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 DEDICATÓRIA

Esta obra é dedicada à vida de Maria Cândida Vieira Strachicini (Glória)
(1930–).
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INTRODUÇÃO
“O coração de uma mãe é um abismo profundo em cujo fundo sempre encontrarás
perdão”.
Honoré de Balzac (1799–1850), escritor e romancista francês.

Homenagear, prestar tributo ou reconhecer com gratidão a alguém por
seus feitos é um costume que vem de tempos remotos. Nas civilizações tribais préhistóricas, os rituais eram feitos aos guerreiros, deuses e deusas. A homenagem pode ser
na forma de menção honrosa ou um reconhecimento pessoal, podendo ocorrer tanto em
vida, como póstuma (in memoriam). Nos dias atuais, esta tradição se mantém. Um bom
exemplo é o prêmio Nobel, que além de reconhecer personalidades que se destacam em
diversas linhas do conhecimento humano, oferece honras e dinheiro.
Considerando esta ótica, elaboramos em 2019 o livro “José Strachicini (Zeca),
100 anos: Memórias”. Zeca, apelido do nosso pai, que teria completado 100 anos se
estivesse vivo em 2019. Agora, em 2020, sua esposa, Glória, completa 90 anos e por
isso entendemos valer a pena rememorar a sua vida e as realizações através de uma obra
escrita. Os relatos priorizam as histórias do círculo familiar mais próximo, quando
produziu a maior parte desta coletânea, muitas das quais aproveitando a sua boa
memória de nove décadas de existência terrestre.

Nosso objetivo não é a exaltação exagerada, santificação, idolatria ou falso
engrandecimento de sua personalidade. Igual a todo ser humano, Glória tem traços
fortes (positivos) e traços fracos (negativos); mas examinando sua vida em
retrospectiva, acertou muito mais que errou, sendo uma mãe nutridora, educadora,
exemplarista e muito assistencial com quem se relaciona.

Desejamos que as mensagens contidas neste livro possam ser aproveitadas para
reflexão pessoal, eventuais reciclagens evolutivas ou memória das futuras gerações da
nossa família.

Santo Anastácio, 07 de Dezembro de 2020.
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1. Glória: Minibiografia
“A mãe compreende até o que os filhos não dizem”.
Citação atribuída à tradição judaica.

MINIBIOGRAFIA
Maria Cândida Vieira Strachicini (Glória) nasceu em 07.12.1930 na cidade de
Água Quente (atualmente denominada Érico Cardoso), no estado da Bahia. Antes de
completar seu 1o ano de vida, a maior parte de sua família, liderada pelos avós maternos
Landulfo Suetônio da Rocha Bastos e Leonilda de Oliveira Rocha partiu de navio rumo
ao porto de Santos, sendo o destino final a pequena cidade do interior paulista, Santo
Anastácio. Segundo relatos, naquela época, fazia-se a navegação pelo Rio São Francisco
e depois a viagem tinha continuidade por trem.

Uma grande seca e fome ocorriam por todo o Nordeste do Brasil naquela época,
motivando a liderança familiar a se arriscar por dias melhores na cidade escolhida.
Dessa maneira, incentivada por outros nordestinos que já haviam tomado este destino, a
família foi trabalhar na lavoura em busca de sustento.

Os pais de Glória, Francisco Vieira de Assumpção e Julinda de Oliveira Rocha
vieram acompanhados de sete filhos – um homem e seis mulheres (Glória era a mais
nova). Logo que chegaram partiram para o trabalho na roça, principalmente nas
lavouras de café e menta/hortelã japonesa (trazida pela colonização japonesa no início
do Século XX). Aos poucos, criaram raízes, construíram uma casinha simples e vieram
mais dois filhos: Victório e José (conhecido por “nenê”, o caçula da família). Glória não
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teve a oportunidade de conhecer sua terra natal, mas faz questão de dizer: “sou baiana”,
mesmo tenho vivido lá somente nove meses dos seus 90 anos de vida.

Glória estudou em Santo Anastácio até o quarto ano do primário, conforme era
denominado naquele tempo o ensino fundamental. Ela era 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 com José
Strachicini (1919–2004) e viveram unidos por 56 anos. Tiveram duas meninas e três
meninos: Elizabeth (1949–), Claudemir (1951–), Wagner (1957–), Edneia (1958–) e
Marcos (1963–).
Na adolescência, a família apesar de ter obtido melhoras na condição de vida em
relação à difícil situação da Bahia, tentou estabelecer-se na capital paulista. Exceto o pai
Francisco que estava debilitado por uma doença nos pulmões, permanecendo em Santo
Anastácio com uma das filhas, todos se foram. Glória conseguiu emprego em fábrica de
tecelagem e também se formou em curso de “Corte e Costura”.

A tentativa de estabelecer-se em São Paulo não foi bem sucedida e cerca de um
ano depois todos voltaram para Santo Anastácio. Glória aproveitou-se de sua
experiência e passou a trabalhar na profissão de costureira. Pouco tempo depois de
voltar, com 17,5 anos de idade contraiu matrimônio com o Zeca e mudou-se para
Lucélia, onde ele já havia montado a sua oficina.
Depois de algum tempo, os negócios da Oficina tiveram um recesso e a nova
família Zeca, Glória & filhos partiram para Teodoro Sampaio, SP, de onde se dizia
haver melhores oportunidades. Outra vez, a situação econômica, os levou de volta a
Santo Anastácio, no início do ano 1962, onde finalmente a família conseguiu se
estabilizar e onde ela permanece até os dias de hoje.
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2. Glória: Histórias com os(as) filhos(as)
Eis, a seguir, narrativas das filhas e filhos da Glória: Elizabeth Strachicini
(1949–), Claudemir Strachicini (1951–), Wagner Strachicini (1957–) Edneia Strachicini
Bonanome (1958–) e Marcos Strachicini (1963–) sobre as lembranças & experiências
marcantes que tiveram com a Glória.

1) Elizabeth Strachicini (1949–), a primeira filha.

Beth & Glória, Setembro de 2020: tempos de pandemia COVID-19.
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Beth dirigindo a celebração de 80 anos da Glória.

A nossa irmã mais velha, a Beth, é de todos os filhos e filhas a pessoa mais
presente na vida da mãe. Primeiro por ser a primeira filha. Depois por voltado de São
Paulo para onde mudou depois do casamento para Santo Anastácio.

O seu retorno para Santo Anastácio foi providencial. Conseguiu com méritos a
criação e a formação em escolas de Ensino Superior das suas duas meninas, Elaine e
Eloiza. Depois que as meninas se casaram e mudaram para outras cidades, Beth decidiu
permanecer morando sozinha na mesma casa até os dias de hoje.

Beth é um grande exemplo para seus irmãos e irmã e o nosso ponto de referência
no cuidado com nossa mãe e pai (falecido em 2004), pois é a única filha que mora na
cidade, Há pelo menos 30 anos ela tem o contato diário com a mãe. Está sempre atenta
com cuidados e necessidades. Acompanha as consultas e exames médicos em Presidente
Prudente, onde existem mais recursos. Até neste período de confinamento devido ao
Covid-19, ela consegue com segurança visitar a mãe aos domingos e almoçar juntas.

Eis uma pequena lembrança de suas histórias a respeito da mãe, principalmente
no período da infância:
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A nossa infância em Lucélia foi muito boa, nossa casa era boa tinha um quintal
bem grande cheio de frutas, onde eu e o Neno brincávamos. A mãe fazia bolos e
bolachas gostosas. Éramos muito felizes!

Em 1957 ganhamos um irmão. O seu nome foi escolhido por mim "Wagner", em
dezembro de 1958 chegou Edneia. Em maio de 1959 mudamos para Teodoro Sampaio.
O pai depois de algum tempo construiu uma casa bem grande. Depois de três anos
mudamos para Santo Anastácio.

2) Claudemir Strachicini (1951–).

Claudemir e Glória: Formatura do “Ginásio” (8a Série – Ensino Fundamental).

10

Claudemir, Edneia, Glória, Wagner e o primo Mário, filho de sua irmã Alice Cândida.
Lucélia – Rua Amazonas – 1.951
Mãe, eu passei a fazer parte de um capítulo da sua história a partir de 1951, na
Rua Amazonas, em Lucélia onde nasci. Em Lucélia vivemos por cerca de sete anos. Era
uma casa de madeira, sem pintura. Vizinho da nossa casa morava a sua mãe, Dona
Julinda com o Tio Nenê e tio Victório.

Lembro-me do quintal com uma grande parreira de uvas e outros pés de frutas
como laranja, tangerina, jabuticaba, etc. Certa vez, como de costume o pai gostava de
pescar no Salto (rio próximo de casa) e quando ele me disse que eu ia, quis fazer um
estilingue. Fui cortar a forquilha em um pé de laranja. Fiz um talho no meu dedo
polegar esquerdo. Foi você mãe quem me acudiu nos primeiros socorros (água quente
com sal e vinagre). Depois amarrou um lenço no dedo contado e levou-me a uma
farmácia para curativo. A volta pra casa foi de charrete.
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Em Lucélia, o Zeca tinha uma oficina de consertos de armas de fogo, uma
niquelação e cromagem e a senhora nos serviços do Lar. Aconteceram dois incidentes
com essa oficina: foi roubada em uma época levaram várias armas de fogo e em outra
época pegou fogo. Esses eventos mais a redução do serviço foram decisivos para a
mudança para Teodoro Sampaio.

Chegamos com a mudança já anoitecendo, tudo escuro, não havia energia
elétrica nem água encanada, esgoto nem pensar.
Vocês construíram uma das primeiras casas de tijolos da cidade. Na frente o salão da
oficina. Eram consertos de armas de fogo, implementos agrícolas, em especial máquina
de passar veneno costal (havia muita plantação de algodão naquela região) além de
serviços de calha.

