia os jornais A
Gazeta Esportiva, o Notícia Populares e o Estadão, com as notícias da capital
paulista e dos times de futebol, que todos gostávamos de ler. Em Santo
Anastácio, só tinha e ainda tem, um pequeno jornal, O Oeste Paulista, publicado
pela Oficina Gráfica da família Depiere, onde o Claudemir trabalhava. Só anos
depois os jornais da capital começaram a chegar a Santo Anastácio para venda
nas bancas (Wagner).

13) Zeca Tesoureiro

Nos meus tempos de menino em uma sessão, que hoje chamamos de
assembleia, era sempre momento de tensão na Igreja Batista. Zeca, tesoureiro e
com poucas papas na língua era sempre do contra e arrumava grandes
discussões. Depois, em casa, a confusão continuava; Glória soltava os cachorros
inconformada com as atitudes do marido.
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Certa ocasião na qual se discutia a exoneração do Pastor, ambos se
uniram a favor deste. Glória soltou a voz e disse “que tudo aquilo era um grande
erro”. Zeca também falou conforme o costume e, ao final da sessão, com a
destituição aprovada, pediu a palavra e disparou: “Esta noite aconteceu aqui a
maior vitória do diabo na história dessa igreja!”. E saiu pisando firme (Marcos).

14) Homem na Lua?

No dia 20/07/1969 o módulo lunar levado pela Apolo 11 pousou na
superfície da Lua levando 2 astronautas estadunidenses: Buzz Aldrin e Neil
Armstrong. Naquele tempo não tínhamos TV em casa; poucas pessoas tinham.
Por sorte, havia uma TV pública, em preto e branco, instalada no coreto da Praça
Ataliba Leonel, em Santo Anastácio. Lembro-me de estar parado junto com a
mãe olhando fixo para o monitor esperando a saída de Armstrong, que iria
tornar-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Era um domingo à
noite e fomos após o culto na Igreja Batista.
O Zeca com todo o seu Ceticismo não quis ir. Achava aquilo “uma
grande mentira dos americanos para enganar os russos”. Havia na época uma
corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos, para saber quem seria o
primeiro a chegar na Lua. “Vocês são uns bobos”, disse o Zeca, “irão ver os
americanos pisando no deserto do Saara enganando o mundo inteiro”. Não sei de
onde ele tirava essas ideias. Continuou não acreditando no feito histórico até o
final da vida (Wagner).

15) Soneca da Vó Julinda

A vó Julinda (mãe da mãe) nos visitava uma vez por ano. Ficava uns 2
meses e depois ia para a casa de outra filha. Vivia perambulando depois que
vendeu a casa em Lucélia. Costumava tirar um cochilo no sofá depois do
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almoço. Certa vez o Zeca, com seu espírito de menino brincalhão, foi deitar
antes dela no lugar de costume e fingiu que estava dormindo. Lá vem a vó e o
Zeca só na butuca. A vó chega, vendo o lugar ocupado resmungou: “Glória tem
um lobisomem no meu lugar”. E saiu resmungando: “um lobisomem”, “um
lobisomem” (Claudemir).
16) Contador de Estrelas

Em Santo Anastácio, nos tempos de criança, era comum distrair-se com a
visão do céu noturno com vizinhos, na frente ou no quintal das nossas casas.
Zeca, com seu bom humor habitual, gostava de fingir que contava o número de
estrelas que conseguia enxergar. Simulando a contagem, murmurando e
eventualmente dizendo algum número aleatório, dizia: “Hoje consegui contar
3.452 estrelas; quem duvida? Não acredita em mim? Então conta você mesmo!”,
incentivando a experiência. Em certo sentido, essa vivência contribuiu para as
reﬂexões pessoais sobre a imensidão do Universo perante as ideias religiosas
reduzidas ao ambiente da Terra.

Pode-se avistar da Terra cerca de 6 mil estrelas. Contudo, somente cerca
de duas mil podem ser vistas de um só lugar. Sem o uso de instrumentos, os
olhos humanos avistam a estrela mais brilhante, chamada Sirius, a Lua, além de
5 planetas: Mercúrio, Vênus (ou a estrela D’alva), Marte, Júpiter (1.300 vezes
maior que a Terra) e Saturno, além do Sol. Interessante notar os números de
estrelas supostamente contados pelo Zeca, sempre estavam dentro da margem
aceita pelos astrônomos atualmente. De que maneira ele poderia saber disso?
Coincidência? Por acaso? (Wagner).

17) Chupando Manga

Lembro do verão, época das festas de final de ano, quando a mangueira
do quintal do seu Zeca ficava carregada. Doces e pequenas, as mangas eram
difíceis de se comer. Recordo que, na minha primeira visita em sua casa, fui
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tentar comer uma, cortando-a em pedaços, o que provocou a reação do seu Zeca:
“agarra com a mão e chupa essa manga”. E acabou-se a vergonha (Cristina).

18) Terra Redonda?

Logo que comecei a estudar Ciências no Grupo Escolar Enrico Bertoni,
em Santo Anastácio, algumas ideias que havia aprendido nos bancos da Igreja
entraram em conflito com os ensinamentos escolares. Certos conceitos eu
discutia com o Zeca, que adorava uma polêmica. Conforme o dogma
protestante, a Bíblia tem a primazia em questões de ética ou moral humana.

Segundo o Zeca, a Terra redonda era um absurdo. O que fazia as pessoas
e os objetos ficarem de ponta cabeça e não caírem? “Meu filho, você estuda
tanto...” (só faltava dizer: para falar estas besteiras). Ele me dizia. “A Bíblia
foi escrita por Deus. A Ciência é escrita pelos homens. E, com Deus não se
discute...”, argumentava.

As leis da Natureza eram ignoradas quando contradiziam as Escrituras.
Mas, “pai aqui em Isaias 40:22” diz o seguinte: “É Ele (Deus) que está
assentado sobre a redondeza da Terra...”. Eu citava a própria Bíblia,
literalmente, para tentar convencê-lo. Isto não é para ser compreendido assim,
ele retrucava: “precisava ser interpretado”. Significa que “Deus está com o
controle de tudo o que acontece na Terra; é semelhante a Ele ter a sua mão
cobrindo a Terra”, ele refutava. Lei da gravidade? “bobagem inventada pelos
homens”. Zeca não perdia uma parada (Wagner).

19) Vô Perfumado
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O vô Zeca era uma pessoa muito asseada. No calorão de Santo
Anastácio, todo mundo tomava mais de 1 banho por dia. O vô estava sempre
arrumadinho, mesmo sem camisa em casa. Gostava de passar perfume e talco.
Os cabelos penteados para trás, sempre com a famosa brilhantina. É o homem
mais cheiroso que já conheci (Elaine).

20) Pai Amoroso

Zeca era um pai muito amoroso e afetuoso com os filhos. Parece uma
herança da família italiana. Eram calorosos e generosos. Naquele tempo, as
crianças eram ensinadas a cumprimentar os tios(as) beijando-lhes o dorso da
mão, pedindo-lhes as bênçãos: “bença tio(a)”. Alguns de nós não gostávamos do
costume e só fingíamos o tal beijo.

Zeca gostava abraçar cada filho(a) e chamava-os por apelidos carinhosos:
Elizabeth, obviamente virou “Beth”; Claudemir era “Neno”; Edneia era “Neia”;
Marcos, o caçula, era “Marquinhos” e Wagner, cujo nome foi escolhido pela
Beth, continuou Wagner mesmo, pois era um nome de alemão, difícil para ter
um apelido. A mãe agora observa, que quando olha os olhos da Beth vê muita a
semelhança com o Zeca (Beth).

21) Marca Registrada

A marca registrada do Vô Zeca é que ele era muito carinhoso e atencioso
com os filhos(as), netos(as) e agregados(as). Temos boas lembranças da parreira
e do pé de poncã, que ele cuidava com muito carinho e gostava de dar seus
frutos para os visitantes.

Uma recordação muito engraçada que temos é que sempre ele tinha uma
teia de aranha na parede com vários mosquitos grudados; ele mesmo dava para a
aranha se alimentar.
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As crianças gostavam de pentear o cabelo do vô, por que ele usava
brilhantina e ficava bem bagunçado. No centenário de aniversário do seu
nascimento nos alegramos com as lembranças que guardamos dele (Viviane,
Vanessa & Nádia).

22) Pai Sistemático

O pai tinha algumas implicâncias. Uma delas era com o cabelo comprido.
“E aí paisano? Tá na hora de visitar o barbeiro!” (para cortar o cabelo). Com os
meninos, quando pequenos, exagerava: pedia o corte bodinho (o mesmo usado
pelo Ronaldo na final da Copa do Mundo de 2002). E também com as meninas.
Em Lucélia levava o Neno e a Beth para cortar o cabelo no Bulgaron, que ficava
perto da sua Oficina de Consertos. Corte unissex, já naquele tempo. A Neia e o
Wagner ainda eram muito pequenos. Em Santo Anastácio lembro-me do Bento.
Outra exigência era com a própria barba. Gostava que fosse aparada de
preferência com a navalha, com duas, até 3 ou 4 passagens, bem lisinha. Testava
o corte passando a mão para ver se não tinha algum ponto áspero. Se tivesse,
pedia para dar mais uma passada.

À mesa, no almoço ou jantar, sempre fazia uma oração. Às vezes
silenciosa, outras em voz alta, ele próprio ou pedindo para alguém orar. Não
gostava que ninguém sentasse sem a camisa, mesmo no calorão. No entanto,
temos algumas fotos com ele sem camisa no final da vida, na casa da Rua Dr.
Costa Manso. Ficou mais flexível! Também não podia usar boné ou chapéu; era
falta de educação. Depois de comer, começava a sessão de piadas e histórias da
vida (Beth; Glória & Wagner).

23) Festas de Final de Ano
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Natal e Ano Novo só tinham graça se tivesse assado de cabrito, ovelha e
pernil. Durante um bom tempo, já em Novembro, Zeca fazia as encomendas no
açougue. Na antevéspera, fazia os temperos e colocava de molho em bacias. Nas
madrugadas dos dias 25 de Dezembro e 1o de Janeiro ele conseguia autorização
para assar tudo no forno de uma padaria. Lá pelas 10h, já sabíamos que tinha um
tira-gosto e íamos até a padaria sob o pretexto de oferecer alguma ajuda...

Passávamos uma semana comendo carne. Com o tempo, os assados
diminuíram e passaram para o forno de casa e, aos poucos, o hábito foi sendo
deixado para trás, com novas ideias de culinária para a época de festas (Beth).

24) Observador de Passarinhos

O vô Zeca gostava de ficar sentado numa cadeira na cozinha e observar
passarinhos no quintal. Ficava um tempão olhando. Para atraí-los, jogava arroz
cru. Ao seu lado, o rádio ligado (com o volume alto). Nos últimos anos, gostava
de ouvir pregações, pois havia diminuído sua frequência nos cultos em função da
sua debilidade física. Interessava-se pelos estudos escolares. Perguntava se
estava indo bem e queria saber as notas das matérias (Elaine).

25) Francesa

Era um costume da família italiana do pai o jogo de luta ou queda de
braço, geralmente jogado na mesa depois do almoço ou jantar. No entanto, Zeca
denominava a brincadeira de francesa e gostava de exibir o seu muque, isto é, os
músculos arredondados que saltam do antebraço ou bíceps. Demonstrava
mexendo-os para nos divertir.

