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também foi alfabetizado em português – 
sua família era de origem judaica lusitana 

–. Espinosa construiu toda sua Ética a partir da 
idéia de que são as paixões que nascem dos encon-
tros com o mundo que se colocam como índices para 
uma correção em nossas ações. Cabe então buscar as 
paixões alegres – as afecções que surgem de encon-
tros que potencializam nosso élan vital (que Espinosa 
chama de “conatus”).

Uma entrevista, assim como seu resultado regis-
trado num per� l jornalístico, ambos podem tomar 
como referência essa idéia de Espinosa como proce-
dimento ético. Repórter e entrevistado entram assim 
em uma interação regida pela reciprocidade. Expe-
riência mútua de crescimento. Experiência comum. 
Uma visão compartilhada da vida do mundo.

  Prof. Dr. Silvio Demétrio

N ietzsche dizia na voz de Zaratustra que o 
homem é como um nó numa corda esti-
cada sobre um abismo. Todos nós esta-

mos sempre no meio do caminho entre o que fomos e 
o que ainda vamos ser. O devir do qual também falam 
os estóicos. É nesse ponto que chegamos com nossa 8ª 
edição da primeira turma da o� cina de reportagem e 
jornalismo literário.

Para marcar esse momento crucial, a equipe do 
Outra Pauta construiu um mosaico de per� s jornalísti-
cos sobre pro� ssionais cuja � gura é singular em algu-
ma medida. Buscamos um ascensorista em Cascavel e 
não encontramos nenhum. Também não conseguimos 
encontrar nenhum padeiro que se chamasse Thiago – 
donde concluímos que aqui ninguém come “o pão que 
o Thiago amassou” – este seria o título da matéria. Em-

bora algumas pautas iniciais não tenham se desdobrado tal 
como pretendíamos no trabalho de campo, mesmo assim en-
contramos � guras absolutamente únicas. Ofícios que muitas 
vezes desenvolvem-se no anonimato da algaravia urbana. 

A arte do per� l está na capacidade de percorrer a fala e os 
gestos do entrevistado como quem decifra um livro. Perceber 
nisso toda uma série de relações pelas quais o entrevistado se 
coloca como um acontecimento a partir dos signos que emite. 
Tal como num retrato, quando a minúcia se expressa no trato 
como o pincel atinge a tela, cada elemento que é escolhido 
para compor um per� l jornalístico é uma questão de técnica 
e precisão. Cada mínimo detalhe deve ser absolutamente ne-
cessário.

Existe algo da ordem de uma arte do encontro, no sen-
tido expresso por Baruch Espinosa, o único grande nome da 
história da � loso� a que, embora tenha nascido em Amsterdã, 
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CRÔNICA

MAL-ESTAR 
DE UM CHEFE 

Diego KrügerDiego Krüger (J. DuKe)(J. DuKe)
     (Jornalismo - UNIVEL)     (Jornalismo - UNIVEL)

M inha vó dizia que sempre que fazemos 
o bem, São Pedro anota num livrão pre-
to que ele tem na entrada do céu, nosso 

nome para saber se merecemos entrar no paraíso quando 
morremos. Sempre acreditei nisso, até depois de ter pê-
los na cara. Hoje vejo que burrice que é, tantas coisas 
que ensinam pra gente, e a gente cresce acreditando. 
Livrão preto, sei...

Tomara que São Pedro não tenha um capítulo reser-
vado a anotar sobre vingança. Você vai entender... Era um 
dia normal de trabalho no escritório. Contabilidade feita, 
movimento contábil batendo, tudo em paz. 

- Bom dia Ganso. 
- Bom dia seu Armando.
Não sei porque, o chefe sempre me chamava de Gan-

so, se não pela minha � nura, pelo meu pomo-de-Adão que 
� ca por cima da gravata (e isso realmente me incomoda).

O dia da vingança foi também meu último dia no 
escritório. Eu gostava realmente de trabalhar lá, sabe. Ti-
nha a Marilda do café, tão alegre e comunicativa, sempre 
contava uma estória para quebrar o gelo administrativo 
que todo escritório tem. Naquele dia, porém, eu não tava 
a � m de escutar Marilda, o café tava frio e as bolachas que 
ela sempre deixava na cozinha, na gaveta da pia, estavam 
moles. Tava tudo ruim, a começar pelo meu humor. De re-
pente ele chegou: 

- Ganso, cadê o relatório do inventário, pô! Te pedi 
ontem! 