Lembro-me que ganhei uma caixa de engraxar sapatos e fiz meus primeiros
serviços engraxando sapatos de clientes na oficina e também no comércio local. A água
da cidade era servida por um poço artesiano no centro da cidade. Eu era encarregado de
buscar água em latas de 20 litros através de uma carriola.

A Senhora sempre me influenciou nos estudos, participei em desfiles
comemorativos em Teodoro Sampaio e até toquei na fanfarra da escola.

Lembro-me que o seu pai (vô Francisco) veio passar um período em nossa casa,
e veio a falecer em casa em Teodoro Sampaio, onde foi sepultado.

Naquela época havia muito desmatamento e queimadas, o que propiciava o
plantio do algodão pela terra fresca. Mas a terra ali era muito arenosa e não aguentava
culturas subsequentes. Com o tempo foi desestimulando os agricultores que
normalmente vinham do Nordeste, a produtividade caindo, diminuiu o fluxo migratório
e com menos agricultura, também reduziu a demanda por serviços na oficina do Zeca.
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Nessa época a Beth concluiu o primário e não havia o ginásio naquela cidade e
ela veio para Santo Anastácio para estudar, ficando na casa do Tio Cândido. Em
seguida, veio toda a família para Santo Anastácio.

Santo Anastácio: início de 1962.

Fomos morar em uma casa em frente à distribuidora de leites Polenghi. Logo
mais foi comprada a casa na Rua Ruy Barbosa. Período em que a Glória passou exercer
o ofício de costureira (costurando para famílias tradicionais como a Família Pretel e
tantas outras) e também chegou a ensinar o corte e costura.

Lembro-me dos pernilongos em nuvens, eram muitos. Havia muitas maneiras de
espantá-los, “detefon”, queimar pano velho, etc. Mas no outro dia cedo estavam
gordinhos na parede.

A Glória incentivou-me a trabalhar na em uma gráfica aos 12 anos. Era a Gráfica
“O Oeste Paulista”, que levava o mesmo nome do jornal da cidade editado nessa
gráfica.

Lembro-me que me acompanhou na minha formatura do curso ginasial, onde
recebi o Certificado no Cinema da Cidade de Santo Anastácio. Aos 18 anos fui para o
serviço militar em Campo Grande, SP e saí de Santo Anastácio. A Glória e Zeca
estiveram presentes no meu casamento em Dracena, SP.

Lembro-me que mais ou menos no ano de 1986 fizemos uma longa e prazerosa
viagem. Saímos de Santo Anastácio- eu a Sirlei, o Douglas, o Glauber, o Zeca e a
Glória, todos dentro de um Monza e fomos para Novo Hamburgo, RS, onde morava o
Wagner, que nos recebeu com um churrasco gaúcho. (cerca de 1.300 km) – Na volta
passamos nas praias de Camboriú, SC. Foi uma oportunidade muito bacana esse
passeio.

Quero desejar-lhe saúde, paz e a minha eterna gratidão por ser minha mãe
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3) Wagner Strachicini (1957–).

Wagner & Glória: Formatura do “Ginásio” (8a Série – Ensino Fundamental), 1971.

Rememorar o tempo de convívio com minha mãe é muito gratificante.
Hoje quando ela chega aos 90 anos de idade nesta vida biológica, eu estou com
63. Considerando os meses de diferença, quando ela estava com 26 anos em
16.06.1957, eu nasci, na cidade de Lucélia, no interior do estado de São Paulo,
mesma cidade onde já haviam nascido Elizabeth, Claudemir e depois de mim,
Edneia; Marcos o caçula da família nasceu em Santo Anastácio, SP.

Acompanhei a família em três cidades: Lucélia, Teodoro Sampaio e
Santo Anastácio. As lembranças mais vívidas são das duas últimas cidades
citadas, pois quando mudaram de Lucélia para Teodoro Sampaio eu não tinha
completado dois anos. Dessa maneira, não tenho lembranças de Lucélia.
14

Em Teodoro Sampaio, vivemos ao redor de três anos, enquanto eu tinha
entre dois e cinco anos de idade. A casa onde morávamos, tinha na parte da
frente uma oficina onde meu pai tinha o seu negócio de consertos de máquinas e
equipamentos de agricultura, armas de fogo e serviços em geral. Então, neste
período, eu ficava a maior parte do tempo entre a casa, o quintal e a oficina.
Com o meu pai mais ocupado com seu trabalho, eu ficava mais tempo perto da
mãe e irmãos(ãs).

Por um breve período, o avô Francisco, pai da Glória veio morar
conosco. Estava muito doente vindo a falecer em nossa casa. No dia seguinte ao
enterro, tenho uma lembrança muito viva de a nossa avó Julinda e a mãe levando
o colchão onde o avô dormia e outros objetos para o fundo do quintal e atearam
fogo. Para um menino de cerca de três anos vendo aquele “incêndio” pela
primeira vez na vida foi bastante marcante.

Por sinal, o fogo foi um aspecto bem presente, evocando lembranças
daquele tempo: a Beth e a mãe passavam as nossas roupas com um ferro a brasa
de carvão. Na oficina, o Zeca tinha um equipamento denominado “forja”, que é
um forno de fundição rudimentar também mantido com brasas de carvão, no
qual ele usava para derreter ferro, aquecer ferramentas para consertá-las, ou
endireitar o que estivesse torto devido ao uso.

Contudo, foi em Santo Anastácio que minha formação social, cultural,
educacional e religiosa foi configurada. Durante treze anos, dos cinco aos
dezoito, tive uma vida intensa. No convívio familiar, Glória se destacava. Neste
período, ela não era uma mulher de falar muito: era uma mulher de ação.

Quando Zeca, o nosso pai, iniciou sua carreira de viajante (representante
comercial), era Glória quem ditava as “regras da casa”. Entretanto, não era do
tipo “linha dura”. Sua liderança familiar era chancelada pela sua postura íntegra,
assistencial e exemplar. Muitas vezes, bastava um olhar para dizer mil palavras.
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O incentivo era o seu exemplo. Não era necessário ficar dando ordens
para ajudar na manutenção da casa, dos estudos ou qualquer atividade. Ela
sempre nos acompanhava de perto, mas tínhamos liberdade para fazer nossas
atividades sem pressão ou por obrigação.

Quando esteve em São Paulo por um breve período de um ano
trabalhando em fábrica de tecelagem, aprendeu o ofício de costureira. Não sei
onde ela arrumava tempo para cuidar da casa, dos filhos menores, da
alimentação, compras, costurar roupas sob encomenda e ainda dar aulas de corte
e costura. Lembro que em um dos cômodos da casa da Rua Ruy Barbosa, ela
reunia moças, ensinando-as a desenhar os moldes de roupas. Munida de revistas,
lápis, réguas e carretilha os desenhos eram feitos em papel branco e jornal,
depois recortados para servir de modelo para os tecidos serem costurados.

Com a Beth já formada e dando aulas para crianças do ensino
fundamental em um sítio e o Neno trabalhando na Gráfica Depieri & Jornal O
Oeste Paulista, eu ajudava cuidar dos mais novos, Neia e Marcos. Também era
instruído pela Glória a fazer pequenas compras. Ela elaborava uma lista, me
explicava os prováveis preços e os locais onde deveria buscar os mantimentos.

Aos domingos, logo cedinho, antes de ir para a Escola Dominical na
Igreja Batista, eu a acompanhava para fazer compras na feira, que fica no
mesmo lugar dos dias de hoje. Entretanto, no final dos anos 1960 e década de
1970, a feira ocupava pelo menos quatro quadras lotadas de bancas e feirantes
chamando os clientes para comprar seus produtos.

Quando comecei a trabalhar, aos 12 anos, foi em um escritório de
Contabilidade. Depois, mudei de emprego para um pequeno supermercado. Era
Glória quem tratava com os patrões. De vez em quando, ela arrumava um
tempinho para passar nos locais para saber se estava tudo bem.
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Quando decidi mudar para São Paulo, três meses antes de completar
dezoito anos, já havia concluído o “Colegial” (atual Ensino Médio). Glória
bordou as iniciais do meu nome “WS” em todas as minhas roupas, pois iria
morar em uma pensão e ela queria garantir que minhas peças não fossem
confundidas com as dos colegas.

Depois desses 18 anos iniciais, nosso convívio reduziu em função da
distância e ausência de meios de comunicação avançados iguais aos que temos
hoje. Então, Glória, igual ao Zeca, escrevia cartas (algumas se encontram no
Capítulo Epistolografia a título de ilustração). Quando possível Glória ia a São
Paulo, pois tinha boa parte dos irmãos e irmãs morando lá e aproveitava para me
visitar. Desde aquele tempo, sempre voltei a Santo Anastácio com frequência.
Alguns anos mais outros menos, mas sempre estivemos sintonizados.

Poderia escrever muito mais sobre minha mãe, mas considero este breve
relato suficiente para os propósitos deste livro em sua homenagem. Fazendo esta
breve retrospectiva e com os aprendizados e experiências da vida, posso afirmar
que, tanto Zeca quanto Glória foram fundamentais na minha formação.

Especialmente da Glória destaco os ensinamentos basilares, entre outros:
ser responsável pelos próprios atos; respeitar o próximo indistintamente –
sempre vi a Glória tratar pessoas de qualquer cor de pele, religião ou
posicionamento contrário de maneira respeitosa; incentivo contínuo aos estudos
e crescimento pessoal; ética e principalmente, o amor incondicional pelo seu
marido, filhas e filhos.

Precisaria mais?
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4) Edneia Strachicini Bonanome (1958–).

Edneia, Glória e a neta Daniela em 2005 (filha de Edneia).