Depois, vinha o desafio: 1 competidor contra ele, apoiando o cotovelo na
mesa e apoiando-se nas munhecas de punho fechado. Quem tivesse mais força,
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derrubava o braço do outro. Adivinha quem ganhava todas? Às vezes, nem 2
conseguiam ganhar dele. Fazia uma espécie de alavanca com o braço, que
parecia mesmo de ferro. Sabia a técnica, que não nos ensinava e ninguém
conseguia derrubá-lo. Eventualmente, deixava alguém ganhar quando o placar já
estava uns 10x0...

Outra brincadeira era entortar uma colher com o seu muque. Duas
pessoas seguravam em cada ponta da colher e ele com o movimento dos
músculos entortava o cabo. Veja uma foto do Zeca fortão no Capítulo
“Fototeca” (Beth & Wagner).

26) Coração no Bíceps

Difícil não lembrar do Vô Zeca arregaçando as mangas da camisa,
dobrando o braço e fazendo seu bíceps parecer um coração batendo? Sempre
fazia isso para os(as) netos(as) na mesa da copa ou do fundo do quintal. E a
gente adorava! (Glauber).

27) Popeye

Não me lembro de muita coisa do convívio com o vô, afinal eu era muito
pequena, mas tenho certas recordações muito vívidas. Estávamos na mesa lá de
fora, todos jantando, eu sentada ao lado do vô Zeca, ele me mostrou o truque de
mexer o muque (que era basicamente torcer o pulso para que o músculo do braço
se mexesse); acho que eu tinha uns 3 anos. Fiquei impressionada e depois fiquei
tentando imitá-lo. Ele me disse que conseguia fazer aquilo pois “comia muito
espinafre, que nem o Popeye” (Giovanna).

28) Montaria
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Lembro-me com carinho das festas de fins de ano, quando a casa dos
avós em Santo Anastácio ficava cheia de tios(as) e primos(as). Uma das
recordações mais recorrentes do vô Zeca era o poder que ele tinha de mexer o
muque. Orgulhosamente, chamava a atenção dos(as) netos(as) para isso. “Veja
só o que ele faz” e balançava o muque, fazendo uma careta engraçada ou ao
modo que ele mesmo dizia, torcendo o nariz e boca.

Tentando testar seus poderes de Super Avô, colocava à prova sua força de
muque pedindo que eu e o Douglas montássemos em seu antebraço para ele
continuar a mexê-lo. Naquela época, nossos pés não tocavam o chão quando nos
dependurávamos. E lá ia o Super Avô com sua superforça de muque, com cada
neto(a) pendurado(a) de um lado, e ele fazendo o exercício para nos provocar.
Vez por outra, propúnhamos um desafio: “vô, você consegue com dois netos do
mesmo lado?”. Ele sorria e se prontificava, dando “espaço” aos braços dos(as)
netos(as) queridos(as). Certamente, ele se cansava dessa brincadeira, mas nunca
nos deixou sequer uma vez sem a brincadeira de montaria (Raquel).

29) Muque

Lembro do Vô Zeca sempre mostrando os músculos e dizendo que,
quando crescesse, tinha que ser igual a ele. Brincava com os bíceps fazendo o
peito bater forte que parecia que o coração ia pular para fora (Tiago).

30) Gosto pela Música

Assistindo um vídeo ontem de um músico tocando música clássica na
gaita, lembrei do vô. Ele adorava tocar uma gaitinha de sopro; gostava muito de
música, seja instrumento ou cantando. Saudades! (Eloiza).
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31) Cine Guarani: Filmes

Santo Anastácio tinha cinema. Dizem que desde a década de 1920. Na
nossa época era o Cine Guarani. Os principais filmes que chegavam eram
exibidos aos sábados e domingos. Certa vez, a Neia e eu, ficamos interessados
em assistir um filme, mas fomos alertados sobre um diácono da igreja, que
espionava os crentes que iam no cinema. O tal indivíduo, costumava passar
ostensivamente olhando para quem estivesse na fila. Se encontrasse alguém da
igreja, dava uma bronca dizendo que aquilo não era coisa para crente. Tal
proibição não existia nos estatutos da igreja, mas ele fazia o bullying.

Devíamos ter uns 8 ou 9 anos e fomos pedir autorização para o Zeca, que
era igualmente diácono. Depois de melhor informar-se, recomendou que
fôssemos na sessão da tarde, no domingo. E, se o fiscal nos questionasse,
devíamos dizer para falar com o nosso pai. Ele não apareceu, mas estávamos
tranquilos com o aval do Zeca (Wagner).

32) Cine Guarani: Shows

Além de filmes, o Cine Guarani também servia para eventos, formaturas
e shows. Lembro de ter ido assistir uma banda musical brasileira de rock & roll
dos anos 60 e 70 chamada Os Incríveis. Tocavam certa música que dizia: “era
um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones”. No trecho que
dizia “girava o mundo mas acabou fazendo a guerra do Vietnã e tocavam um
instrumento que sempre dá a mesma nota: rata-tatá”, o jogo de luzes refletia as
guitarras na tela do cinema, dando a impressão que seguravam metralhadoras.
Nesse tempo eu também gostava de ouvir outras bandas: Renato e seus Blue
Caps, Beatles e o cantor Bob Dylan, embora ainda sem compreender as letras em
inglês. Tudo nas ondas curtas do rádio Pionner do Zeca, que ficava ligado o dia
todo (Wagner).
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33) Visita na Construção

Na década de 90, meu sogro Lelo (Natanael Nogueira Coelho), iniciou a
construção de um grande sobrado. Certo sábado, levei a Glória e o Zeca para
visitar Presidente Venceslau, SP e fomos ver a obra. Zeca já havia construído
algumas casas e gostou do que viu. Entretanto, o projeto era de uma construção
muito grande, o que certamente demandaria recursos e muito tempo para ser
completamente construído. Ao sair, Zeca comentou: “até o Lelo concluir esta
obra a galinha já criou dente...” (Marcos).

34) Praia

Outra lembrança recorrente é de quando íamos à praia com o vô. Ele
adorava o mar de Bertioga! “areia preta”, dizia. Lembro-me dele à beira do mar,
observando o vai e vem das ondas; naqueles momentos, estava sempre quieto e
pensativo. Só brincava na hora de tirar fotos; e temos muitas fotos dele na praia!
Eu, por exemplo, tenho uma dependurada em seu supermuque. Se pudesse
imaginar o que pensava, talvez diria que estivesse agradecendo a Deus pela
criação, por estar ali, admirando o Sol que se escondia no mar todo final de tarde
(Raquel).

35) Balneário Camboriú, SC

Felicidade enorme e gratidão! Inesquecível a alegria na face do vô Zeca
ao chegarmos na praia de Balneário Camboriú, SC, na viagem que fizemos em
1988? Pisar na areia e o encontro com o mar…(Douglas).
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36) Cultos no Sítio

Uma das memórias da infância eram os cultos noturnos no lar de
moradores de sítio, patrocinados pela Igreja Batista. Certa ocasião, o Zeca foi
escalado para ser o dirigente e pregador da noite em um sítio no caminho para o
distrito de Ribeirão dos Índios. Preparou-se com a devida antecedência. Estudou
a passagem bíblica sobre a ressureição de Lázaro, realizada por Jesus. Lembrome de ter ido com ele negociar com o Baeta, que fazia transporte com uma
Kombi sempre bem cuidada, para levar um grupo da Igreja até o sítio. Foram
quantos cabiam na tal Kombi.

O culto noturno à luz de velas, o silêncio absoluto enquanto o Zeca
pregava eram marcantes. Ele descrevia a passagem bíblica com tal
dramaticidade, que pareceria ter sido uma testemunha ocular. No final do culto,
havia um momento de confraternização onde eram servidos doces, salgados e
algum tipo de bebida, por exemplo, refresco de groselha (Wagner).

37) Cultos na Cadeia

Na Cadeia Pública, os cultos ocorriam aos domingos à tarde. Às vezes o
Zeca era escalado para pregar e a Beth para recitar. O grupo que ia era pequeno.
Cerca de 10 pessoas eram autorizadas a entrar no corredor das celas e ali ocorria
o culto. Cânticos, orações, declamação de poesias, leituras de passagens bíblicas
e a mensagem. Era rápido; uns 30 ou 40 minutos. Não raro, algum preso se
convertia (Wagner).
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38) Nossa Convivência

Boas lembranças tenho na memória do convívio com o seu Zeca e a
Dona Maria (Glória). Nossas visitas eram nas datas especiais: Natal e Ano
Novo. E em 1994, no primeiro Ano Novo em que Wagner e eu estávamos
morando juntos, fizemos um grande encontro entre as famílias Strachicini e
Palhares, com a presença das minhas queridas vó Jenny, minha mãe Nires e meu
pai do coração Ademar (Dedê). Foi um momento muito especial em minha vida,
por ver tanta alegria, harmonia e contentamento em estarmos reunidos. Nutrir a
união, o amor partilhado em família foi um dos importantes papéis que o meu
querido sogro cultivou ao longo de sua existência (Cristina).

39) Resoluções de Ano Novo

No Ano Novo era costume que a passagem do ano fosse realizada
durante um culto na Igreja Batista. Os hinos faziam referência à data: “O ano
findo nunca mais veremos; O ano novo hoje recebemos! Vê, vê o belo dom que
Deus nos dá...” é o trecho de um hino que recordo. Em certa passagem, lembro
que depois do culto e de todos se cumprimentarem, cada um foi para suas casas
e voltei acompanhado do pai. Os outros irmãos e irmãs já tinham ido com a mãe.

No caminho para a nossa casa na Rua Rui Barbosa o Zeca me perguntou:
“Wagner, quais são os seus propósitos para o Ano Novo?” Propósitos? Que
pergunta para um menino de 11 ou 12 anos? Pensei algo assim; não falei!
Continuando a conversa, respondi que pretendia continuar estudando cada vez
mais e se pudesse, conseguiria um emprego, pois já estava no Ginásio, assim
denominado naquela época o ensino fundamental a partir do 5 o ano, e poderia
estudar à noite. “Isso mesmo meu filho, estude! Assim você terá oportunidades
na vida”, disse o Zeca. Todos os anos, na passagem do Ano Novo lembro dessa
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pergunta sobre propósitos, hoje em dia chamam de resoluções de Ano Novo
(Wagner).

40) Zeca e as Crianças no Natal

Na véspera do Natal, Zeca tinha o costume de distribuir balas para a
criançada da Igreja após o culto da noite. Comprava alguns sacos de sabores
diferentes nas fábricas de Lucélia e depois em Santo Anastácio. Junto com a mãe
e os(as) filhos(as), espalhava todas na mesa da cozinha ou do quintal e todos
ajudavam a montar os saquinhos que seriam distribuídos.

Na saída do culto, entregava pessoalmente para cada criança. Para
algumas crianças, colocava num cantinho e imitava um gatinho: “miau, miau...”.
Era perfeito! E as crianças menores caiam na pegadinha, mas vibravam quando
encontravam um saquinho com balas no lugar em que esperam ver um gato
(Beth).

41) Gato

Uma das grandes dúvidas da minha infância: será que o vô engoliu um
gato? Ficava pensando depois de ver sua miada clássica; até os gatos se
aproximavam! (Douglas).

42) Meu Terninho

Quando tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade em Bebedouro, a tia Cecília,
sua irmã mais velha, que era costureira, fez uma roupa nova para o Zeca. Ela
contou que estava fazendo a roupa especialmente para ele. Quando ficou pronta,
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ele chamou a roupa de “meu terninho”. Parecia mesmo um terno, conforme
dizem.
Ocorreu de um menino vizinho da mesma idade ter ficado doente e
precisava ser levado para um consultório médico. Segundo consta, eram pobres e
a mãe veio pedir uma roupa emprestada. A tia Cecília com pena, pegou
justamente o tal terninho e cedeu para o menino ir ao médico. Quando retornou e
o Zeca viu o menino com sua roupa, deu-lhes uns cascudos, sem dó...Exigiu seu
terninho de volta imediatamente. Bem que a tia Cecília podia ter emprestado
outra roupa (Glória).