- Eu estou acabando os relatórios de vendas, seu Ar-
mando. Eu já te levo todos os relatórios.

- Sempre a mesma história: já te levo, já te levo...
Maldito..., nem tinha me pedido 

nada. Eu sempre tinha que 
adivinhar as vontades do 
chefe e depois ainda, 
como por costume, pe-
dir desculpas por não 
ter adivinhado antes 
o que aquele sa-

cripantas queria. Isso 
nem me irritava muito, o que 

me tirava realmente do sério era quando seu 
Armando pegava minha xícara, porque a dele estava suja. Cada 
um tinha sua própria xícara, penduradas como carcaças de boi 
num açougue, debaixo do armário aéreo acima da pia. A minha 
era sempre a primeira, da esquerda para a direita. Toda preta. Junto, 
havia mais sete xícaras, todas coloridas, mas o chefe ia sempre na 
preta, na mais sem graça, ou seja...na minha maldita xícara.

 De repente, veio ele, de xícara preta na mão e com aquela 
bocarra esdrúxula encostada na borda da minha louça, a minha 
xícara, e pra piorar, ainda perguntou:

- Gansinho...já acabou o relatório amigão?
- Sim, seu Armando, aqui está!
- Ótimo, ótimo! Aliás, peguei emprestada tua xícara, viu?
- Que é isso, seu Armando! Fica ä vontade, pode usar sim... 

(Filho da puta, pensei)
E antes de virar as costas, ele ainda brincou:
- Se quiser fazer um agrado, leve um cafezinho pra mim depois...
Deu até vontade de chorar. Eu queria pelo menos matá-lo, 

ou bater a cabeça dele na parede até que tudo de ruim que lá 
dentro existisse deixasse seu Armando em paz, porque em al-
gum lugar esquecido dentro dele, eu sabia que ele era legal. 
Acho que só eu pensava assim...

Saímos para almoçar. Indo para casa, resolvi parar numa 
farmácia. Comprei Óleo de Rícino, acho que era esse o nome. O 
farmacêutico disse que era o melhor quando lhe falei que fazia 
mais de uma semana que eu não “evacuava”. “Leva esse”, disse o 
doutor, apontando um vidrinho no balcão. “Derruba até lombri-
ga!”. Comprei. Claro que eu menti pro farmacêutico. Meu intesti-
no é um relógio que desperta às seis da manhã!

Duas horas depois, trabalhando novamente, a tarde corria 
normal. Era agora: estava chegando o café das três, 
quando todos paravam pra um cafezinho 
na cozinha. Antes da reunião rotinei-
ra, fui à cozinha, peguei minha 
xícara, enchi de café e sem 
que ninguém visse, 

derramei meio vidro do 
tal do Rícino. “Derruba até 

lombriga”, eu pensava sem parar, 
“derruba Armandinho” eu completa-

va cantarolando baixinho.
Atravessei o escritório tão “garboso” como um 

pombo de peito estufado. “Vai lá, puxa-saco, leva 
cafezinho pro chefe”, gritou alguém. Bati na 
porta e sem esperar a resposta, entrei. Ele es-
tava no computador jogando paciência.

- Dá licença, seu Armando.
- Entra, Ganso!
- Os relatórios estão de acordo?
- Nem olhei –, disse ele, sem tirar os olhos 

da tela verde, enquanto jogava “paciência”..
- A propósito, lhe trouxe um cafezinho.
- Deixa aí em cima.
Antes de sair, olhando para trás, percebi o estralo 

dos beiços do “Armandinho” depois de um gostoso gole 
no “café do mal”. Fui, então, para a cozinha, para escutar 
mais alguma da Marilda. Passados cinco minutos de uma 
conversa boa, onde todos riam das piadas costumeiras, 
eis que seu Armando aparece pálido diante da porta e 
prostra-se perante mim:

- Vasconcelos (ele só me chamava pelo sobrenome 
se fosse caso de morte), o senhor está demitido, ouviu 
bem? De-mi-ti-do! 