Edneia e sua família no dia do casamento do Tiago & Amanda: da esquerda para
a direita: Helen, Ademir, Tiago, Edneia e Daniela, em 2013.
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Edneia foi a última dos(as) cinco filhos(as) de Glória & Zeca a nascer em
Lucélia. Depois a família mudou-se para Teodoro Sampaio, SP no ano de 1959 e em
seguida, no início de 1962 foram para Santo Anastácio, SP, onde nasceu Marcos, o filho
caçula. Ela escreveu o seguinte relato para homenagear a mãe nos seus 90 anos de
idade.

Tenho boas lembranças do convívio com minha mãe, pai, irmãos e irmã,
principalmente no tempo que vivi em Santo Anastácio, de onde parti para Jundiaí, logo
depois de casar com o Ademir.

Minha mãe era uma costureira muita boa e fazia nossas roupas sob medida, para
toda a família. Eu sempre tinha expectativa maior para a roupa do dia de Natal, pois ela
caprichava mais. Além de costurar para o público em geral, lembro que ela dava aulas
de Corte & Costura em um cômodo da nossa casa na Rua Ruy Barbosa, 31.

O período de férias é outra boa lembrança que tenho. Íamos de trem de Santo
Anastácio até São Paulo. Ficávamos na casa da Vó Julinda (in memoriam), no Tatuapé.
Aproveitamos a estadia para rever parentes, tios, tias, primos e primas. Bons tempos
aqueles.

Há muitas outras lembranças do convívio com minha mãe, mas estas que
destaquei são as essenciais. Também sou muito feliz, pois no dia em que ela completa
90 anos de existência eu também celebro o meu aniversário, pois eu nasci no mesmo dia
que ela: 07 de dezembro.
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5) Marcos Strachicini (1963–).
“Até aqui nos ajudou o Senhor”.
I Samuel 7:12.

Glória e Marcos no dia do seu casamento com a Nádia em 14/10/1989, na Igreja
Metodista de Presidente Venceslau, SP.
Ao lado do Marcos aparece uma senhora usando blusa preta. Trata-se da Alzira, grande
amiga da Glória, companheira de visitação junto com Maria Diniz (ver o relato da
Martinha Diniz, mais adiante neste livro).
Santo Anastácio: Rua Ruy Barbosa, 31: 1963 – 1972.
As primeiras lembranças que tenho de Glória e Zeca vêm da casa onde nasci em
Santo Anastácio e na qual moramos até o início da década de 1970. Era de madeira,
pintada de verde Palmeiras na parte externa, com amplo terreno na frente e vários pés de
frutas em uma das laterais e nos fundos, além da tradicional parreira de uvas.
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Dividia o quarto com o Wagner, no outro ficavam Beth e Edneia e um terceiro
só para o Neno, época em que Zeca era vendedor autônomo e Glória era costureira em
casa. O inverno era bem frio e dormíamos com pesados acolchoados. Às vezes o frio era
tanto que Glória usava o ferro de passar roupas para esquentar o lençol antes que
deitássemos.

Não havia televisão na casa e o rádio Pioneer, comprado por Zeca em Lucélia
em 1950, ocupava lugar de destaque na sala, especialmente para ouvir as vitórias da
academia palmeirense, um dos melhores times da história do futebol. Em 1970, foi
comprada a primeira geladeira da família, de marca Gelomatic e cor branca.

Nossos passeios fora de Santo Anastácio ocorriam até Presidente Bernardes, na
casa de Nenzinha e Pedro, ou à casa de Vó Julinda no Tatuapé, São Paulo, à Rua
Platina. Íamos de trem, Glória, Wagner, Neia e eu, viagem que durava cerca de 18
horas. Trabalhos especiais nas Igrejas Batistas da região complementavam nossas
pequenas viagens.

Eu sempre acompanhava minha mãe e Edneia à casa de Tio Cândido & Tia
Primina. Enquanto circulava pelo amplo quintal, era possível ouvir as conversas
animadas e entusiasmadas, típicas da Família Vieira Rocha. Lembro-me de uma visita
do Tio Nenê que tinha um carro chamado Itamaraty no qual fomos ao sítio do Tio
Cândido visitá-lo

Em casa recebíamos sempre a Tia Cissa, irmã de minha avó Julinda e Tio
Cândido. A Tia tinha uma voz mansa, característica do tipo “cantada” e estava sempre
de sombrinha. Que tantos assuntos elas tinham para conversar. Às vezes íamos à casa da
Tia Cissa e, também, do Tio João e do Tio Mané (tia e tios-avôs).

A família participava ativamente das atividades da Igreja Batista que, pela
importância na formação de todos, merece algumas considerações especiais. Zeca era
tesoureiro, professor na EBD, pregador e minha mãe participava da sociedade feminina
missionária e era uma das principais vozes do soprano no conjunto coral.
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A convivência na igreja proporcionou grandes e duradouras amizades à Glória,
tais como as Irmãs Maria Diniz, Clélia Purini e Alzira Mendes, dentre outras. Quando
estava bem idosa, Mara Diniz não perdia o bom humor e dizia sempre que eu a
encontrava quando ia a Santo Anastácio: “Muito bem agora você cumpriu sua missão,
porque vir a Santo Anastácio e não me ver é como ir a Roma e não ver o papa”.

Clélia Purini, que conservava um forte sotaque italiano era um misto de uma
senhora brava com conversas de bom humor. Dentre tantas tiradas engraçadas dizia:
“Macarrão e Coca-Cola eu só compro no Mercadinho do Bigota por que de lá é muito
melhor” fato que, ainda hoje, ainda é lembrado nas reuniões familiares dos Vieira &
Strachicini.

Alzira Mendes foi, de maneira especial, muito próxima de Glória. Talvez por ter
o mesmo nome pelo qual era chamada uma de suas irmãs sanguíneas (Elzira), além de
uma voz mansa e tranquila que lembrava sua outra irmã, Emília Vieira Plata, de quem
falarei mais à frente.

Santo Anastácio: Rua Jaú, 159: 1972-1981.

Em 1972 Glória e Zeca tinham feito uma poupança e compraram uma casa de
tijolos, mais próxima do Centro da cidade e confortos como banheiro dentro de casa,
uma lavanderia na parte externa, garagem e telefone.

Além disso, foi comprada a primeira televisão da família, uma Colorado-RQ em
preto e branco que, nos primeiros tempos, sintonizava de forma irregular alguns poucos
canais. Lembro-me da extinta TV Tupi.

Nessa época, Glória se desdobrava em cuidar da casa, dos filhos e atender aos
pedidos da clientela: ficava um grande período na sua máquina de costura que ficava na
copa da casa. Suas habilidades de costureira se destacavam e ajudavam significativa no
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orçamento familiar. Além disso, fazia roupas para mim e Edneia e ajustava as camisas
do Wagner que eram passadas para mim.

Em certa ocasião virou moda os meninos usarem uma roupa de jeans chamada
jardineira. O produto comprado nas lojas era muito caro para os padrões familiares, mas
não um problema para a costureira: comprou o tecido e pediu emprestada a jardineira
que Lúcio Sekine, meu vizinho e colega de classe possuía, e que serviu de molde para a
confecção do meu macacão.

Nesta casa, já na adolescência, as lembranças daqueles dias aparecem mais.
Recebíamos muitas visitas de parentes e irmãos da igreja. Vem à minha mente
primeiramente da Vó Julinda que ficava vários meses e reclamava muito do calor
anastaciano.

Do lado Vieira Rocha, Nenzinha e Pedro, Tio Nenê e família, Tio Victório e
família, Anita e Didi, Dinha e Toninho e Tio Cândido que merece um aparte. Ficava
muito tempo conversando com Glória e Zeca quando, de repente, pegava o chapéu, se
levantava e dizia algo assim: “Glória, já estou de saída”. Do lado Strachicini, Luicil e
Célia, Alice (Tuta) e Nelson.

Durante o tempo em que a Igreja Batista ficou sem pastor, assumiu
interinamente o Pr. Nelson que só queria almoçar em casa: gostava do macarrão com
frango e risoto de arroz com moela, especialidades da cozinheira Glória.

Nessa época foram de mudança para Santo Anastácio Tia Águida (irmã de
Glória) e Tio Bráulio para escapar do agito paulistano. Lembro que compraram uma
casa à Avenida 9 de Julho (ficava a 150 metros da nossa casa e a 50 metros da Igreja
Batista) e fizeram uma boa reforma. As lembranças são poucas, mas boas: os tios
conversavam bastante.
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Quando moravam à Rua Jaú, Zeca e Glória comemoraram as Bodas de Prata
com um grande culto na Igreja Batista, com a igreja lotada e uma festona após a
cerimônia.

Presidente Venceslau: Rua Barão do Rio Branco, 436: 1981-1982.

Em 1980 Glória e Zeca decidiram trocar de ares: venderam a casa à Rua Jaú,
colocaram o dinheiro na poupança e alugaram uma casa em Presidente Venceslau.
Tivemos mais contato com Strachicinis, como Tio Manoel (Mané Gato) que tinha o
mesmo gênio brincalhão do Zeca e os primos Célio (hoje muito parecido com o Zeca),
Odete e Vanda que era quase vizinha.

A integração na Igreja Batista foi rápida e a Glória logo se integrou na sociedade
de senhoras. Dentre as amizades feitas merecem destaque a desenvolvida com a Irmã
Áurea Pacito, que conservou o relacionamento até perto de sua morte em 2014.

Testemunhei essa empatia entre elas quando, em 2008 ou 2009, levei a mãe para
visitar a Irmã Áurea; ficou a impressão que Glória a via como uma irmã mais nova.
Irmãs Alice, Neyde e Madalena foram também outras amizades das quais, Glória
desfrutou no curto período em que lá ficou.
Santo Anastácio: Rua Dr Costa Manso 259 – Santo Anastácio: 1984 até os dias
atuais.

Em 1984, Zeca e Glória voltaram para Santo Anastácio e compraram uma casa
bem próxima ao Centro da cidade, localização extremamente útil pela proximidade com
o comércio local.