43) Fogo na Oficina

Ocorreram episódios em Lucélia, que resultaram na decisão de mudar
para outra cidade, Teodoro Sampaio, SP. Um foi um incêndio. Parece ter sido
acidente. A forja de carvão que era usada para fundir ferro, pode não ter sido
apagada totalmente no final do expediente e reacendeu à noite espalhando fogo.
A Beth conta que estavam na Igreja no culto noturno e um amigo chegou
gritando na porta: “Zeca, sua oficina está pegando fogo!” Todos saíram
correndo. Parece que o culto não continuou (Claudemir & Beth).

44) Roubo na Oficina

Este foi outro episódio determinante para sair de Lucélia. Certa noite,
entraram na oficina e roubaram armas que o Zeca consertava. Havia a suspeita
sobre 3 pessoas muito conhecidas do pai. Sei que ele disse que ia ver a justiça
divina. E viu: um morreu à míngua, embriagado nas sarjetas, outro por uma
doença, se não me engano e o 3o, um sargento, foi assassinado. Depois o Zeca
dizia: “agora eu vi a justiça divina” (Claudemir & Beth).
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45) Oportunidade de Vendas

Outro fato pitoresco aconteceu em uma campanha eleitoral para a
prefeitura anastaciana. Um dos candidatos era o popular Mané do Pito, que
gostava de usar cachimbo. Zeca foi à Rua 25 de Março, em São Paulo, encheu a
mala de cachimbinhos de plástico e vendeu tudo para os eleitores do Mané.
“Vendi tudo rapidinho e fiz um bom lucro; tomei o porre”, gostava de dizer
(Marcos).

46) Familiares na Política

Tivemos algumas tentativas de candidaturas a deputado na família. Tio
Nenê (José Vieira Rocha), Júnior (filho do tio Nenê) e tio Vitório (irmão da
mãe). Em todas elas fizemos campanha. O Zeca viajante, distribuía os santinhos
por onde andava. As campanhas eram baratas, boca a boca e nas igrejas. Em
uma delas, o Zeca sugeriu de explorar que o tio Nenê era natural de Santo
Anastácio. Então, o tio, que tinha gráfica na época, mandou imprimir um
santinho com sua certidão de nascimento. Lembro de ter colado a tal certidão em
cada poste de Santo Anastácio, na altura dos olhos dos passantes: “Filho de
Santo Anastácio é candidato a deputado”, algo assim.

Todos conseguiram boas votações. Na última vez que concorreu, com o
nome de Pastor Vieira Rocha, tio Nenê teve cerca de 24 mil votos. Bastante.
Contudo, insuficientes para a eleição em função de cotas de partidos ou
tendências da política na época. Houve candidatos eleitos com menor número de
votos. Difícil concorrer com o poder financeiro dos outros candidatos e os votos
de cabresto, que ainda persistem, infelizmente (Wagner).

47) Largando a Chupeta
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Após 4 anos bem sucedidos com a Oficina em Teodoro Sampaio “o
serviço começou a fracassar”, segundo a mãe. Santo Anastácio, um lugar já
conhecido, era o destino certo para a família. Com um pouco mais de 4 anos eu
ainda chupava chupeta (ou bico) à noite, para dormir.

O Zeca que gostava de rio e pescaria pediu para o motorista do caminhão
que trazia a mudança, fazer uma parada na ponte do Rio Santo Anastácio. Todos
desceram do caminhão e foram olhar o rio, molhar os pés, descansar um pouco.
Foi aí que recebi uma proposta: “Wagner, lá em Anastácio os meninos da sua
idade não chupam chupeta para dormir”. Também disseram que ia ter muitos
amigos, jogar bola; “melhor você jogar fora; aproveita e joga no Rio?”, não sei
se foi sugestão da mãe ou do pai, ou ambos.

Na expectativa de chegar na nova cidade e na nova residência, não pensei
duas vezes. Joguei as duas chupetas do alto da ponte, uma de cada vez e fiquei
olhando até caírem no rio. Lembro bem deste ato. Acabou ali. Sem querer
querendo, meus pais realizaram comigo a transição necessária ou o que se
chama de ritual de passagem muito bem aplicado e que não deixou sequelas ou
arrependimentos (Wagner).

48) Emprego no Governo

Diversas vezes meu sogro me contou que sempre orientou os(as)
filhos(as) a buscarem empregos em órgão públicos; “trabalhe no governo, que
você está garantido”. Ele dizia isto devido aos concursos públicos, que dão
estabilidade. Sempre pensei que seria um pequeno serviço público. Hoje estou
um pouco em dúvida sobre o que é realmente trabalhar no governo. É ser
político, ministro do STF, dono da Odebrecht...Será que atualmente ainda vale a
pena aquele conselho do Zeca? Fica a história para reflexão (Sirlei).
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49) Presentes de Natal

O Zeca era generoso e certeiro com brinquedos para os filhos. Em
Lucélia, tinha uma parreira que cobria todo o fundo do quintal da casa. Em
Dezembro estava forrada de uvas. Era bem cuidada durante o ano, adubada,
regada e as podas na hora certa. No final do ano, a colheita era garantida. Era
tanta uva que a mãe colhia uma parte, colocava em saquinhos e o Neno e a Beth
colocavam num cestinho e saiam para vender; de casa em casa. O Zeca era
zeloso e ciumento com sua parreira e queria desfrutá-la, sem vender nada. No
entanto, não davam conta. Era muita uva.

A Glória prometera para os filhos que o valor auferido da venda seria
para comprar o presente de Natal. A Beth queria uma boneca. Estava, de olho na
vitrine de uma loja. Quando conseguiram o dinheiro foram até a tal loja para
fazer a encomenda, mas tiveram uma grande decepção. Os 2 brinquedos
escolhidos – uma boneca e um carrinho – tinham uma placa: “vendido”. Que
pena, tanto esforço e essa decepção. No Natal durante a entrega de presentes, eis
que a Beth recebe a sonhada boneca e o Neno o tal carrinho. O Zeca foi o
comprador. Comprou antecipado e mandou colocar a placa (Beth & Glória).

50) Brinquedos da Infância

Em Teodoro Sampaio o Wagner ganhou um automóvel vermelho com
direção e pedal. Vivia dirigindo para um lado e para outro. Outro brinquedo que
o pai fez era chamado de carriola. Uma miniatura de madeira de um carrinho de
mão, que os pedreiros usavam na construção da casa. O Wagner acompanhava a
obra de perto. Brincava de trabalhar na construção carregando areia na carriola,
que era motorizada. Ele andava com ela imitando o barulho de uma lambreta:
“Brum, Brum, rapadô, padô”, quando ligam o motor e faz aquele som
característico (Beth).
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51) Boxe & Espingarda

Ainda me recordo de quando o Vô Zeca e a Vó Maria moravam em
Presidente Venceslau, SP. Lembro que naquela casa havia um galpão, onde
estavam guardadas muitas coisas do Vô. Foi ali que eu conheci 2 ótimos
brinquedos da infância: um saco de areia (estilo saco de boxe) que a gente podia
brincar de dar socos e a espingarda de pressão (acho que era relíquia do tempo
em que Zeca era armeiro). Depois que mudaram daquela casa, nunca mais vi o
saco de areia. Já a espingarda rendeu muitos e muitos anos de brincadeiras
(Douglas).

52) Espingarda & Castigo

Tenho uma história sobre uma espingarda. O vô Zeca guardava em casa
algumas armas antigas, do tempo em que tinha a Oficina. Uma espingarda ficava
à mostra e servia de brinquedo. Certa ocasião estávamos eu e a Viviane
brincando com a tal espingarda. Colocávamos papel molhado e atirávamos um
no outro. De repente acertei o olho da Vivi; o vô Zeca me deu uma bronca e nos
deixou de castigo (Tiago).

53) Galinha de Estimação

Tínhamos uma galinha de estimação. Trouxemos na mudança de
Teodoro Sampaio para Santo Anastácio, segundo a mãe. Ela andava pelo quintal
ciscando pra lá e pra cá falando “coc, coc, coc....”. Virou “Coca”. Era mansinha.
Lembro de brincar com ela na casa da Rua Rui Barbosa. Pegávamos no colo e
ela ficava quietinha. Viveu muitos anos, não sabemos quantos; mas morreu de
velha.
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O Zeca jamais pensou em matar a Coca. Nem podia pensar ou falar nisso.
Ele dizia: “Será que ela pensa? Será que ela sabe que é uma galinha?” Naquele
tempo era comum comprar galinha viva, criar no quintal e matar para comer. Era
o costume da época, mas no final da vida, o Zeca ficava triste por ter adotado
esta prática. Dizia-se arrependido também de ter matado passarinho. Esperava
que Deus o perdoasse, pois havia se conscientizado que não era uma coisa certa.
Houve uma vez que até chorou ao lembrar-se desses costumes (Glória; Beth &
Wagner).

54) Bidu

Na mesma casa da Rua Rui Barbosa, tínhamos um cachorro chamado
Bidu. Era um vira-latas branco, grandão. Brincalhão, corria no quintal o tempo
todo. Em parte, parecido com a Lili, a cachorrinha atual que a mãe tem; não tão
neurótico com a sombra... De vez em quando escapava para a rua e corria atrás
da molecada ou da bola no jogo de futebol. Um de nós corria atrás para pegá-lo e
o trazia de volta.

Outra escapada do Bidu foi em um domingo à noite. Todos fomos para o
culto na Igreja Batista. A Beth, recitadora oficial de poesias, começou a
declamação. Neste momento apareceu o Bidu no meio do culto. À medida que a
Beth recitava e fazia a gesticulação, o cachorro pulava à sua frente acompanhado
os gestos. Naquela época não tinha nem coleira e guia. Foi difícil pegar o
bichinho.

Bidu não era agressivo, mas certa vez correu atrás de um rapaz e rasgou
a barra da calça e talvez um leve ferimento ou um arranhão. Vingativo, o jovem
jogou no quintal o que mãe chama de bola – um pedaço de carne com veneno;
formicida Tatu – e, quando ela viu, o cachorro estava correndo em círculos,
desesperado. Morreu em seguida. Que maldade! Ficamos muito tristes e não
quisemos mais ter cachorro. A mãe conta que o Zeca se resignou, pois o
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cachorro rasgou a calça do rapaz e por já ter morrido, nada mais podia fazer e
não quis arrumar encrenca com o moço (Beth; Glória & Wagner).

55) Amor pelos Animais

Vô Zeca sempre foi um homem de coração bondoso. Seja com as
pessoas, seja com os animais. Jamais gostou de ver ou saber que um animal
estava sofrendo. Colocava potinhos de leite e nacos de pão para gatos e
cachorros em frente sua casa. Falava para não fazer isso, quando me via pisotear
formigas… Acho que os únicos bichos que ele não gostava eram a mosca e os
mosquitos. Mesmo assim, após abatê-los, ora com as mãos, ora com o mata
moscas, ele ainda alimentava as aranhas do seu pomar (Douglas).