 Todos � caram perplexos com tal cena. Foi quando 
seu Armando virou-se para voltar para sua sala, e mesmo 
tentando esconder com as mãos, deixou que todos vis-
sem uma imensa mancha em seu traseiro, acompanhada 
de um cheiro realmente ruim, daqueles de banheiro de 
rodoviária. Eu, percebendo, retruquei sem pensar:

- E o senhor está borrado, ouviu? Bo-rra-do!!!! 
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T reze alunos. 

Cinco mulheres, uma é freira. Oito 

homens, dois de saia. Uma criança, uns 

quatro jovens e a maioria adultos.

Narron? O professor pergunta. Creio que seja: 

Certo?

Os alunos interagem bastante, a turma é bem 

animada, disposta. 

O professor é bem dinâmico, seu nome é Luis 

Cláudio Izídio Costa. Funcionário público e profes-

sor de hebraico nos fi ns de semana. Carioca, fazia 

letras na UFRJ e tinha que escolher uma disciplina 

fora do currículo; escolheu hebraico. Se apaixonou 

e trocou de curso. Na turma de vinte e cinco pesso-

as, apenas três se formaram.

Ministra aulas de hebraico há dois anos e acha 

que a maioria de seus alunos faz o curso por inte-

resse em cultura ou religião. Para ele, toda a cultu-

ra ocidental é baseada nos princípios hebraicos, aí 

está a importância de se falar essa língua.

Livros de iniciação ao hebraico em mãos.

Ao serem viradas, as páginas voltam e ao se-

rem lidas as palavras, os olhos retrocedem, é tudo 

ao contrário.

O professor lê o diálogo entre dois persona-

gens e os olhos fi cam fi xos no livro, quase nem 

piscam. Na hora de analisar cada palavra, um alu-

no pede: Professor, por favor, tem que ser em “slow 

motion”.

O professor fala, os alunos repetem. Até que o 

menininho pergunta: Professor, como que é coisa? 

CONCHITA PRADINHA:

“FAÇO MAIS 
SUCESSO DO 
QUE EU MESMO”

 Bruna Hissae Bruna Hissae (Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

-D esculpa, mas eu não nasci, estreei! Eu 
surgi em uma festa, quando um pro-
motor da cidade trouxe para Cascavel 

uma Drag de renome, meu bem. Como a drag era minha 
amiga, ela me ajudou na minha transformação, e desde 
aquela época eu sou um S.U.C.E.S.S.O.

Criar frases sem adjetivos é uma tarefa complicada 
para Conchita Pradinha, Drag Queen com a agenda lotada 
em Santa Catarina.

-São shows, performances, divulgações, apresentações, 
desfi les, animação de velório, guru espiritual e assim vai, faço 
de tudo um pouco querida! Ganhei com toda a minha belezura 
um concurso e hoje sou a Rainha Drag Queen Joinville 2008.

A rotina noturna cheia de glamour de Conchita se con-
trasta com o quase anonimato do seu criador. Com o rosto 
transformado pelo brilho da maquiagem, com o cabelo liso 
e comprido que as perucas proporcionam, fica complicado 
para qualquer um reconhecê-lo. Com trajes que beiram uma 
composição brega chique, como ele mesmo gosta de se 
referir, plumas e paetês fazem parte da criação do persona-
gem de Windson Prado, além do salto alto, indispensável 
para qualquer situação. 

-As pessoas às vezes me reconhecem, mas eu gosto 
quando acontece o oposto. Quando a Conchita brinca 
com uma pessoa e depois ela passa por mim e não me 
reconhece é maravilhoso.

-Pois é, Drag que é Drag está sempre de salto alto, tem 
que calçar, sem contar que para cada apresentação é 
necessário uma roupa nova. No meu closet existem vári-
os modelitos, de noiva, da Emília, de Mulher Maravilha 
e assim vai...

-Eu sou jornalista, trabalho em um jornal em Join-
ville e levo uma vida normal. Levanto cedo e trabalho 
durante o dia todo.

A mãe adverte: não complica, Mateus. E o colega de 

classe complementa: Mas coisa lá é igual coisa aqui? 

Serve pra qualquer coisa? Todos riem.

Hun, algo “entendível”: chocolate. Acho que essa 

palavra é mundial, não tem erro...

A língua é bonita, charmosa e parece que tem 

um toque de mistério, uma coisa meio Indiana Jones, 

não sei explicar.