A fase de costureira foi aprimorada: agora Glória não fazia mais roupas por
encomenda, mas passou a atuar como prestadora de serviços para lojas e boutiques,
fazendo ajustes nas roupas por elas vendidas. Particulares que sabiam de suas
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habilidades também levavam roupas para ajustes: lembro-me da Dra. Mônica Pretel, a
cardiologista do casal, que foi lá com a filha com várias roupas para serem ajustadas.

Esse período marca alguns passeios em Presidente Epitácio: de pescaria ou no
restaurante Maçarico que tinha uma vista privilegiada para Rio Paraná. Traz boas
lembranças da culinária “gloriazecana”: os assados de cabrito do Zeca, sempre
comprados no açougue do Amâncio, e as peixadas da Glória com seu pirão de sabor
imbatível.

Nos anos finais da década de 1980 e anos seguintes uma visita constante para
Glória e Zeca: a Tia Mila que morava em São Paulo. Tive o privilégio de levar a Tia em
algumas oportunidades, cuja companhia agradável traz boas lembranças.

Em uma oportunidade, pelo menos, ocorreu o inverso: Glória foi a SãoPaulo
visitar Tia Mila e, posteriormente, visitou suas outras irmãs Águida e Lidinha (que, tal
como a Tia Mila também faria várias visitas a Santo Anastácio posteriormente).

Dentre tantas visitas de parentes e amigos merece destaque especial os primos Nenzinha
e Pedro que, ao longo de todos esses anos, estão sempre lá visitando a Glória.

Em 1998 ocorreu o evento que era muito aguardado por Glória e Zeca: a
comemoração das Bodas de Ouro. Com direção do Pr. Vieira Rocha (Tio Nenê) o culto
e a festa ocorreram na Igreja Batista, mesmo local das comemorações das Bodas de
Prata.

A igreja só foi palco da comemoração dos 80 anos de Glória em 2010 foi o salão
de festas passava por uma reforma, sendo a solução realizar o culto na própria casa da
Glória que ficou pequena para tanta gente da igreja. Glória ficou feliz em receber tanta
gente e, em especial, rever a Irmã Guiomar, esposa do Pr. Ângelo que pastoreou a Igreja
Batista de Santo Anastácio no final da década de 70 (encontrada pelo Wagner na cidade
de Sorocaba onde as famílias residem).
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A Igreja Batista viria a ser palco de mais um evento ocorrido em março de 2019,
quando uma festa surpresa organizada por Elaine e Eloiza celebrou o 70o aniversário da
filha Beth. Na ocasião, Wagner presenteou a Beth com o primeiro exemplar da biografia
do Zeca, alusiva ao seu 100o ano de nascimento.

O registro final vem da convivência desses últimos anos. Apesar de octogenária,
está atualizadíssima sobre os assuntos mais importantes que envolvem política,
economia e religião. Quando alguém é expert em algum assunto ouvirá dela: “Ele é
muito preparado!”. Além disso, mantém uma memória incrível, característica de vários
integrantes dos Vieira & Rocha, lembrando em detalhes fatos, datas e nomes alusivos a
acontecimentos do passado.

Finalizo essa singela homenagem à valorosa Glória, agradecendo a Deus pelo
exemplo de vida dado por ela e Zeca aos filhos e netos que, com muito trabalho,
moldaram cada um nós a trilhar um caminho de ética e responsabilidade na sociedade,
ao tempo em que, seguindo os ensinamentos bíblicos, transmitiram e incentivaram cada
um de nós a seguir a fé cristã que abraçaram.
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3. Glória: Histórias de Familiares & Amigos(as)

01. José Vieira Rocha, irmão mais novo da Glória, nascido em Santo Anastácio, no
dia 24 de Maio de 1936, conhecido no meio familiar por “tio Nenê”.

Pastor Vieira Rocha: Celebração das Bodas de Ouro de Glória e Zeca (1998).
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Glória e Nenê.

Mamãe queria que ela se chamasse Glória.
Papai a registrou como Maria
O nome comum dela, em casa, ficou sendo Glória.
Éramos nove irmãos: Os mais velhos: Claudiomiro, Elzira e Alice; as do
meio: Emília, Leonídia e Águida; os mais novos: Glória, Victório e José.
Glória nasceu em Água Quente (atual Érico Cardoso), Bahia, a sétima da
família.
O avô materno, fugindo da seca de Nordeste, decidiu mudar-se para o
Estado de São Paulo. Vendeu suas terras, comprou terras em Santo Anastácio,
alugou um navio, colocando ali toda a família; quatro filhas casadas, com filhos,
todos os solteiros, menos dois filhos mais velhos, estabelecidos no comércio
local, que decidiram ficar na Bahia.
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Quatro meses depois, nasceu o Victório, gerado na Bahia, nascido em
Santo Anastácio. Quatro anos adiante nasceu o caçula o único concebido e
nascido em Santo Anastácio.

Dedicada na escola, Glória sempre tirou boas notas, completando o
Primário sem nunca repetir o ano. Tinha letra grande e legível, rivalizando com
meus garranchos, que nem eu mesmo conseguia ler.

Ao completar 13 anos, apareceu o pretendente para casar-se. Um pouco
mais velho que ela, o Zeca foi persistente e paciente, esperando o tempo passar.
Antes de ela completar 18 anos, casaram-se, e, antes de completar 19 anos, já era
mãe da Elisabeth, sua primeira filha, hoje, com quase 72 anos. Beth é viúva e
Professora Pública aposentada, ativa e útil na Igreja Batista Local.

Glória e Zeca tiveram cinco filhos: Beth, Claudemir, Wagner, Edneia e
Marcos. Hoje, todos casados, com filhos e alguns netos.

Ela foi sempre uma crente muito ativa, nas igrejas das cidades onde
moraram: Lucélia, Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Teodoro Sampaio,
fixando-se, finalmente, em Santo Anastácio, onde ainda reside. Mãe exemplar
ajudou o marido a criar todos os filhos, féis e ativos nas igrejas.

Filha exemplar, sempre cuidou muito bem da mamãe e do papai. Papai
faleceu na casa dela, em Teodoro Sampaio, onde moravam, quando ele
completava 76 anos, em 1961.

Uma irmã muito querida. Eu e minha esposa, Diail, a parabenizamos
pelos 90 anos, agora completados em 7 de dezembro de 2020.

Graças a Deus os filhos cuidam dela com muito carinho e atenção, nada
lhe faltando, seja de afeto, seja de cuidados sem conta.
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02. José Vieira Rocha Jr., sobrinho da Glória.

José Vieira Rocha Jr.
Jr. é um estudioso de raízes familiares e nos brindou com a cronologia da
vida da Glória, conforme a seguir:
Maria Cândida Vieira – 07/12/1930 – Água Quente – Bahia

Seus pais: Francisco Vieira de Assumpção e Julinda de Oliveira Rocha
(casados aos 11/03/1916, em Água Quente/BA, com 31 e 21 anos de idade,
respectivamente).

Seus avós paternos: José Vieira de Assumpção e Julinda Francisca Roza.
Seus avós maternos: Landulfo Suetônio da Rocha Bastos e Leonídia Cândida de
Oliveira Rocha.

Quando nasceu, Maria Cândida tinha seis irmãos: Claudiomiro, o mais
velho; Elzira Cândida, nascida 23/07/1916, (14 anos); Alice Cândida, nascida
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30/12/1917 (13 anos); Emília Cândida, nascida 18/05/1919 (11 anos); Leonídia
Cândida, nascida 02/07/1921 (nove anos); Águida Cândida, nascida 18/06/1923
(sete anos).

Em 1931, seus avós maternos migraram de Água Quente/BA para Santo
Anastácio. Saíram da seca de 1930-1932 no oeste baiano. Trouxeram consigo
grande família, entre filhas casadas, genros, netos. À época, o percurso retirante,
conforme descrito em “Seara Vermelha”, de Jorge Amado, se fazia subindo em
vapor o Rio São Francisco, de Bom Jesus da Lapa até Pirapora/MG, onde se
tomava o trem.

Em 03/05/1932, Maria Cândida, com pouco mais de um ano de idade,
ganhou o irmão Victório. Em 24/05/1936, Maria Cândida, com cinco anos de
idade, ganhou o irmão José.

Entre seus quatro e onze anos de idade, Maria Cândida viu os casamentos
de suas irmãs: Alice (27/07/1935 - 17 anos); Elzira (19/10/1935 – 19 anos);
Leônidas (15/08/1942 – 21 anos).

Em 29/08/1943, Maria Cândida, com 12 anos, viu sua irmã, Elzira, ser
afastada para fazer tratamento de doença. Ela viria falecer, depois de onze anos
em 16/10/1954. Em 22/08/1945, Maria Cândida, com 14 anos, viu seu pai ser
afastado para internação. Ele teve alta médica, em 17/11/1958 e ainda conviveu
com a família por mais três anos.

Em 13/04/1946, Maria Cândida, com 15 anos, vê o casamento de sua
irmã Águida (22 anos).

Em 15/05/1948, Maria Cândida, com 17 anos, se casa com José
Strachicini, sendo ele nascido em Bebedouro/SP, aos 01/04/1919, filho de José
Strachicini e Maria Plácida Guastalla.
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Por volta de seus 20 anos, já casada, Maria Cândida recebia notícia do
falecimento de seu irmão Claudiomiro.

03. Antonio Vieira Plata (1954–), Toninho, sobrinho da Glória, filho da sua irmã
Emília Cândida Vieira Plata (in memoriam 1919-2009).

Emília e Glória.
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As lembranças lá do passado não me recordo de muitos fatos relevantes.
O que recordo é mais recente, que hoje já não é tão recente. Lembro que após o
falecimento de meu tio Zeca, minha mãe foi algumas vezes para Santo Anastácio
e ali era recebida com todo o carinho pela Tia Glória. Passava por lá um tempo e
voltava revigorada pelo carinho que a Tia lhe dedicava. Possuíam um forte laço
que mesmo à distância não impedia de se encontrarem.