56) O Revólver Que Não Era Crente

Zeca gostava de narrar um causo ocorrido nos anos 60, em Teodoro
Sampaio. A Igreja Batista local realizava um culto em praça pública quando um
cidadão resolveu ridicularizar e zombar os crentes. Foi, então, interpelado pelo
Irmão Gideão...de arma em punho: “O senhor faça o favor de se retirar daqui
agora!”. Retrucando o homem disse: “Ué, mas o senhor não é crente?” Gideão
não se fez de rogado: “Eu sou crente, mas meu revólver não é!”. O cara não
pensou duas vezes. Nessa época Zeca era microempresário e possuía uma
oficina de conserto e manutenção de armas (Marcos).

57) Que Susto Zeca!
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Em Teodoro Sampaio, a Oficina do Zeca ficava na frente, na parte
inferior da casa que ele construiu. Naquela ocasião, ele consertava muitas armas
de fogo (revólver, espingarda) usadas por agricultores e fazendeiros da região.
Fundia até algumas peças em uma forja de carvão. Quando juntava algumas
armas que havia consertado ia fazer o teste de tiro fora da cidade, em uma área
florestal, que não ficava muito longe. Talvez uns 500 metros da Oficina.

Certo dia, ele nos deu um susto daqueles. Tinha consertado 1 revólver e
decidiu fazer o teste no fundo do quintal da casa, onde tinha uma privada. A casa
tinha banheiro sanitário, mas a cidade não tinha abastecimento de água regular.
Tínhamos que buscar água potável numa fonte, transportadas em carrinhos e
latas. Eis que o Zeca descarregou a arma dentro da latrina. Ouvi o barulho e
corri assustada. Sai o Zeca gritando de dor nos ouvidos. Estourou um tímpano e
perdeu parte da audição. Que susto! (Glória).

58) Cura da Bronquite

Pouco dias antes de mudar de Lucélia para Teodoro Sampaio, o Wagner
com 2,5 anos foi diagnosticado com bronquite. O médico fez uma prescrição de
um medicamento injetável, cuja dose deveria ser metade do conteúdo da ampola.
A mudança foi feita num caminhão, no qual foi toda a família. Glória e Edneia,
com apenas 1 ano de idade, foram na cabine com o motorista. Os demais, Zeca,
Beth, Neno e Wagner, na carroceria no meio do mobiliário e coisas da Oficina.

O percurso de cerca de 200km sob um sol forte, piorou as condições do
Wagner. Chegando em Teodoro pedi para o Zeca levá-lo na farmácia com a
receita e aplicar outra dose da injeção. Sem atentar para o detalhe de desprezar
metade do conteúdo, o farmacêutico aplicou a dose inteira. Eis que o erro se
tornou benéfico. Não só curou a bronquite; o Wagner nunca mais teve este tipo
de problema. Obviamente que o procedimento não deve ser tomado por padrão.
Precisamos sempre seguir as doses médicas recomendadas (Glória).
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59) Zeca Sabia das Coisas

Quando penso no vô Zeca, o que me vem em mente é amor a família.
Talvez eu não tenha vivido e presenciado o tempo do Zeca mais novo. Do que
lembro é do abraço forte e do quanto ele gostava de ver a família reunida. Sentia
a ausência de alguns (nem sempre dava para reunir todo mundo). E a melhor
parte é ver que ele já sabia das coisas.

Nesse mundo maluco e extremamente veloz que vivemos somos tragados
por um turbilhão de coisas a fazer.... E o que resta? Já no fim de mais um ano,
posso dizer sem dúvidas. Melhores momentos de 2018: um almoço com a
Viviane e um jantar com a Raquel, Daniel e Sarah. Ou seja: família! Zeca sabia
das coisas (Douglas).

60) Amor pela Família

Eu conheci o Vô Zeca com uns 6 ou 7 anos, quando comecei a frequentar
os eventos da família Strachicini. Apesar de não ser sua neta biológica, eu
sempre fui recebida pelo Vô Zeca igual a alguém de casa, com um sorriso
tímido, no início, mas muito caloroso e acolhedor. Ele sempre tinha uma piada
engraçada para contar quando chegávamos em Santo Anastácio. Das
lembranças, as mais latentes são a sua risada fácil e o coração puro e generoso,
típicos de alguém que muito amava sua família (Roberta).

61) Família Reunida

Cada residência que a família viveu teve sua história, mas todas tinham
um ponto em comum: o desejo de ver a família unida e reunida. Quando o ano se

48

iniciava, escrevia uma carta ou por telefone, Zeca mandava o recado: “Olha já
falei com o Amâncio e encomendei o carneiro para a Páscoa”. Passada a Páscoa,
ele batia na mesma tecla: “Já reservei o carneiro para o Natal”. Ele sentava-se na
cabeceira da mesa e o único que tinha lugar marcado era o Neno, convidado a
sentar-se ao lado dele com o seguinte vocativo: “Veneno”! “Vem Neno!”
(Marcos).

62) Coca Cola do Bigota

Nas décadas de 60 e 70, a Coca Cola tornou-se acessível à maior parte da
população brasileira com a construção de muitas fábrica Brasil afora. Entretanto,
não era o consumo excessivo dos dias atuais. As garrafas de vidro retornável,
passaram a chegar às mesas das residências, antes acessíveis somente em bares e
restaurantes. Na nossa casa, só aos domingos. Mas era muito especial. Era
simplesmente a melhor Coca Cola que existia.

Pelo menos assim pensava uma senhora conhecida da família e que
falava com um sotaque italiano carregado, bem típico dos colonos: “Zeca, eu só
tomo Coca Cola se for do Bigota”. O segredo do Bigota, um personagem
bigodudo, dono da Mercearia chique na Rua Rui Barbosa, era manter os
refrigerantes supergelados, de modo que quando chegassem em casa, ainda
estavam no ponto de serem consumidos sem necessidade de refrigeração.
Obviamente, virou piada pronta para o Zeca contar e dar suas risadas (Wagner).

63) Vô Sorridente

Quando me lembro do vô Zeca, ele estava sempre sorrindo e fazendo
piada. Tem aquela clássica, mas politicamente incorreta: “Você sabia que existe
rosa preta? Sim, na minha igreja tem!”. Era a Rosa Diniz, filha da dona Maria
Diniz, por quem tínhamos grande estima. E cantando também. Se não me
engano era barítono e, não à toa, na última página de seu cantor cristão, haviam
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por volta de 10 hinos que ele elegeu para que cantassem em seu funeral. Seu
pedido foi atendido em partes.

Tenho ótimas lembranças dele e com ele, que por muitas vezes substituiu
a minha figura paterna ausente. Assistir aos jogos do Palmeiras no sábado ou
domingo à tarde, era programa certo, o que me obrigava a saber a escalação,
mesmo sendo são-paulina à época, para podermos comentar o jogo de igual
para igual. Depois que ele se foi, não assisto mais futebol (Eloiza).
Nota da Redação: Zeca cantava no baixo; soprano e contralto – vozes
femininas e tenor e baixo – vozes masculinas.

64) Zeca Poeta

Eu adorava as poesias do Vô Zeca. A poesia é a arte de escrever em
versos. Com ela expressamos nossas emoções e sentimentos: amor, amizade,
saudade e também nosso humor. Quem de nós não recebeu do Zeca um “bom
dia” em forma de poesia?
– Bom dia!
– Como vai sua tia?
– Tomando banho de bacia!
– E chupando melancia!
– Debaixo da pia! (Douglas).

65) Mais pra cá!

Sempre gostei de poesias e fui incentivada pelo Zeca desde pequena.
Aprendi a técnica de memorizá-las e a arte da declamação, comunicando a
mensagem com gestos. Tinha cadernos de poesias e alguns livros. Embora fosse
mais frequente declamar na igreja durante cultos e eventos, não eram somente
poesias de mensagens religiosas. Algumas eram de literatura. Também gostava
de ensiná-las para as crianças.
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Certa vez, em Teodoro Sampaio, ensinei uma poesia para o Wagner
declamar. Ele tinha cerca de 4 anos e eu 12, mais ou menos. Prometi ficar ao
lado dele durante a declamação. Quando fomos para o palco, fiquei a certa
distância. Mas ele insistia em me chamar para mais perto: “mais pra cá, mais pra
cá!”. Quando eu dava um passo para mais perto, ele também se movimentava
para o lado. Sei que faltou pouco para ele cair do palco...Mas, declamou bem o
pequeno poema (Beth).

66) Escalação do Palmeiras

Muito antes de a atual polêmica sobre o fato de o Palmeiras ter sido o
primeiro campeão mundial de clubes em 1951 ou não, a conquista da Copa Rio,
zombada pelos torcedores rivais nas redes sociais da Internet por ser uma
conquista muito antiga e não válida, o Zeca contava que o Palmeiras havia
conquistado 5 coroas. Em 1951, ganhou todos os 5 campeonatos que competiu
incluindo o tal mundial, resgatando o orgulho brasileiro após a perda do título
mundial para o Uruguai, na Copa do mundo de seleções, no ano anterior.

Palmeirense, Zeca gostava de ouvir jogo no seu rádio Pionner comprado
em Lucélia, no dia 05/01/1950. Conforme um bilhete escrito para o Marcos, o
seu rádio foi o primeiro rádio vendido na loja Irmãos Bufolin. A escalação do
time supercampeão ele repetia com frequência de cor e salteado. Os manos
Marcos e Claudemir devem ter outras escalações na memória, mas eu sempre me
lembro que quando o narrador ir anunciar a escalação do jogo que íamos assistir
na TV, o Zeca logo se antecipava evocando o time do passado: Oberdan;
Salvador e Juvenal; Fiume, Dema e Villa...Liminha, Jair e Rodrigues.

Curiosidade: Logo depois de revisar esse texto vi no Sportv uma homenagem
ao jornalista Roberto Avallone falecido hoje, 25/02/2019, em que ele repete
exatamente a tal escalação ouvida no rádio do seu avô quando era pequeno, em
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1951. Os interessados podem ver no Google (“sportv avallone escalação
palmeiras 51”). Coisas da vida (Wagner).

67) Zeca e os Pernilongos

Dentre tantos causos, lembro do Vô Zeca sentado na cadeira da cozinha
todas as noites, antes de se deitar, tomando leite e olhando pacientemente os
pernilongos, que pousavam em seu braço. E, somente após os pernilongos se
alimentarem é que ele mandava um belo tapa nos bichinhos! Era um exercício de
paciência incrível (Glauber).

68) Mosquetão de Bolso

Zeca gostava de estar sempre bem aprumado e elegante. Mesmo de
origem humilde, ele estava sempre com a calça bem passada, camisa por dentro,
cinto e sapato. Barba milimetricamente aparada, cabelo impecavelmente
penteado e também passava uma colônia. E o detalhe, ao menos para mim, era
aquela correntinha pregada em um passa cinto. Nela ficava seu inesquecível
relógio de bolso, companheiro de tantas e tantas jornadas. Era uma grande
alegria perguntar as horas para poder vê-lo manusear o mosquetão,
cuidadosamente dar corda e recolocá-lo no bolso. E sabe quando ele se esquecia
de dar corda? Nunca. (Douglas).

69) Matogrossolândia

Com 12 anos de idade, no mês de férias escolares de Julho de 1969, o
Zeca levou-me em uma viagem de trabalho ao Mato Grosso. Queria que eu
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conhecesse o seu mundo. Ele representava comercialmente várias fábricas e
produtos (macarrão, sabão, vassoura e material de escritório) e fomos numa
Kombi para realizar as vendas; tirar os pedidos.

Visitamos várias cidades e depois voltamos, desta vez com um caminhão
carregado de mercadorias para fazer as entregas. Zeca era responsável por tudo:
tirar os pedidos, intermediar junto às fábricas, organizar a coleta dos produtos,
realizar as entregas, receber os cheques, notas promissórias ou dinheiro (naquela
época não havia transferência bancária eletrônica), prestar contas e receber sua
comissão.