04. Victório Vieira, irmão da Glória.

Victório nasceu em Santo Anastácio, depois da Glória. Mesmo naquele
tempo de vida simples, ela se lembra de que a vó Julinda às vezes saia com sua filha
mais nova. Ou para ir à igreja, fazer compras ou um passeio. Ele relata para nosso
primo Robinson, que a Glória chamava atenção dos passantes, ou conforme se dizia
naquele tempo: “abafava” (quer dizer, estava sempre bem arrumadinha e bonita).

05. Francisco Jonas Frade, amigo da família.

Amigos de quatro décadas, Jonas e sua esposa Juraci sempre nos
convidam para um almoço ou um bate-papo em sua casa de Presidente Prudente.
Depois das três fotos a seguir, Jonas oferece um relato sobre a convivência com
a Glória.
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Jonas e Juraci

Na casa do Jonas & Juraci em Presidente Prudente; da esquerda para direita:
Sebastiana e Antônia (irmãs da Juraci), Marilda, Juraci, Cristina e Dona Maria e
as duas sobrinhas da Juraci, Elane e Adriana.
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Glória na casa do Jonas & Juraci em Presidente Prudente.

É com muita satisfação que escrevo algumas palavravas sobre a Dona
Maria Cândida Vieira Strachicini (Glória):

Dona Maria, é para mim, uma grande mulher. Não me refiro ao seu porte
físico, e sim a sua obra conquistada ao longo da vida: Esposa do Zeca, mãe dos
meus amigos Claudemir, Marcos, Edneia, Beth e Wagner, que considero meu
irmão pelos 40 anos que nos conhecemos e nos relacionamos bem no trabalho e
pessoalmente.

Temos muito carinho pela Dona Maria, porque além das citações acima,
ela nos trata com atenção e carinho, desde a primeira vez que a visitamos em sua
casa em Santo Anastácio, SP, quando o Zeca ainda estava vivo e muito
divertido. Ela sempre me tratou como se eu fosse membro da sua família, e eu
lhe sou grato por tudo isso. Confesso que eu e a Juraci nos sentimos felizes
quando temos a oportunidade de estarmos juntos com a senhora e sua família na
sua casa, na nossa casa ou em qualquer lugar. Dona Maria é corresponsável pela
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família que eu através do seu filho Wagner, aprendi a admirar e considerar como
a minha própria família.

Muito obrigado por tudo, e FELICIDADES NOS SEUS 90 ANOS.
Desejamos-lhe mais algumas décadas de vida com saúde e paz.

06. Anézia Pereira de Nadai (Nenzinha), sobrinha, filha de Elzira Cândida, irmã
da Glória.

Firmino e Elzira Cândida, irmã da Glória, pais da Nenzinha, Dinha e Ilda.
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Pedro e Nenzinha em jantar de confraternização na casa da Glória (Elaine em 1º plano).

Provavelmente, nossa prima Nenzinha é a familiar mais presente na vida da
Glória. Filha de Firmino e Elzira Cândida, irmã da Glória, Nenzinha e seu esposo Pedro
visitam a Glória com muita frequência, há muitos anos, além de estar também em
contato telefônico. É quase uma filha. Quando a vó Julinda estava entre nós, era
costume irmos visitar a família da Nenzinha em Presidente Bernardes. Alugávamos uma
Kombi e íamos passar um ou dois dias com eles. Somos gratos pela sua assistência
fraterna. (Há outras fotos da Nenzinha e seu esposo Pedro no capítulo “Fototeca”).

07. Aguida Pereira Banhos (Dinha), sobrinha da Glória, filha de Elzira Cândida.
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Dinha, com o esposo Toninho e as filhas Denise e Gisele.

Falar sobre tia Glória para mim é muito fácil tia querida, que tenho lembranças
muito boas quando eu era menina tivemos uma convivência muito agradável. Lembrome bem de sua bondade para comigo! Sempre me dando conselhos para o bem na falta
de minha mãe sempre tive seu carinho. Tenho boas lembranças das visitas que fazíamos
em Lucélia tempos muito bons, que estão guardados na memória e no coração.

Depois em Santo Anastácio era uma alegria muito grande visitá-la desfrutar
daquela comidinha que ela nos preparava com tanto carinho! No ano de 2019 no mês de
Agosto fui visita-la. Passamos momento de muita alegria! Sinto saudades desta tia tão
querida! Meu desejo que Deus, a abençoe e continue cuidado dela com muito carinho!

Ela estará sempre muito presente em minha vida e em meu coração! Tia Glória
querida receba meu mais carinhoso e agradecido Parabéns! Muitas Felicidades! Porque
anos de vida e presente que Deus nos dá!
Saudades querida tia. Beijo no seu coração!
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08. Amauri Tetila (1952–), nosso vizinho da Rua Ruy Barbosa e amigo de 6
décadas.

Alguns Integrantes dos Tetilas & Strachicinis, com o patriarca dos “Tetilas”, Sr. José.

Wagner e Amauri com um dos Tetilas, no famoso banco em frente à nossa casa onde
cantávamos músicas da“Jovem Guarda”, Erasmo Carlos, Os Incríveis, Renato e seus
Blue Caps, Beatles & Bob Dylan que o Amauri conseguia a letras: ponto de encontro da
vizinhança (Anos 1960).
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Família Tetila: convivência marcante nos anos 1960, vizinhos da Casa da Rua Ruy
Barbosa (1981).
Em pé: João José, Moacir, Laerte, Amauri, Ademir, Ismael e Marcio.
Sentadas: Silvana, Selma, Sonia, Desolina, Marlene, Maura e Marina.
Amauri é um estudioso das raízes familiares. Saiu de Santo Anastácio e foi fazer uma
bela carreira profissional, familiar e pessoal em Dourados, MS. “Quando os Tetilas”
completaram 100 anos no Brasil, fizeram uma grande reunião. Existe na Praça Ataliba
Leonel, em Santo Anastácio, um marco referente a esta data.

Ele retrata muito bem neste texto a história da nossa vizinhança. Sua mãe, dona
Desolina e Glória tiveram convivência muito próxima nos anos 1960. Os filhos e as
filhas estavam sempre juntos. Havia uma cerca de balaústre que dividia nossas casas,
mas era por questões práticas: um portão para impedir a bicharada doméstica que vivia
nos quintais (cachorros, galinhas, patos), no qual havia uma “tramela” de madeira, que
qualquer uma das crianças poderia passar de um quintal para o outro.

Amauri relembra uma passagem com a Glória e o Zeca. Eis a sua narrativa:
“Eu tinha acabado de me “juntar” no casamento com a Edna. Seu pai e sua mãe
estavam saindo de casa, bem provável que iriam à igreja, e quando nos encontramos no
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portão de casa. Seu Zeca não perdeu a oportunidade e lascou aquelas tiradas que eram
próprias dele, disse: então agora nós temos mulher. Sua mãe percebeu que eu havia
ficado desconcertado, meio que o repreendeu com um cutucão”. Ele com a maior cara
satírica retrucou: “eu tenho a minha mulher e ele têm a dele, então agora nós temos
mulher!”.

O texto que ele oferece, a seguir, é muito oportuno. Retrata fielmente o modo de
viver de vizinhos das nossas casas na Rua Ruy Barbosa na década de 1960. Mais que
simples vizinhos éramos, de fato, uma comunidade. Certamente, esta redação é bem
adequada aos propósitos deste livro a Dona Maria (Glória) vai gostar de ler e relembrar
aqueles momentos de convivência fraterna.
“UMA CERTA RUA RUY BARBOSA”
Amauri Tetila

O estadista Ruy Barbosa de Oliveira (1849–1923), jamais sonhou que um
dia numa cidadezinha pacata de 21 mil e poucos habitantes, teria uma Rua que o
homenageasse, e que fosse viver uma época áurea de famílias de classe média
baixa, que interagissem tanto e formassem uma grande família, onde todos se
ajudavam mutuamente e tudo era compartilhado.

As frutas dos quintais eram divididas entre todos, quem as tinham colhia
e saia distribuindo, eram: jacas, mangas, caquis, goiabas, bananas, amoras,
jambos, cajá-manga, mamões, etc. Todos os quintais tinham frutas e verduras.

Eram famílias, geralmente, compostas por muitos filhos, onde todos
estudavam e começavam a trabalhar muito cedo. Leiteiros, boias frias,
secretários de lojas e escritórios, tipógrafos, empacotadores, entregadores...

Quando alguém sabia de uma oportunidade de emprego, comunicava ao
vizinho e às vezes, o pai é quem se dirigia ao comerciante solicitando a vaga
para seu filho. Nas horas de folga as diversões eram: jogar bola, soltar pipa,
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carrinho de descida, e ainda achavam um tempinho para as tarefas caseiras;
cuidar da horta, tratar os animais (porcos, galinhas, coelhos, passarinhos...).

É gostoso recordar de toda vizinhança, que ao anoitecer juntavam-se num
banco na frente de casa (toda casa tinha um banco) e lá contavam casos,
contavam estrelas, ouvia as mensagens dos mais velhos e brincavam muito:
pega-pega, amarelinha, pique-latinha, passar anel, esconde-esconde, piquesalvo..., só paravam com o chamado da mãe, que era hora de dormir.

É muito bom também, rememorar quem eram esses moradores da Rua
Ruy Barbosa, na Vila Barbeiro eram duas quadras de muitos amigos, que
comiam onde estivessem e o que lhe oferecessem, não existia a expressão não
gosto disso.

Na esquina com a Rua Irmãs Missionárias morava o sitiante Seu Augusto
(“lagoano”) e a dona Luzia, que tinham somente um filho adotivo, Luiz
Carlinhos, que faziam divisa com a maior família da Vila, do inspetor de alunos
do Colégio Estadual, João José Tetila e dona Desolina Cecílio Tetila, que tinham
doze filhos: Moacir, Marina, Maura, Laerte, Marlene, Amauri, Ademir, Sonia,
Selma, Ismael, Silvana e Marcio, fazia divisa com o comerciante, Seu Zeca
Strachicini e dona Glorinha, pais da: Elizabeth, Claudemir, Wagner, Edneia e
Marcos.

Ao lado da casa da família Strachicini tinham nossos amigos de todas as
horas, Ermenegildo, Irene, Sueli, Mariquinha e morava com eles o tio
Geraldinho, e fazia divisa com Dona Senhorinha, mãe do João de Lima (João
Quitandinha), e do Zezinho (Babalina).

Na esquina com a Rua Luís Baltuilhe, era nossa parteira, dona Eugênia e
seu Lima, pais do Olavo Ayres de Lima, (somente na nossa família ela fez seis
partos). No outro lado da esquina, com a Rua Irmãs Missionárias moravam: a
dona Bianquina e seu Firmino com os filhos: Artur, Juraci, Amélia e o neto
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Wanderley, onde tinha uma grande jaqueira (a mais doce que conheci), que
faziam divisa com o caminhoneiro, seu Rodolfo Correia e dona Francisca, pai e
madrasta da Cidinha, Aparecido, Zezão, Creusa, Lourdes e Paulinho, que faziam
divisa com Dona Firmina Baltuilhe, viúva do Luís Baltuilhe, que morava com a
filha Ana Cléia, e ali também frequentavam os netos: Rui, Hilton, Alemão,
Cacau e Rosangela. Eram três terrenos e existia uma elegante árvore Flamboyant
vermelha, que era o ponto de encontro de toda turma: balanço de corda, jogos de
bolinha de gude, pião, Betes..., era lá, embaixo da árvore da dona Firmina.

Na esquina com a Rua Luís Baltuilhe, existia a Polenghi distribuidora de
leite e fabricante de queijos, (iam todos para a Itália, nós apenas sentíamos o
cheiro). Na quadra de baixo, já perto da Cruzinha, morava o seu Joanin, o dono
das bolas que sempre nos acompanhava nos jogos, com os filhos, Beto
Passarinho e outros que não recordo os nomes (chamávamos todos de
passarinho).

Na esquina com a Rua Irmãs Missionárias da quadra posterior à nossa,
tinha a família do Paulo Infante e dona Maria com os filhos Paulinho e Maria
Helena, que faziam divisa com o sitiante, seu Moacir de Lima e dona Maria, pais
da: Cida, Tata, Ivete, Teka, Eliane, Michele, Simone, Debichô, Cícero e Cição,
que faziam divisa com a benzedeira dona Cersina, que morava com a filha Eva e
o sobrinho Osvaldinho Aguilar, filho de sitiante, que veio pra cidade estudar e
trabalhar fazia divisa com o sitiante, seu Luís Ruani e dona Madalena, pais do
Breguessé, Lauro, Zenildo, Antonia, Zilda e Irene, que faziam divisa com o
caminhoneiro, seu Picolino e dona Maria, pais do Antônio, Maria José e Cida.
Na esquina, morava a dona Augusta, dona do pé de uvas japonesa, mãe do Zé do
João.

Na outra esquina com a Rua Antonio de Souza Barbeiro, mora a dona
Rosa Infante, mãe da Rosinha, Odair e Edson, que faziam divisa com;
Seu Damião Infante e dona Joana, pais do Luís e Lauro, que faziam divisa com;

43

o operário da Petrobrás, seu Raul e dona Lourdes, pais do Baiano, Ricardo,
Raulzinho e Lígia, que faziam divisa com a casa de esquina da Rua Irmãs
Missionárias.

O pecuarista, seu Pedro Jordão e dona Joana, pais da Francisca, Isabel,
Marcos, Rosa, Elizeu, João Bê e outros (eram 12 filhos e muitos, mais velhos
que a nossa geração), avós da Judite e Delfim Forato, também moraram os netos:
Bira, Cuca, Nicéia, Helena, Paulinho, Cezinha, Pedrinho, Vera...

Assim fechavam as duas quadras, mas tinham as vizinhanças da rua de
baixo e da rua de cima e as transversais, que frequentavam nossa vila:
Filhos do Filadélfio e Francisca: Tonho Maguinho, Argemiro, Grilão, Diu,
Sonia, Marly; Filhos do Mané Mendes e Helga: Netinho, Renato, Norton e
Yolanda; Filhos do Alfeu, Theo e Augusto; Filhos do seu Amauri; Jerrão,
Amauri, Rose...

Tinham ainda aqueles que moravam mais distantes e que frequentavam a
vila: o Pardal, Torto, Cocão Ribas, Coronel, Bred, Cido Preto, Pixilin,
Guariento, Lena, Lia (que casou com o Wanderley), Edna (com quem me casei).

Para conseguir essas lembranças, fui auxiliado pelo Wanderley Cavalaro
(aquele que não saia da minha casa: almoçava, jantava e tomava café, todos os
dias e não pagava pensão).
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09. Maura Cecílio Tetila Azzolini (1943–), nossa vizinha da família Tetila.

Maura, vizinha da Rua Ruy Barbosa, 31.

Dona Maria, era assim que a chamávamos. Mulher forte, serena, discreta,
parecia controlar todos só no olhar. Além das lidas do lar, era uma exímia costureira,
costurava para mim e minhas irmãs. Passava o dia pedalando a máquina de costura, às
vezes até tarde da noite, para dar conta das encomendas.

Era comum vê-la sentada na varanda caseando, chuleando (O chuleado é uma
costura ziguezague feita na beirada do tecido para dar o acabamento e evitar que desfie
ou pregando botões).

A casa de madeira localizava-se no fundo do terreno 11 x 44 metros, tendo
muitas flores plantadas na área da frente. Pelas manhãs, como rotina a víamos com
regador nas mãos, pegando água no tambor, admirando e molhando suas plantas.

Na frente do quintal havia um banco de madeira, bem rústico, onde à noitinha, a
vizinhança se juntava. Era gostoso estar ali e ouvir muitas histórias principalmente
aqueles de experiências de vida.
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Ela contava de onde veio ainda menina, conheceu o Seu Zeca, as lutas com a
vida, buscando melhores condições para criação da sua família. Talvez ela não
soubesse, mas tudo o que dizia, era ouvido atentamente e ali ia formando a nossa
personalidade e dando asas e coragem aos nossos sonhos.

10. Nires Maria Palhares Farias, sogra do Wagner, mãe da Cristina.

Nires Maria, Glória e Giovanna, Natal 2005.

Tenho boas lembranças da convivência com a Dona Maria. Houve um período
em que nossos encontros eram motivados por algum evento: festas de final de ano,
aniversário das nossas netas ou passeios no Balneário Camboriú, SC.

Destaco dois episódios. O primeiro foi no aniversário de quatro anos da nossa
neta Giovanna. A Beth também estava presente neste dia. Decidimos dar um passeio no
Shopping Anália Franco no Tatuapé, em São Paulo. Era uma tarde. Fomos eu, a Dona
Maria, a Beth e a Giovanna. Passamos uma tarde bem agradável. Divertimo-nos muito.
Passeamos a tarde toda e depois fizemos um lanche na praça de alimentação.

46

Dona Maria estava contente e muito espontânea. Estava encantada com os
mostruários de roupas e decidiu fazer umas comprinhas. Coisas que eram novidades
para ela. Não eram roupas do dia a dia, eram peças diferentes do que ela costumava usar
e ficou feliz por isso. Para completar, comprou uma bolsinha com alça para combinar
com o que havia adquirido.

Outro fato que desejo registrar foi quando meu esposo Dedê (Ademar Farias,
1940–2019), depois de longa enfermidade. Dona Maria me telefonou dias depois para
demonstrar sua solidariedade. As suas palavras de conforto me fizeram muito bem. Ela
já havia perdido o Zeca em 2004. Mesmo passados 15 anos, sentia a falta dele. Enfim,
contou sua vivência da perda do marido de maneira a me encorajar e seguir adiante.

Duas passagens, entre tantas outras, mas estas duas ficaram bem vívidas em
minha memória. Desejo tudo do melhor para ti Dona Maria, nesta celebração dos seus
90 anos de existência e espero poder comemorar o seu centenário. Por que não?

11. Martinha Diniz.

Martinha, com outras duas amigas na celebração dos 80 anos da Glória (2010).
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Martinha é uma das amigas mais preciosas da família da Glória. Amizade de seis
décadas, desde o primeiro Domingo que fomos à Igreja Batista de Santo Anastácio, no
início de 1962, escreveu o seguinte relato:
“Disto me recordarei na minha mente; Lamentações 3:21 (“Todavia, lembro-me
também do que pode dar-me esperança:”).

Nos idos anos de sessenta, chega à cidade de Santo Anastácio, a Senhora Maria
Strachicini, com a sua família, para integrar membresia, da Igreja Evangélica Batista de
Santo Anastácio. No decorrer do tempo, está irmã conheceu outras irmãs que faziam
parte do corpo de Cristo, nesta cidade, entre elas, queremos destacar duas das quais,
além de serem irmãs em Cristo, se tornaram amigas fiéis, sendo elas: Maria Diniz e
Alzira Mendes.

Entre outras atividades desenvolvidas por estas três irmãs, elas se dedicavam a
visitação e Cultos de Oração nos lares à tarde, em casa de irmãos enfermos ou
impossibilitados de se fazerem presentes nos cultos da igreja.

Nos dias de hoje, Maria Strachicini, com quase noventa anos de idade, e já não
tem o mesmo vigor físico do passado, deixa aqui as palavras de Paulo em Filipenses 4:1
“Portanto meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha
alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados”.
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12. Tiago Strachicini Bonanome, neto da Glória.

Amanda, Vó Maria e Tiago, no dia 26.01.2013.