Viagem inesquecível. Foi a primeira vez que atravessei a fronteira para
outro estado: estradas de terra cheias de buraco poeira, longos dias de trabalho e
deslocamentos para cidades em formação, pensões baratas, prato feito; nada
disso importava. O que valia era estar numa viagem com o Zeca vendo outros
lugares e aprendendo coisas novas com ele. Para mim foi igual a criança que vai
para a Disneylândia hoje em dia (Wagner).

70) Lutas de Boxe

No final da década de 1980 e início da década de 1990 era hábito passar
finais de semana na casa do Vô Zeca, em Santo Anastácio. O período coincidiu
com o sucesso de um lutador de boxe sergipano, chamado Adílson Rodrigues
dos Santos (o “Maguila”). Na época Maguila tinha um cartel vitorioso e uma
ótima posição no ranking mundial, que o fez enfrentar grandes pugilistas do
porte de George Foreman e Evander Holyfield e isso era transmitido pela
televisão.
E o vô adorava ver as lutas! E não só ver… Ele via e comentava comigo
e com meu pai na sala. Eu nunca soube de onde veio a paixão dele, ou se estava
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torcendo por ser um brasileiro, mas lembro do brilho nos seus olhos ao assistir
os embates do Maguila (Douglas).

71) Amor e Harmonia em Tempos Difíceis

O ano era 1999, lembro que estava grávida da Giovanna e morávamos
em nosso apartamento no Tatuapé; Wagner, Roberta e eu. Fomos informados
que o vô Zeca estava doente. Decidimos ir até Santo Anastácio para vê-lo. Ao
chegar lá, seu Zeca estava acamado, sem forças para andar, pois lhe doía o
joelho. Decidimos, então, levá-lo para uma avaliação em São Paulo, o que
resultou numa cirurgia para colocar uma prótese. Mas para isso, era necessário
um tempo longo de exames, cirurgia e recuperação. Assumimos o risco e ele fez
o que era necessário.

Até poder retornar para sua casa, vô Zeca e a vó Maria ficaram conosco
por 2 meses. Foi uma convivência harmônica e de muito amor, cuidados e
carinho. Mesmo com as limitações que tinha, andar de cadeira de rodas, depois
andador num espaço pequeno, nada parecia o incomodar. E nós, felizes com a
presença dos avós, não nos importávamos em ter que fazer ajustes em nossas
vidas.

Enquanto esperávamos o nascimento da Giovanna, cuidávamos da
preparação do enxoval, da decoração do quartinho dela e os vovôs curtiam
conosco cada momento. Momentos de convívio que, pela distância, não
tínhamos esta oportunidade. São boas lembranças que guardo dessa época, onde
o amor e a harmonia nos fortaleceram para vencer as adversidades (Cristina).

72) Doutor Corintiano
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Para alegria do Zeca, durante a procura por médicos para avaliar seu
joelho
em São Paulo, entrou em cena o Dr. Joaquim Grava, médico do Corinthians e da
seleção brasileira de futebol. Grava realizou a cirurgia e o deixou muito feliz
com a mobilidade readquirida. Em uma consulta o médico corintiano sempre
atencioso e contagiado pelo bom humor do Zeca, o provocou: “Sr. José, quando
a gente implantar a prótese vou colocar o símbolo alvinegro”. Zeca respondeu
logo: “Que isso doutor; isso não dá certo não. Logo, logo o joelho abre o bico.
Coloca o escudo do Palmeiras, que aí eu posso até jogar bola!” (Marcos).

73) Doutor Munir Ebaid

Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos um médico da escola achou que eu tinha
um sopro no coração e não podia participar das aulas de Educação Física.
Cortou meu barato pois jogava bola na rua todo dia.

Nas férias de Julho fomos para São Paulo fazer uma investigação no
Hospital das Clínicas. Ficamos 28 dias na casa da vó Julinda no Tatuapé.
Eventualmente o tio Nenê com sua família aparecia para conversar, trocar ideias
ou dar uma carona. No final, passei por uma junta médica, na qual vários
cardiologistas me examinaram sob a coordenação do Dr. Munir Ebaid, cujos pais
moravam em Santo Anastácio. Concluíram que o tal sopro era benigno. Fazia
parte do meu processo de crescimento biológico. “Tudo certo com você. Pode
jogar bola normalmente”, disse o médico.

Agora entra em cena o Zeca, que acompanhava tudo dos bastidores. Por
gratidão ao Dr. Ebaid, que conduziu toda a investigação no HC sem qualquer
custo, o Zeca tratou de saber quando o Dr. visitaria seus pais. Quando soube,
preparou uma das suas especialidades de carne assada com todo capricho e
fomos a mãe, o pai e eu numa charrete entregar o tal assado num sobrado na Av.
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José Bonifácio. O Zeca tratou de saber depois, e disse que foi saboreado pelo Dr.
e sua família durante aquela ocasião (Wagner).

74) José ou JoZeca?
Em 1990 houve um jogo no Maracanã de despedida do Zico. Eu amava o
Zico e queria ser o Zico. Acho que de alguma forma isso tocou meu pai, que
decidiu por me levar ao jogo no Rio de Janeiro. Tudo combinado, minha mãe e o
Glauber ficaram na casa da tia Beth.
Eu e meu pai fomos até o Terminal do Tietê, de onde pegaríamos o
ônibus para o Rio de Janeiro. Tivemos que passar pelo Juizado de Menores da
Rodoviária onde o delegado, de posse da minha certidão, para se certificar e
liberar a viagem, me fez a seguinte pergunta:
“– qual o nome dos seus pais e dos seus avós?”
E eu prontamente respondi: “Claudemir e Sirlei; Vô Atílio e Vó Olga; Vó
Maria e Vô Zeca!”
“– E o seu vô Zeca, você sabe o nome dele?”
“É Zeca, uai! Eu conheço ele com esse nome. Pode até ser José ou
JoZeca, mas é meu Vô Zeca!”
O delegado então olhou por sobre os óculos para o meu pai, que estava
na outra sala, riu e entregou os documentos desejando uma boa viagem!
(Douglas).

75) Zeca e os Netos de Barba

Vô Zeca era pessoa admirável por sua retidão. Gostava de todos nós
muito bem alinhados. Todas as vezes que eu chegava com a barba por fazer,
ainda que
mínima, a primeira coisa que ele fazia quando me cumprimentava era passar a
mão no rosto para lembrar-me que eu havia esquecido a gillete. Aliás, ele
mesmo
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só andava de barba muito bem feita (Glauber).

76) Parreira e Horta

Uma coisa que também me recordo bastante no Vô Zeca era o amor que
tinha pela sua horta. Ele cuidava com tanto esmero, que dava gosto de ver. E ele,
ao que lembro, tinha muito orgulho em mostrar sua horta, detalhando um a um
os itens plantados, até chegar no ápice, que era sua parreira. Ah, Vô! Eu não
sabia naquele momento, mas jamais encontraria, em canto algum do mundo, uva
mais doce do que aquela da sua parreira! De especial ela tinha o amor e, é claro,
o fato de ser saboreada na tua companhia! (Douglas).

77) Visita na Pensão

Em 1974, com pouco mais de 17 anos completei o curso Colegial
(Ensino Médio) e trabalhava na Brasimac, uma loja de eletrodomésticos; as
Casas Bahia de Santo Anastácio. O Claudemir tinha ido para o Exército e
iniciou a carreira militar. A Beth já era professora de Escola primária no sítio e
estudava Pedagogia, à noite, em Presidente Venceslau.

No início de 1975, sentia a necessidade de continuar os estudos, mas a
pequena cidade nem a região ofereciam as opções que temos hoje. Um amigo
que voltava de São Paulo para uma visita à família deu a dica de estudar e
trabalhar no Colégio Objetivo da Avenida Paulista em São Paulo. “Corre lá,
estão contratando monitores de alunos”. Fui.

Tempos depois, o Zeca foi a São Paulo para fazer compras e avisou-me
que ia fazer uma visitinha. Levei-o até o Objetivo, mostrei o novo trabalho, as
salas de estudo. Contudo, ao chegar para conhecer a pensão ficou decepcionado.
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No 8o andar do edifício, vivia em um quarto compartilhado com 2 beliches e 4
colegas. Havia 1 banheiro e uma cozinha coletivos. “Meu filho”, ele disse, “em
Santo Anastácio você tinha seu emprego, sua casa, seu quarto...”. Tentou me
convencer a voltar e fazer o concurso para o Banco do Brasil ou Caixa
Econômica. Argumentei que queria estudar e ter outro destino. Com o tempo ele
compreendeu (Wagner).

78) Trabalho na Aposentadoria
“Você sabe que depois que eu aposentei passei a ajudar o meu irmão? E
o que o seu irmão faz seu Zeca?: Nada!”. Esta é uma das tantas piadas
inventadas pelo Zeca e contada divertidamente após aposentar-se (Claudemir).

79) Novo Emprego
“Sabe que arrumei um novo emprego?”
Ah que bom! E o que é que o Sr. vai fazer seu Zé?
“O serviço é muito duro, muito cansativo: é para descarregar 2
caminhões de telhas por dia”.
E faz tempo que o Sr. está trabalhando?
“Não, só vou começar na semana que vem..!” (Claudemir).

80) Hora Certa

“Vô, que horas são?”
“ Faltam cinco minutos para daqui a pouco!” (Douglas).

81) Fazendo o Sucessor
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Quando o Zeca entendeu que era hora de pendurar as chuteiras, decidiu
também que deveria preparar um sucessor, em respeito à clientela fiel, que
construiu durante cerca de 20 anos de estrada. Escolheu uma pessoa de
confiança com quem tinha afinidade na igreja e ofereceu-lhe a oportunidade de
dar sequência ao seu trabalho. Por uns 3 meses, o Américo, a pessoa escolhida,
viajou com o Zeca para todos os lugares onde ele tinha clientes no interior do
estado de São Paulo, Norte do Paraná e Mato Grosso, aprendendo as técnicas de
vendas, as abordagens e a maneira de fazer tudo corretamente. O último
treinamento foi o de fazer compras na rua 25 de Março em São Paulo.

Naquela ocasião eu morava no Bom Retiro e ofereci a estadia para a
dupla. Vieram e foram às compras, de acordo o costume do Zeca. No primeiro
dia, tudo deu certo. Já no segundo, deu uma zebra conforme o Zeca disse ao me
telefonar de uma das lojas: “perdi o Américo”, ele disse com preocupação.
“Terminamos a compra em uma loja e quando entramos na próxima o Américo
sumiu no meio daquela multidão de gente”. Saí do trabalho e fui encontrá-lo,
para ajudar. Refizemos todos os trajetos daquele dia, perguntamos para todos,
fomos até a Rodoviária e Estação Ferroviária e nada do Américo. Fomos à
delegacia do bairro, registramos a ocorrência e fomos para casa.

O Zeca não quis dormir na cama naquela noite. Ficou no sofá, ao lado do
telefone, esperando que tocasse com alguma boa notícia. Por fim, no final da
manhã, recebemos uma chamada de Santo Anastácio avisando que o Américo
depois que se perdeu, conseguiu chegar até a estação ferroviária e viajou à noite
de volta. Saíram uns 500 kg de peso dos ombros do Zeca. Logo ele passou o
bastão definitivamente para o Américo seguir atendendo seus clientes (Wagner).