Vó Maria na Igreja onde foi realizado o casamento do Tiago & Amanda em
26.01.2013.
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Tiago é um dos netos especiais para Glória. Todos, na verdade são.
Netos(as) & bisnetos(as). No caso particular do Tiago ocorreu que sua mãe
Edneia teve uma doença que requeria internação hospitalar. Glória de imediato
se ofereceu para cuidar do então bebê, com menos de um ano de idade.
Permaneceu em Santo Anastácio sendo cuidado pelos avós por cinco meses.
“Eu tenho uma lembrança que chega até ser engraçado”. Amava passar
as férias escolares de Julho e Janeiro Santo Anastácio.
Toda manhã a vó me acordava para tomar leite “direto da vaca” que o
moço ia entregar. Ela dizia que era para eu ficar forte e o vô mostrava o
“muque” e dizia que eu ia ficar igual.

Fiquei muito feliz de ver a vó no dia do meu casamento com a Amanda,
no dia 26.01.2013. Foi um dia muito especial para mim e toda a minha família e
foi uma grande honra ter a participação dela na cerimônia religiosa e no almoço
que oferecermos para familiares e amigos(as)”.

13. Blandina Costa Galise, sobrinha da Glória (filha de Águida Cândida [in
memoriam], irmã da Glória).

Tia Águida e família: Blandina ao fundo com a bebê no colo; à direita a filha Julinda
Passos e à esquerda a amiga Nadir.
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Águida e Glória no tempo em que Águida & Bráulio foram morar em Santo
Anastácio no final dos anos 1970.
Tia Glória, parabéns pelos seus 90 anos de vida, sempre na presença do
Senhor. Desejo tudo do melhor, saúde e que a senhora continue sempre dedicada
à sua família e aos demais familiares como sempre foi.

Obrigada pelo especial carinho que dedicou aos meus pais quando eles
foram morar um período em Santo Anastácio por algum tempo, logo depois da
aposentadoria. Minha mãe desejava voltar às suas raízes anastacianas.

Saiba também que foi uma experiência inesquecível quando passei uma
semana em sua casa com a minha mãe. Fomos muito bem recebidas,
conversamos bastante e atualizamos nossos assuntos. Sempre que posso, uso o
telefone para falar um pouco com a senhora. Gosto de ouvir a voz das pessoas
do outro lado da linha.

Eu te amo muito tia!
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14. Raquel Alves Strachicini Carvalho, neta da Glória.

Glória no casamento da Raquel & Daniel (2008).
Lembro-me de que toda vez ao chegar a Santo Anastácio, a vó saia de
casa correndo para a venda e comprar algo que havia esquecido.
Invariavelmente, era uma garrafa de Coca Cola e algum ingrediente para o
almoço. Nunca entendi aquilo. Por que Coca Cola se estávamos na terra da
Tubaína Funada?

Isso sempre se repetia. Ou ela era mesma que buscava ou abria sua bolsa
preta que ficava no quarto de costura pegava um dinheirinho e pedia aos netos
mais velhos irem comprar. E a bendita da Coca Cola sempre sobrava à mesa.
Todos nós partíamos beber a Tubaína que tem gosto de Santo Anastácio.

Um dia descobri porque ela fazia aquilo, de sempre comprar o
refrigerante mais consumido no país. Reclamando da Coca Cola sobrando em
cima da mesa enquanto os netos brigavam pelo último copo de Tubaína, ela
disparou: eu comprei a coca cola para vocês.
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O “vocês” eram os(as) netos(as), suas crianças da cidade, aqueles que
aguardavam o ano todo para descer a rampa da rua da casa montado no carrinho
de rolimã a três, sempre pensando na melhor aerodinâmica (isto é, com o primo
mais novo na frente para se estrupiar todo na valeta), lavar o carro na porta da
casa, correr ao redor da casa brincando de esconde-esconde (antes da reforma),
pular da janela para se livrar de alguma traquinagem e tantas outras atividades
que fazíamos em sua casa além, é claro, de tomar a famosa Tubaína Funada.

E assim é a vó Glória, na cozinha e na vendinha, demonstrando todo o
seu carinho e amor pelos seus.
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4.Glória, Mãe:Síntese pelas Citações & Provérbios
Citações & Provérbios
Considerando Maria Cândida Vieira Strachicini (Glória), no papel de mãe, eis 11
citações, frases e provérbios pertinentes à sua personalidade, resumindo em poucas
palavras, atributos qualitativos em sua homenagem nestes 90 anos de existência:
01. “O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o
impossível”.
Marion C. Garretty, autora estadunidense.
02. “Os homens são o que as mães fazem deles”.
Ralph Waldo Emerson (1803–1882), escritor, filósofo e poeta estadunidense.
03. “Mãe só tem uma”.
Provérbio popular
*Mãe
04. “Todos nascem, nesta dimensão respiratória, a partir da dor da mãe”.
05. “A mãe mais inteligente é aquela que sabe abrir mão, no momento certo, do seu
filho, ou filha, para o mundo. Esta mãe será sempre uma boa sogra”.
06. “A pior mãe é aquela que deu apenas o corpo humano para o filho ou filha, por
exemplo, no caso da barriga de aluguel”.
07. “Nesta dimensão humana devemos todas as alegrias e todas as tristezas, antes de
tudo, às mães”.
08. “O pai é o coadjutor. A mãe é a verdadeira reprodutora”.
09. “Ninguém se instala nesta dimensão sozinho, por si mesmo. Precisa, no mínimo, ser
filho da mãe. Somente evoluímos em grupo, por isso, tratemos de nos assistir
mutuamente, de modo fraterno”.
10. “A assimilação dos costumes da mãe é a primeira manifestação ou lição aprendida
pela filha ou filho”.
Waldo Vieira (1932–2015), médico, odontólogo, lexicógrafo e conscienciólogo
brasileiro.
11. “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles
serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço”.
Bíblia; Provérbios 1:8-9.
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5.Documentos



RG da Glória

Neste documento podemos observar o nome de seu pai: Francisco Vieira de
Assumpção e de sua mãe Julinda de Oliveira Rocha (depois do casamento com
Francisco, o nome foi alterado o nome para Julinda Vieira Rocha). Dessa maneira,
formou-se um ramo da família Vieira Rocha. Quando Glória casou-se com Zeca, seu
nome foi alterado para o que é ainda hoje: Maria Cândida Vieira Strachicini.
O nome da cidade onde nasceu “Água Quente”, Bahia – Hoje denominada Érico
Cardoso.
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Região onde se localiza a cidade natal “Água Quente” – atualmente, Érico Cardoso, BA.
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Localização de Érico Cardoso (ex-Água Quente), no estado da Bahia.

Érico Cardoso (antiga Água Quente, BA), onde Glória nasceu.
Estima-se que a cidade tenha em torno de 12 mil habitantes em 2020.
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Vista Aérea de Santo Anastácio.
Santo Anastácio, SP tem ao redor de 20 mil habitantes em 2020.

Vista da Igreja Católica na Av. D. Pedro II.
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Vista da parte de Santo Anastácio com a antiga estação Ferroviária.

Vista Aérea de Santo Anastácio.
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Fonte Luminosa, Marco Oficial de Santo Anastácio.
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Certidão de Casamento da Glória e Zeca.
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Certidão de Casamento dos pais da Glória: Francisco & Julinda.
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6.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 tinha o costume de escrever cartas às igrejas
cristãs fundadas em suas viagens missionárias.

Glória também gostava de escrever pequenas epístolas, ao seu modo.
Depois, quando seus(suas) filhos(as) saíram de casa, era comum enviar cartas
para todos(as) eles(as). Em tempos mais longínquos, quando nem o telefone era
viável, o jeito era mesmo comunicar-se através de cartas.

De certa maneira, as suas cartas mostram uma pequena parte do modo de
tratar os filhos. Contam também uma pequena parte da sua história grafada.

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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7. Fototeca

Noivado: Glória: 16 anos & Zeca: 27 anos.
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Glória na Praça da Luz, São Paulo, SP
Zeca foi visitá-la levando um par de alianças para o noivado.
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Casamento em 15.05.1948 – Glória, 17,5 anos; Zeca, 29 anos.
(A foto foi tirada em estúdio fotográfico localizado na esquina da Praça Ataliba
Leonel. As roupas eram do estúdio pois não houve cerimônia religiosa. O
casamento foi somente no civil).
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Formatura de Corte & Costura da Glória (1954).
(Segunda em pé da direita para a esquerda).

Glória: Formatura em Corte & Costura (1954).
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Antepassados da Glória: avós maternos e outros parentes.
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Vó Julinda, Julinda Vieira Rocha (in memoriam), mãe da Glória.

Francisco & Julinda com filhas e filhos (foto-montagem feita pelo Jr.).
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Francisco Vieira de Assumpção (in memoriam), pai da Glória (na foto maior).
Nas duas fotos menores seus filhos de José Vieira Rocha e Victório Vieira
(Foto-montagem feita pelo Jr.).

Francisco & Julinda.
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Claudiomiro (in memoriam), o primeiro filho de Julinda & Francisco.

Victório, Claudiomiro e José Vieira Rocha: os 3 irmãos da Glória.

75

Landulfo Suetônio Rocha Bastos & Leonilda Rocha Bastos (in memoriam) nossos
bisavós maternos (avós da Glória, pais de Julinda), líderes da mudança da família para
Santo Anastácio, SP, escapando da Grande Seca dos anos 1930, que castigava o sertão
baiano.
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Lucélia, SP – anos 1950: Glória & Zeca com a primeira filhaElizabeth.

Teodoro Sampaio, 1961: Glória & Zeca (à direita) e abaixo os(as) filhos(as),
Edneia, Wagner, Claudemir e Elizabeth.
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Tia Primina & Tio Cândido (in memoriam): parentes sempre presentes em Santo
Anastácio em visitas constantes em nossa casa e na deles.