82) Olho Maior Que a Barriga

Uma das atitudes que incomodavam o Zeca sobremaneira era quando um
de nós colocava no prato mais comida do que podia comer. Ocasionalmente,

59

quando alguém tinha o olho maior que a barriga e deixava alguma sobra, logo
vinha a reprovação: “quantas crianças nesse mundão para onde viajo passando
fome, pedindo qualquer coisa para comer e você deixando sobra”. Dependendo
da situação ela até comia para não jogar fora. Certamente o aprendizado com
seus pais e avós, que vieram para o Brasil fugindo da fome na Europa e o que
via em suas viagens o faziam refletir e nos chamar a atenção (Wagner).

83) Residência da Família: Teodoro Sampaio, SP

Segundo a mãe os negócios não andavam bem em Lucélia e aí decidiram
ir para Teodoro Sampaio. Por quê? Teodoro Sampaio atraiu uma leva de
migrantes, muitos nordestinos, para exploração de lavoura, que impulsionou a
economia local. Este contingente de exploradores tinha armas e equipamentos
agrícolas e o Zeca consertava tudo. Assim, os negócios fluíram bem. Fez
amizade com Engenheiro Teófilo, que elaborou a planta de uma grande casa de
tijolos. Zeca fez a casa mas acabou endividado, ao mesmo tempo em que,
gradualmente, a atividade econômica em Teodoro Sampaio diminuiu.

A chegada de um médico à cidade acabou resolvendo a situação, logo
após atender o Vô Francisco, que estava passando uns tempos lá. O médico
comprou a casa onde a família morou por 3 anos, as dívidas foram pagas e ainda
sobraram recursos para compra da casa da Rua Rui Barbosa, quando a família
retornou para Santo Anastácio (Glória & Marcos).

84) Residência da Família: Rua Rui Barbosa, 31 – Santo Anastácio

Comprada no início da década de 60 quando a família veio de Teodoro
Sampaio. Era um terreno de 11 x 44 metros, com um quintal grande na frente e
um menor nos fundos. A casa era de madeira pintada de verde escuro por fora e
branco por dentro. Tinha uma área suspensa, 3 quartos, sala, uma pequena copa,
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uma cozinha e 1 banheiro na parte externa. Nos fundos, ao lado da cozinha, não
podia faltar a parreira. Sempre tinha gato(a) em casa e havia, também, um
cachorro grande, branco, o Bidu. A 150 metros ficava a casa do Tio Manoel
Cândido e a 200 metros a casa do Tio Mané, endereços frequentes para uma boa
prosa. No início dos anos 70 chegou a primeira geladeira da família: uma
Gelomatic Branca, que foi comprada com recursos dos serviços de costuras da
mãe (Glória & Marcos).

85) Residência da Família: Rua Jaú, 159, Santo Anastácio

Em 1972, o casal experimentou uma boa fase financeira: Zeca prosperou
na profissão de vendedor autônomo e Glória era costureira. Aproveitaram o bom
momento e compraram uma casa de tijolos, mais central, a 1 quarteirão e 1⁄2 da
Igreja Batista, sem vender a casa da Rui Barbosa, que foi alugada. A nova casa
tinha 3 quartos, sala, copa, cozinha, despensa, banheiro interno, além de uma
lavanderia na externa e uma garagem que passou a ser o depósito de compras
que Zeca fazia em São Paulo. Ele ia de trem e pela prática da época de pagar em
dinheiro vivo, Glória costurou bolsos internos nas calças.

Havia ainda uma área na frente e um quintal todo ajardinado na frente,
um espaço lateral onde logo Zeca fez uma parreira ao lado de grandes pés de
laranja e um de figo, além de quintal nos fundos. O ponto alto da casa era o
telefone, bem de consumo que só os ricos da cidade tinham à época. Para se ter
uma ideia, os vizinhos iam em casa para telefonar. É dessa época a chegada do
primeiro televisor, uma Colorado RQ, preto e branco, com o qual a família
assistiu a Copa
do Mundo de futebol de 1974, adquirido pelo Wagner, em 36 prestações, então
funcionário da Brasimac.

No jardim frontal, Zeca plantou várias roseiras e logo surgiram aranhas
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que se tornaram inquilinas. Ele se divertia capturando pequenos insetos e
jogando nas teias enquanto as aranhas envolviam suas presas. A Rua Jaú 159
marcou um momento especial na vida de Zeca e Glória: começaram a chegar
os(as) netos(as) que fizeram a alegria do casal. Nascia o Vô Zeca e a Vó Maria
(Glória & Marcos).

86) Residência da Família: Rua Barão Rio do Branco, 436, Presidente
Venceslau

Em 1981 o casal vendeu a casa da Rua Jaú (a da Rui Barbosa já tinha
sido
alienada) e se estabeleceu na cidade vizinha, a 7 quadras do Centro da cidade e a
cerca de 50 metros da Vanda, uma das sobrinhas preferidas do Zeca. Havia até
um barracão nos fundos, que serviu de salão de festas para o casamento da
Edneia e Ademir. Bons momentos de convívio com os Strachicinis e Staquicinis,
todos alegres e parecidos com o Zeca: o irmão Manezinho (Mané Gato) e os
sobrinhos Vanda, Célio, Odete e outros: era o Tio Zeca na essência (Glória &
Marcos).
87) Presente de Casamento Original

Em tempos mais antigos usava-se um penico embaixo da cama, para
servir de urinol. Hoje em dia, existem penicos de plástico para ensinar crianças a
fazer suas necessidades. Em ambiente hospitalar, usa-se a comadre para
mulheres e o papagaio para homens. Outro costume que existia era quando
havia um casamento, os presentes eram expostos na cama de casal dos pais da
noiva.

As camas ficavam cheias de presente e o Zeca, mais uma vez, entrava em
ação. Comprava um penico, colocava anonimamente, sem embrulho, bem no
meio dos presentes e ainda com um bilhete: “aos noivos para os momentos de
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aperto”. Presenciei algumas reações dos convidados. Era sempre motivo de
risadas e todo mundo sabia quem havia dado o presente anônimo (Wagner).

88) Residência da Família: Rua Dr. Costa Manso, 259, Santo Anastácio
(atual)

Em 1984 Zeca e Glória acharam melhor voltar para Santo Anastácio e ali
compraram uma casa bem no Centro da cidade, que viria a facilitar a vida de
ambos no aspecto logística. É um período que mais se intensifica um dos
passatempos preferidos do Zeca: a pesca. A visita dos filhos era,
invariavelmente,
acompanhada de uma passada no Rio Paraná, em Presidente Epitácio. Pesca
artesanal, com varinha de bambu, na beira do rio, fazia a alegria dele. No final
dos
anos 90, com as chuteiras penduradas, enfrentou problemas no joelho, que
operara muitos anos atrás para a extração dos meniscos (Glória & Marcos).

89) Pescaria com o Vô
Recordar do Vô Zeca e não recordar de seu amor pela pescaria, não é
recordar! Todas as vezes falava das pescarias, dos peixes e da tralha. Melhor do
que as histórias foram só as vezes que o levamos para praticar. Não era pesca
profissional. Era pesca simples, com varinhas de bambu que iam metade para
fora da janela do gol branco que meu pai tinha. A isca era minhoca mesmo,
coletada por ele no fundo do próprio quintal. É Zeca, se nós soubéssemos o valor
dessas horas, teríamos arrumado mais tempo para pescar…(Douglas).

90) Peguei um Bitelo!
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“Oba! peguei um bitelo!, peguei um bitelo!”, gritava o Zeca querendo
dizer que pegou um peixe grande, fazendo festa para quebrar a monotonia da
pescaria nas barrancas do Paranazão (Rio Paraná, em Presidente Epitácio, SP).
Em geral era um blefe. Quando a gente corria para perto dele para ver, ele dizia:
“escapou! fugiu!, era um dourado, bitelão, assim...”. Funcionava com os
novatos, que nunca tinham ido pescar com ele. Ele também era enganado
quando algum objeto, um graveto enroscava no anzol. Em dia de pescaria, era
garantido ter peixe no jantar. Sempre havia uma peixaria aberta antes de voltar
para casa (Wagner).

91) Ferroada de Bagre

Certa vez fui pescar numa cachoeira com o Zeca em Lucélia. Ele pegou
um peixinho e me pediu para pegar um picuá ou embornal de pano, que estava
dentro da água amarrado em um pau. Peguei o embornal molhado e fui torcer.
Não me dei conta que tinha um bagre lá dentro. Tomei uma bela ferroada na
mão. O ferrão do bagre é traiçoeiro e muito dolorido. Tem uma espécie de
serrilhado, que ao ser removido rasga a pele e provoca um dor muito forte
(Claudemir).

92) Pescaria a Cavalo

A última pescaria que fiz com o Zeca foi divertida; não poderia ser
diferente. Ele já estava bem debilitado fisicamente, mas o gosto pela pesca
continuava. O sobrinho Hélio Sponton (Lelo), filho do tio Hugo e tia Cecília, era
outro que gostava de uma boa pesca. Assim, fomos a mãe, o pai, o Lelo e eu.
Havia um riozinho em um sítio no caminho de Mirante do Paranapanema, que
dava muito peixe, conforme diziam.
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O local tinha uma descida íngreme e o Zeca não conseguia descer.
Convidei-o a subir nas minhas costas, de cavalinho, e conseguimos chegar numa
posição que ele podia pescar. Ficamos lá umas 3 horas. Não pescamos nem
pensamento. Nada de peixe. No caminho de volta, ele disse: “foi um bom
passeio. Não pegamos nada, mas pelo menos eu andei de cavalinho” (Wagner).

93) Um Ladrão no Telhado

Um episódio marcante e inesquecível foi um sonho ou um pesadelo que a
Beth teve. Aconteceu na casa da Rua Rui Barbosa. Alta madrugada, ela acordou
a todos dizendo que havia “um ladrão no telhado”. Antigo empresário do ramo
de conserto de armas, Zeca ainda possuía espingardas e revólveres e, sem temor,
pegou o revólver e saiu à procura do meliante. Felizmente, não encontrou
ninguém (Marcos).

94) Pegadinhas do Zeca

Zeca era um avô gentil, generoso e incrivelmente bem-humorado. Quem
de nós nunca teve o privilégio de cair em suas brincadeiras e pegadinhas. Aliás,
por ter sido mascate, foi o Vô Zeca quem me “brindou” pela primeira vez com o
susto provocado por uma aranha e uma cobra de borracha (Douglas).

95) Animador de Velório

Sempre que encontro o Tio Nenê (Pastor José Vieira Rocha), irmão mais
novo da Glória, ele sempre fala do pai com muito carinho. Conta que ele era
animador de velório. Contava 1.000 piadas, mas sempre de olho no lanche. E, se
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servissem pouca coisa o Zeca saia reclamando: que pessoal muquirana!
(Marcos).

96) Puxando a Cordinha

Outra história do tio Nenê é quando terminava o expediente ou em hora
de folga da Oficina. O Zeca amarrava uma linha a uma nota de dinheiro ou outro
objeto qualquer e, quando alguém passava e queria pegar, ele puxava a
cordinha..! (Marcos).

97) Ressurreição

Certa vez o Zeca foi a Presidente Venceslau, SP, alguns dias depois da
morte de uma cunhada. Era a esposa do seu irmão muito querido e brincalhão,
conhecido por Mané Gato ou Manezinho, sempre barbudo ou com a barba por
fazer. Os 2 quando se encontravam eram só risadas, cada um contando causos e
piadas, uma atrás da outra. Neste dia, contudo, Manezinho ainda estava enlutado
e triste pela partida da esposa.