Tia Felicíssima (filha de Landulfo e Leonídia) & Tio Germino (in memoriam):
Tia “Cissa”, tia-avó da Glória era visita frequente em Santo Anastácio.
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Glória & Zeca em Santo Anastácio, na Casa da Rua Ruy Barbosa.

Edneia, Flávio, Beth, Vó Julinda, Zeca, Marcos, Glória e Wagner na casa da Rua
Ruy Barbosa.
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Glória cuidando das roupas no varal da casa da Rua Ruy Barbosa No 31 em
Santo Anastácio, SP.

Glória, com mãe Julinda e a irmã Emília Cândida.
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Casamento tia Emília 21.01.1950. Agachados ao centro, Nenzinha com a Beth (bebê) e
José Vieira Rocha; Ao fundo Tio Afonso com tia Emília e vó Julinda. Glória é a terceira
em pé, da direita para a esquerda.

Glória com a mãe Julinda e a irmã Águida.
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Santo Anastácio (Anos 1960’s): em pé da esquerda para a direita (2o: plano): Dinha com
a filha Denise, Beth, Nenzinha, Glória e tia Emília. À Frente: Marcos, Edneia, Wagner e
Toninho (Antonio Vieira Plata).
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Dinha & Nenzinha com esposos e filhos(as).

Ilda (in memoriam), sobrinha da Glória filha de sua irmã Elzira e irmã da Dinha e
Nenzinha, nesta foto com a filha Cláudia.
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Uma parte da família aqui representada nesta foto.
Em pé: Cláudia filha da Ilda (irmã de Dinha e Nenzinha), Denise e o neto Erich;
Sentados: Toninho, Lenir (“Fioca”), Dinha e Eloir (filhas da Lidinha [Leonídia, in
memoriam], irmã da Glória.

Leonídia (Lidinha) e Lúcia – irmã e sobrinha da Glória.
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Alice e Antônio (irmã e cunhado da Glória).

Glória, Nenê e Águida.
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Nenê, Glória, Victório e Águida.

Santo Anastácio: Almoço de família (da esquerda para direita): Beth, Glauber,
Claudemir, Glória, Sirlei, Wagner, Cristina e Elaine.
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Templo da Igreja Batista em Santo Anastácio: ponto de encontro da
comunidade. É um local que proporciona convívio para todas as famílias e onde
Zeca e Glória sempre foram muito ativos e voluntários em diversas atividades
que se estendiam para instituições anastacianas.

Bodas de Prata em 1973: Claudemir, Marcos, Zeca,
Glória, Beth, Edneia, Wagner e Pr. Nelson da Silva Melo.
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Bodas de Prata: Wagner, Beth, Claudemir, Glória, Zeca, Edneia e Marcos
(1973).

Edneia, Beth, Claudemir, Zeca, Glória, Marcos e Wagner
São Paulo, SP (1994).
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Elaine & Viviane, Eloiza, Zeca, Daniela, Raquel & Tiago, Douglas, Glauber e
Helen, em São Paulo, SP (1994).

Zeca com Tiago e Glória com Viviane: novo(a) neto(a) em São Paulo, SP
(1994).
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Glória com Eloiza (neta), Edneia, Elizabeth (filhas) e Helen (neta).

Bodas de Ouro em 1998: filhos(as), noras, genro e netos(as).
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Bodas de Ouro (1998); filhos(as): Marcos, Edneia, Wagner, Claudemir e Beth,
Zeca & Glória.

Bodas de Ouro (1998); netos(as): Helen, Daniela, Elaine, Douglas, Roberta,
Eloiza, Raquel, Glauber, Tiago, Viviane, Zeca & Glória.
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Bodas de Ouro: Zeca & Glória (1998).
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Bodas de Ouro: Zeca & Glória (1998).

Glória com filhas e noras: Nádia, Beth, Sirlei, Glória, Edneia e Cristina.
Bodas de Ouro (1998).
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Nota de Jornal sobre as Bodas de Ouro do Casal.

Glória nas Bodas de Ouro (1998).
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Glória & Zeca & na casa da Rua Dr. Costa Manso (atual).

Glória & Zeca: Natal (2000).
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Glória, Zeca e Filhos (1994).

Glória com as noras Sirlei, Cristina e Nádia.
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Sirlei, Nádia, Cristina (noras) com a Glória no Restaurante Spiandorello.

Glória: Relax no Restaurante Spiandorello.
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Glória & Zeca, na ponte do Rio Paraná: divisa de SP/MS.

Glória (2005).
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Roberta, Ademar Farias (Dedê), Cristina, Wagner, Giovanna e Glória (2005).

Nires, Ademar, Wagner, Giovanna, Cristina e Glória (2005).
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Glória passeando em Itu, SP sob o famoso orelhão com Ademar Farias
(Dedê) em 2005.

Sirlei, Viviane, Glória, Edneia, Eloiza, Nádia, Beth e Helen (2007).

100

Tia Diail, Glória, Tio Nenê, Eloiza e Marcelo Terrabuio (esposo da Eloiza), no
casamento da Raquel & Daniel (2008).

Celebração de 80 anos da Vó Maria (glória), cinco anos após a partida do Zeca:
Wagner,Viviane, Giovanna, Vanessa, Sirlei, Claudemir, Cristina, Beth, Glória,
Elaine, Eloiza, Nádia e Marcos (2010).
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Wagner, Viviane, Giovanna, Vanessa, Sirlei, Claudemir, Cristina, Beth, Dona
Guiomar, Glória, Eloiza, Nádia, Marcos e Roberto Marcelo (2010).

Glória e Beth na celebração dos 80 anos (2010).
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Participantes da celebração dos 80 anos da Glória em 2010.

Participantes da celebração dos 80 anos em 2010.
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Folder dos hinos escolhidos para a celebração dos 80 anos.
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Dona Áurea Pacito (falecida), amiga muito querida da Glória. Amizade
desenvolvida em Presidente Wenceslau durante o período que Zeca & Glória
decidiram mora lá. Áurea é sogra da Diailze, filha do tio Nenê & tia Diail.

Glória e Dona Guiomar Andrade, esposa do Pr. Ângelo (2010). Amizade dos
anos 1960 até os dias de hoje.
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Glória e Dona Maria Diniz (falecida), a amiga mais antiga (2010).

Glória e a sobrina Nenzinha (2010).

106

Presentes do aniversario de 80 anos (2010).

Glória com uma parte da familia no casamento do Tiago. Da esquerda para
direita sentados(as): Sirlei, Claudemir, Marcos, Nádia e Vanessa. Em pé:
Cristina, Wagner, Giovanna, Edneia e Glória.
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Glória com uma das bisnetas (Sarah), em 2013.

Glória: 85 anos, em 2015.
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Glória com a Lili, a cachorrinha companheira nos últimos anos.

Glória em Sorocaba (2005).
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Glória em sua Casa atual: Rua Dr. Costa Manso.

Glória & Zeca.
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8. Considerações Finais
Concluímos esta breve coletânea de histórias com alguns recortes desta
existência terrena da Glória. Com o termo “recortes”, queremos dizer que apenas uma
pequena parte de sua bela trajetória de vida foi registrada neste livro-memória.

Certamente muito poderia ser acrescentado, tanto por ela mesma, quanto por
relatos da grande parentela, registros fotográficos e histórias contadas por amigas e
amigos.

Contudo, entendemos que o que foi apresentado neste livro contém o essencial,
um bom resumo de sua vida para nossas lembranças e das futuras de gerações dos atuais
bisnetos e bisnetas que não tiveram tanta oportunidade de conviver com ela.

Ler a sua história poderá ser uma fonte de inspiração e referência do passado
familiar para ajudar a orientar algum rumo da própria existência. As condições de vida
do ponto de vista de conforto humano, sobrevivência, pensando no curto prazo, a
comida, os estudos, as escolhas do norte da vida, as reciclagens de vida inevitáveis, na
maioria das vezes compulsórias, estão distantes da realidade do ano 2020.

No atual mundo de tecnologia avançada, telefone celular, TV a Cabo, viagens
confortáveis, nada disso fazia parte daquele tempo. A vida era difícil, mas levávamos a
vida de acordo com o que se apresentava, sem lamentações.

Glória teve duas filhas e três filhos. Todos nasceram em casa. Na cama. Com
parteira. Parto normal. Hoje em dia, esta prática tem nomes sofisticados: parto
humanizado, parto natural, parto dentro da piscina. Tudo muda; tudo evolui. Somos a
favor da evolução. Mas, no caso da Glória, tudo correu dentro dos padrões e costumes
da época. E deu tudo certo.
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Abnegação, Adaptabilidade, Afabilidade, Altruísmo, Amizade, Amorosidade,
Atenção, Autenticidade, Autodisciplina, Autoridade, Bondade, Caráter, Cautela,
Comedimento, Comprometimento, Coragem, Credibilidade, Criatividade, Curiosidade,
Dedicação, Dignidade, Dinamismo, Educação, Elegância, Firmeza, Fortaleza,
Franqueza, Generosidade, Gratidão, Idoneidade, Integridade, Justiça, Lealdade, Lisura,
Memória, Moralidade, Modéstia, Observação, Obstinação, Paciência, Pioneirismo,
Perseverança, Polidez, Prudência, Resiliência, Respeito, Retidão, Saúde, Seriedade,
Solidariedade, Tolerância, Versatilidade, Vigor, Vitalidade e Zooconvivialidade, são
traços positivos que Glória deixa de herança para quem conviveu com ela.

Que belo exemplo de vida.

Obrigado Glória pela sua existência!
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12. Notas da Redação
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, pois 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 Vieira,
Rocha & Strachicini, amigos, amigas e parentes, 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 novas histórias, críticas, correções e sugestões, por
favor, entrem em contato com o organizador desta obra e envie seu comentário
para avaliação e inclusão em futuras atualizações.
 wagner.strachicini@gmail.com
 Whatsapp: +55 (15) 98123-5771
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