Zeca abraçou e chorou junto com seu mano e sentaram-se juntos para
conversar. Eis que surge na frente dos 2, uma irmã gêmea da falecida, vestida de
preto, ainda de luto pela perda da irmã. E o Zeca foi rápido: “olha Manezinho,
sua mulher ressuscitou!”. E voltaram as piadas e risadas (Marcos).

98) Dormindo na Caixa

Uma recordação que tenho do vô Zeca, infelizmente, foi no dia do
velório
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dele. Eu estava no colo do meu pai, os membros da família e amigos estavam em
volta do caixão, conversando, chorando ou lamentando; eu tinha só 4 anos e não
entendendo nada do que estava acontecendo, perguntei: “pai, porquê o vovô está
dormindo nessa caixa?” Nem me lembro da resposta... (Giovanna).

99) História Engraçada até no Cemitério

Mesmo no sepultamento do Zeca não poderia faltar uma história
engraçada. Até no cemitério. Alheias à tristeza do momento Giovanna e
Vanessa, próximas dos 5 anos, corriam pelas ruas do cemitério investigando e
comentando sobre cada lápide. Em certo momento se depararam com um túmulo
aberto e vazio. Ambas espiaram com cuidado e a Giovanna disparou: “Olha
Vanessa o dono deste aqui já foi para o céu” (Marcos).

100)

Beth, 70 anos; Zeca 100 anos

Quando a Beth nasceu, o Zeca tinha 29 anos, mas faltavam poucos dias
para ele completar 30; a Glória tinha completado 18. Zeca e Glória escolheram
para ela um nome nobre, de rainha: Elizabeth.

As filhas Elaine e Eloiza, promoveram uma festa surpresa para ela em
2019. Sob o pretexto de celebrar o Dia Internacional da Mulher, um culto de
gratidão pela sua vida foi realizado na Igreja Batista de Santo Anastácio, na qual
ela é muito atuante. Depois, houve uma confraternização no salão de festas com
bolo, salgadinhos, sucos e refrigerantes.

Concluímos esta coletânea de 100 narrativas destacando o aniversário da
Beth. Filha, irmã, cunhada, prima, mãe, tia, professora, avó e amiga de todo
mundo; um coração bondoso e gigante.
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Eis que em 2019 ela completou 70 anos no dia 08 de Março, quando o
Zeca completaria 100, no dia 1o de Abril.
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03. FRASEOLOGIA

FRASES FREQUENTES
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Embora seus pais fossem italianos, o Zeca não aprendeu o idioma. Pelo
que sabemos, parece que os(as) outros(as) irmãos(ãs) também não. Talvez a
família, forçada pelo trabalho duro na agricultura, tenha se adaptado logo aos
costumes locais. No entanto, ele empregava com frequência alguma frase ou
expressão que denotava a origem familiar e outras, de origem popular, ou
inventadas por ele.

Eis, em ordem alfabética, 15 frases, entre outras:

01. Barbaridade!
02. Deixa a louça aí que a semana passada eu lavo!
03. Dio Cristo!
04. E aí paisano?
05. Mamma Mia!
06. Que bitelo! (peixe grande: na pescaria ou na peixaria)
07. Porca miséria!
08. Porca pipa!
09. Porco cane!
10. Estude filho(a), Estude!
11. Se eu não pagar pode pôr na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu!
12. Será o Benedito?
13. Tá com o burro na sombra ou amarrou o burro na sombra (pessoa bem de
vida).
14. Vamos gente: missa se espera na estação e trem na igreja! (apressando o
povo na hora de ir para a igreja, invertendo a ordem das coisas de propósito).
15. Vem gente: tá na hora da boia (comida)!
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04. FILMOGRAFIA
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FILME
Eis, sugestão de um filme, que celebra o 100o aniversário de nascimento
de um pai falecido:

A Festa de Babette. Título Original: Babettes's Gaestebud. País: Dinamarca.
Data: 1987. Duração: 111 min. Gênero: Drama. Direção: Gabriel Axel.
Elenco: Stéphane Audran; Birgitte Federspiel; Bodil Kjer; Jean-Philippe Lafont;
& Bibi Andersson. Sinopse: Em 1871, fugindo das perseguições da Comuna de
Paris (o primeiro governo operário da História), Babette chega a uma pequena
vila na Dinamarca. Encontra refúgio na casa de duas irmãs solteiras, filhas de
rigoroso pastor luterano falecido e trabalha nas funções de faxineira e
cozinheira. Tempos depois, soube que ganhou na loteria e pede permissão para
receber o prêmio na França, mas propõe oferecer um banquete em homenagem
ao 100o aniversário do pastor. Os convidados paroquianos relutam em aceitar o
jantar francês, temendo infringir alguma lei divina, pois tinham o hábito de
comer frugalmente, apenas o necessário para a sobrevivência. Entretanto,
comparecem e se deliciam com a festa de Babette.
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05. DOCUMENTAÇÃO
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CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO ZECA
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CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE ANTONIO, PAI DO ZECA
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REGISTRO MANUSCRITO DE ENTRADA DA FAMÍLIA NO PORTO DO RIO DE
JANEIRO EM 1890
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REGISTRO DIGITALIZADO DE ENTRADA DA FAMÍLIA NO PORTO DO RIO
DE JANEIRO EM 1890
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CERTIDÃO DE CASAMENTO DO ZECA & GLÓRIA
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06. EPISTOLOGRAFIA
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“Ou escreves algo que valha a pena ler ou fazes algo acerca do qual
valha a pena escrever”
Benjamin Franklin (1706–1790), jornalista, político e cientista estadunidense.

EPISTOLOGRAFIA

A arte de escrever cartas é denominada Epistolografia. As cartas ou
epístolas são textos escritos geralmente em primeira pessoa e têm um
destinatário específico, podendo ser um indivíduo ou um grupo de pessoas. O
termo epístola pode levar o(a) leitor(a) a correlacionar com Paulo de Tarso,
apóstolo cristão do Século I, que gostava de escrever cartas às igrejas cristãs
fundadas em suas viagens missionárias.

Zeca também gostava de escrever pequenas epístolas, ao seu modo. Na
primeira narrativa desta coletânea já temos um exemplo do Zeca escrevendo
uma carta para demonstrar interesse pela Glória. Depois, quando seus(suas)
filhos(as) saíram de casa, era comum enviar cartas para todos(as) eles(as). Em
geral, iniciava com “Querido(a) filho(a)”. Fez isto até o final de sua vida.

Mesmo nos tempos mais difíceis, suas cartas sempre tinham espaço para
algum conselho com bom humor. Conforme a epígrafe de Benjamin Franklin
para este capítulo, Zeca sempre nos escreveu algo que valia a pena ler. E sua
vida é um exemplo pelo qual entendemos que vale a pena escrever.

Em sua lembrança, tomamos a liberdade de compartilhar algumas das
cartas guardadas para apreciação dos(as) leitores(as) nas próximas páginas.
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CARTA DO ZECA PARA O MARCOS EM 06/05/2004:
“E O PALMEIRAS MELHOROU...”
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1

RÁDIO PIONEER COMPRADO EM 1950 DEIXADO DE LEMBRANÇA
PARA O MARCOS EM 1994 E ONDE O ZECA OUVIU O CAMPEONATO
MUNDIAL DE CLUBES EM 1951

1

Crédito: Internet: A Gazeta Esportiva
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CARTA PARA O WAGNER DESTACANDO A RECOMENDAÇÃO PARA FICAR
“LONGE DA GUERRA” PREOCUPADO COM AS VIAGENS INTERNACIONAIS;
OS EUA E ALIADOS INVADIRAM O IRAQUE NO DIA 20/03/2003; ZECA
ESCREVEU LOGO EM SEGUIDA

83

CARTA PARA O WAGNER RECOMENDANDO “COMPRAR UM AVIÃO” POIS
NESSA ÉPOCA ESTAVA EM VIAGENS DE TRABALHO PARA ÁFRICA E
AUSTRÁLIA

84

A VIAGEM PARA A ITÁLIA FOI REALIZADA PELO CLAUDEMIR E SIRLEI EM
1988; FORAM COMER MACARRÃO COM O BEPE E A ROZA...EXPRESSÃO
QUE O ZECA USAVA PARA DESIGNAR ITALIANOS
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ESTA CARTA DE 25/04/2004 TEM UM TOM DE DESPEDIDA. ZECA JÁ NÃO
FALAVA DIREITO DEVIDO A UM AVC, MAS FAZIA FORÇA PARA ESCREVER
SUAS CARTAS
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CARTA DA MÃE POUCAS SEMANAS ANTES DA PASSAGEM DO ZECA
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07. FOTOTECA
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NOIVADO: GLÓRIA, 16 ANOS; ZECA, 27 ANOS

ZECA & GLÓRIA NA PRAÇA DA LUZ, SÃO PAULO, SP
90

CASAMENTO EM 15/05/1948 – GLÓRIA, 17,5 ANOS; ZECA, 29 ANOS

91

FORMATURA EM CORTE E COSTURA DA GLÓRIA
(2A EM PÉ DA DIREITA PARA A ESQUERDA)

ZECA & GLÓRIA EM LUCÉLIA, SP, COM OS FILHOS À FRENTE:
BETH, CLAUDEMIR E WAGNER E 2 AMIGOS NAS EXTREMIDADES
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VÓ JULINDA, MÃE DA GLÓRIA

CLAUDEMIR: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EM TEODORO SAMPAIO, SP
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ZECA

ZECA, SUA IRMÃ ROZA (ZINA); SEU IRMÃO MANOEL
(“MANÉ GATO”) EM PRESIDENTE VENCESLAU, SP

94

HUGO SPONTON E CECÍLIA (TITI)

EDNEIA, MARCOS E WAGNER NA CASA DA RUI BARBOSA
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MARQUINHOS

CLAUDEMIR E BETH
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GLÓRIA & ZECA

EDNEIA, FLÁVIO, BETH, VÓ JULINDA, ZECA, MARCOS, GLÓRIA E
WAGNER NA CASA DA RUA RUI BARBOSA
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WAGNER E ZECA CASA DA RUA JAÚ

ZECA E SUAS HISTÓRIAS APÓS O ALMOÇO;
CONFORME O MARCOS ESTA FOTO DEFINE O ZECA
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CAMPANHA ELEITORAL 1974: ZECA, MARCOS E WAGNER
(MURO DA CASA NA RUA JAÚ)

ZECA NOS TEMPOS DE VENDEDOR-VIAJANTE
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TIO MANOEL, MARCOS E ZECA NA CASA DA RUA JAÚ

UMA DAS PARREIRAS DO ZECA: NESTA FOTO COM O MARCOS
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ZECA E VIVIANE COMENDO UMA UVINHA DOCE

IGREJA BATISTA EM SANTO ANASTÁCIO, SP

101

KALMAN, BETH E ZECA

BETH E ZECA
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ZECA, GLÓRIA, PEDRO E NENZINHA NO CASAMENTO DA BETH;
NOIVOS CLAUDEMIR E SIRLEI AO FUNDO

ZECA, TIO NENÊ, TIA DIAIL, PEDRO E NENZINHA NO
CASAMENTO DA BETH

103

DESPEDIDA TRADICIONAL APÓS A VISITA EM SANTO ANASTÁCIO:
ELAINE, ZECA, CRISTINA, ROBERTA, BETH E GLÓRIA

DANIELA, RAQUEL, DOUGLAS, CLAUDEMIR, GLAUBER,
SIRLEI, ZECA, GLÓRIA, WAGNER, HELEN E ADEMIR (NATAL 1987)
104

ZECA E WAGNER NA CASA DA RUA DR. COSTA MANSO

ZECA E DOUGLAS

105

ZECA, VIVIANE E GLÓRIA NA REPRESA DE MARTINÓPOLIS, SP

ZECA, VIVIANE E GLÓRIA: DESENHO ARTÍSTICO DA VIVIANE

106

CLAUDEMIR, ZECA & GLÓRIA

ZECA E ADEMIR

107

ZECA BRINCANDO DE DIRIGIR NA FOLGA DA PESCARIA

ZECA FORTÃO

108

ZECA & GLÓRIA COM OS TRADICIONAIS ASSADOS

DOUGLAS SENDO DERROTADO NA FRANCESA

109

SIRLEI, DOUGLAS, ZECA & GLÓRIA

VIVIANE, ZECA E DOUGLAS (1997)

110

ELOIZA, ZECA, DOUGLAS, VIVIANE, GLÓRIA, ELAINE E BETH (1998)

GIOVANNA E ZECA FAZENDO O MUQUE

111

ROBERTA, ELAINE, ELOIZA E DOUGLAS EM SANTO ANASTÁCIO, SP

MARCOS, BETH, ZECA, GLAUBER, DOUGLAS E CLAUDEMIR

112

BODAS DE PRATA EM 1973: CLAUDEMIR, MARCOS, ZECA,
GLÓRIA, BETH, EDNEIA, WAGNER E PR. NELSON DA SILVA MELO

BODAS DE PRATA: WAGNER, BETH, CLAUDEMIR, GLÓRIA,
ZECA, EDNEIA E MARCOS
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EDNEIA, BETH, CLAUDEMIR, ZECA, GLÓRIA, MARCOS E WAGNER
SÃO PAULO, SP

ELAINE & VIVIANE, ELOIZA, ZECA, DANIELA,
RAQUEL & TIAGO, DOUGLAS, GLAUBER E HELEN EM SÃO PAULO,
SP
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ZECA COM TIAGO E GLÓRIA COM VIVIANE: NOVO(A) NETO(A)

BODAS DE OURO EM 1998: FILHOS(AS), NORAS, GENRO E NETOS(AS)
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BODAS DE OURO: TIAGO E VIVIANE

BODAS DE OURO: ELAINE, DANIELA, HELEN, DOUGLAS,
RAQUEL, TIAGO, VIVIANE, ROBERTA, ELOIZA E GLAUBER
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BODAS DE OURO: DECLAMAÇÃO DA BETH

BODAS DE OURO:
PR. ZAQUEU BRAGA CAMACHO, ZECA & GLÓRIA
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BODAS DE OURO; FILHOS(AS): MARCOS, EDNEIA,
WAGNER, CLAUDEMIR, BETH, ZECA & GLÓRIA

BODAS DE OURO; NETOS(AS): HELEN, DANIELA, ELAINE, DOUGLAS,
ROBERTA, ELOIZA, RAQUEL, GLAUBER, TIAGO, VIVIANE, ZECA &
GLÓRIA
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BODAS DE OURO: GLÓRIA & ZECA E TIAGO

BODAS DE OURO: ZECA & GLÓRIA

119

BODAS DE OURO: WAGNER, CRISTINA, GLÓRIA & ZECA

BODAS DE OURO: ADEMIR (AO FUNDO), TIO NENÊ (PASTOR JOSÉ
VIEIRA ROCHA), TIA DIAIL, TIA EMÍLA (MILA), AURELI COM ESPOSO
VEIGA E FILHO FELIPE, NENZINHA, PEDRO, GLÓRIA & ZECA
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BODAS DE OURO: PARABÉNS!

BODAS DE OURO: GLÓRIA COM FILHAS E NORAS; NÁDIA,
BETH, SIRLEI, GLÓRIA, EDNEIA E CRISTINA
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BODAS DE OURO: BRINDE COM ELOIZA, GLAUBER E ROBERTA

NOTA DE JORNAL SOBRE AS BODAS DE OURO DO CASAL
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CHEGADA NA CHURRASCARIA GUAÍBA EM P. PRUDENTE, SP
PARA O ALMOÇO DAS BODAS DE OURO: ZECA E CLAUDEMIR

ADEMIR, TIAGO, DOUGLAS, CLAUDEMIR, ZECA, SIRLEI E BETH
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CLAUDEMIR, SIRLEI, CRISTINA, WAGNER, VIVIANE, GLAUBER,
ROBERTA, MARCOS, NÁDIA, ZECA & GLÓRIA NO RESTAURANTE
SPIANDORELLO EM JUNDIAÍ, SP

GLÓRIA, BETH, ZECA, DOUGLAS, SIRLEI, ELAINE, ELOIZA E
GLAUBER
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ZECA E MARCOS

ZECA NO RIO TIETÊ PERTO DE BARRA BONITA, SP
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ZECA NO RIO PARANÁ EM PRESIDENTE EPITÁCIO, SP

ZECA E WAGNER NO RIO PARANÁ EM PRESIDENTE EPITÁCIO, SP
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BARQUEIRO QUE CONDUZIA A EQUIPE DE PESCA NAS
BARRANCAS DO RIO PARANÁ (WAGNER)

ZECA EM SANTO ANASTÁCIO, SP
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ZECA & GLÓRIA NA CASA DA RUA DR. COSTA MANSO

MARCOS, EDNEIA, BETH, ZECA, GLÓRIA E WAGNER;
ANO NOVO EM SÃO PAULO, SP (1994)
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ZECA, NIRES MARIA, DONA JENNY (AVÓ DA CRISTINA) E EDNEIA

GLÓRIA & ZECA E DONA JENNY (AVÓ DA CRISTINA)
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WAGNER, CRISTINA, ZECA, RAQUEL E ROBERTA

ELOIZA, ELAINE, RAQUEL, DANIELA, HELEN,
ZECA & GLÓRIA E ROBERTA

130

GLÓRIA & ZECA NA PRAIA DE BERTIOGA, SP

ZECA E RAQUEL: A FORÇA DO MUQUE

131

DONA VANJA (AVÓ DA RAQUEL), RAQUEL, ZECA & GLÓRIA

ZECA E ELAINE COM AS NOVAS NETAS ELOIZA E RAQUEL

132

ZECA SÓ FAZIA A BARBA COM BARBEIROS PROFISSIONAIS:
WAGNER E CLAUDEMIR COM O GIGIO

133

GLAUBER NA CIDADE DE COSMORAMA, SP

134

VÓ MARIA COM AS NORAS CRISTINA E NÁDIA E AS FUTURAS
NETAS GIOVANNA E VANESSA A CAMINHO

ZECA E DOUGLAS

135

ZECA E O IRMÃO, ANTÔNIO, FILHO DA MADRASTA
DONA AFONSINA

WAGNER, CRISTINA, ZECA & GLÓRIA ANTES DA CIRURGIA
DO JOELHO NO RESTAURANTE LO SPAGHETTO EM SÃO PAULO, SP

136

ELAINE, ZECA & GLÓRIA

GLÓRIA, DOUGLAS, MARCOS E ZECA
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BETH, ELAINE, SIRLEI, ELOIZA, GLÓRIA & ZECA,
CLAUDEMIR E GLAUBER

ZECA E DOUGLAS
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O ZECA NÃO PODIA MAIS FREQUENTAR A IGREJA;
ENTÃO A IGREJA VINHA ATÉ A CASA DELE

GLÓRIA & ZECA, NA PONTE DO RIO PARANÁ
EM PRESIDENTE EPITÁCIO, DIVISA DE SP/MT
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BETH, SIRLEI, ZECA, VIVIANE, NICE, GLÓRIA, GLAUBER E NÁDIA

ZECA: 84 ANOS!
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ZECA, 84 ANOS: “OS SINOS DO CÉU COMEÇARAM A TOCAR”,
ELE DISSE PARA A BETH…

CELEBRAÇÃO DE 80 ANOS DA VÓ MARIA (GLÓRIA), 5 ANOS APÓS
A PARTIDA DO ZECA: WAGNER, VIVIANE, GIOVANNA, VANESSA,
SIRLEI, CLAUDEMIR, CRISTINA, BETH, GLÓRIA, ELAINE, ELOIZA,
NÁDIA E MARCOS
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WAGNER, VIVIANE, GIOVANNA, VANESSA, SIRLEI, CLAUDEMIR,
CRISTINA, BETH, DONA GUIOMAR, GLÓRIA, ELOIZA, NÁDIA,
MARCOS E ROBERTO MARCELO

CHICO (IRMÃO DO ZECA), LUCAS (FILHO DA BELLA), PEDRO (IRMÃO
MAIS NOVO DO ZECA), CLAUDEMIR, CIBELLE (BELLA) E SIRLEI:
REENCONTRO RECENTE COM STAQUICINIS EM LIMEIRA, SP, EM
2019
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CONSIDERAÇÕES

FINAIS
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“Esse é irmão desse”
Dizer do Zeca puxando a pálpebra inferior dos olhos para designar desconfiança.

Zeca viveu com intensidade e simplicidade cada momento de sua vida.
Entre as muitas heranças deixadas em sua conviviologia estão o seu amor, bom
humor, exemplarismo de caráter, ética, verdade, lealdade, responsabilidade pelos
próprios atos e o incentivo ao estudo contínuo.

Seus últimos anos de vida foram, do ponto de vista humano, de
sofrimento físico com doenças, amenizadas pela incansável esposa Glória. O avô
materno da Raquel, José Athayde Alves (in memoriam), pastor presbiteriano
conhecido por Reverendo Athayde, professor de Português e também muito
brincalhão igual ao pai, costumava dizer que o Zeca era um privilegiado, pois
tinha “a Glória na Terra”.

Cirurgia de prótese no joelho aos 80 anos, duas pontes de safena aos 82,
seguido de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que limitou seu grande dom
da fala, embora ainda conseguisse se fazer entender, principalmente com a mãe e
com as cartas que gostava de escrever. Ainda assim, seguia a vida ao seu modo.
Todas as manhãs, caminhava com o andador na calçada em frente da casa.

No dia 03 de Agosto de 2004, Zeca acordou, sentou-se na cama, calçou
os chinelos e fez sua oração, conforme o costume. Glória foi na cozinha buscar
um copo de leite que ele tomava antes do café. Ao voltar, encontrou-o deitado de
costas, desfalecido. Deixou o corpo físico já fraquejado para trás e assumiu uma
nova condição no mundo espiritual. Dizem que foi para o Céu. A partir do
aniversário de 84 anos, a Beth recorda-se que ele dizia: “os sinos do Céu já
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estavam tocando”; talvez uma pré-cognição, um vislumbre que sua hora de partir
estivesse chegando.

Obrigado Zeca, pela nossa convivência sadia e por tudo que nos ensinou.

Até a próxima!

145

146



NOTAS DA REDAÇÃO
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Às leitoras e leitores,

Se desejarem compartilhar este livro com alguém interessado, colega(s),
amigos(as) ou parentes, encorajamos que o façam. Boas histórias contadas com
bom humor sadio e bons exemplos de uma vida com propósitos evolutivos
devem ser divulgados; entendemos que contribuem para a evolução e promoção
do bem estar íntimo e coletivo.

A escrita desta obra foi feita de maneira colaborativa pela Família
Strachicini, a quem os direitos autorais são reservados.

É proibida a reprodução impressa ou digital deste conteúdo em
plataformas de Internet com fins de lucro. É permitida a distribuição gratuita.

Para contatos sobre novos relatos, críticas, correções e sugestões, por
favor entre em contato com o representante de cada família: Beth, Claudemir,
Marcos, Tiago e Wagner ou envie seu comentário diretamente para a
organização dos relatos para avaliação e inclusão em atualizações.


wagner.strachicini@gmail.com



Celular/WhatsApp (15) 98123-5771
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