Bem pudera, considerada uma língua sagrada, o 

hebraico fi cou quase dois mil anos desativado, sen-

do falado apenas nas casas e sem ser considerado 

língua ofi cial; Só em 1948, quando foi reconstruído 

o Estado de Israel que o Hebraico tornou-se língua 

ofi cial, reavendo da identidade dos judeus.

A língua original não possuía vogais e foram 

inventadas mais tarde pelos rabinos para facilitar 

na pronuncia de textos muito antigos e que já esta-

vam desativados. A “ressureição” do hebraico como 

língua mãe foi possível graças à Eliezer Bem-Yehuda, 

que,  apaixonado pela língua e incomodado com sua 

desativação, publicou o Dicionário Completo do He-

braico Antigo e Moderno, transformando o hebraico 

bíblico em hebraico moderno.

Ao perguntar aos alunos: Porque hebraico? A 

reposta foi de apenas uma voz, mas que sintetizava 

as demais: ”o hebraico é mais do que uma língua, o 

hebraico é uma cultura”. E quando nós conhecemos 

uma língua do passado, que foi usada pra escrever 

todo o velho testamento, a gente entende o presente 

e o futuro.  

- Já eu meu bem, trabalho à noite, durmo o dia todo com rodelas de pepino nos olhos para evitar olheiras, porque 
eu sou apresentadora de um programa em uma rede de TV. Sou muito chique, entrevisto todas as pessoas famosas 
que aparecem por aqui. Eu sou um LUXO e não posso aparecer mal no vídeo, não é?

-A Conchita é uma pessoa bacana de se conviver, ela tem um humor maravilhoso, está sempre sorrindo, 
não se abala por nada. Gosto muito dela.

- Ai, ele é um insuportável. Às vezes tenho vontade de assumir o controle geral e fazer 
com que ele suma de vez da minha vida. Mas tirando isto, e o resto, eu tenho que aturá-lo, 

porque é ele que paga as minhas contas com maquiagem, com os meus modelitos. Sou 
bancada por ele, vê se pode uma coisa dessas.

Falando alto, movimentando freneticamente as mãos e andando de um lado para o outro, 
Conchita é o tipo de pessoa que não consegue se manter calada por muito tempo, só quando 

é necessário concentração para subir ao palco.
 -Quando estou no camarim me produzindo e me olho no espelho eu me sinto mais 

importante do que eu sei que sou. E quando eu subo naquele palco e vejo os refl e-
tores sobre mim e todas aquelas pessoas me olhando, me sinto a reencarnação das 

personagens do fi lme: Priscila, a rainha do Deserto. Então eu abro os meus braços 
e começo a dançar conforme a música. No fi nal quando sou aplaudida – sempre 

sou aplaudida em pé- me sinto maravilhosamente bem.
-Para mim trabalho é sinônimo de divertimento, adoro estar no meio 

do público, ainda mais que a minha atividade é muito divertida. E essen-
cial para levar alegria às pessoas.

- O trabalho da Conchita é divertido mesmo, mas eu nunca 
deixaria que ela assumisse o controle de tudo. Como costumo 

sempre dizer eu sou eu e Ela e ela.  
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Na academia passeiam muitas pernas
pernas de branco, de preto, de jeans
Quanto é a trufa, minha senhora, 
pergunta um transeunte
Porém os outros
Não perguntam nada

A mulher atrás da caixa de chocolates
é séria, simples e forte
Conversa com quem conversa
Tem fi lhos, mas fi lhos distantes
a mulher atrás da caixa térmica de chocolates

E delzina Costa Taborda vive seu sexagésimo oitavo 
inverno. Vai à Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, todo dia, de segunda a sexta. Fica na Unio-

este desde cedo até umas quatro horas da tarde, sem sair pro al-
moço. Dona Edelzina não é professora, nem aluna, nem fun-
cionária, na verdade, ela nem entra nas salas de aula. Sua 
função é levar, para aqueles que por ali passam, vitaminas 
A, B, C, D e E, além de ferro e fósforo diluídas no chocolate 
dos irresistíveis bombons, feitos por ela e vendidos a R$1.

Tem de morango, brigadeiro, beijinho, nozes, tem de 
limão e amarula. Vendo uns quarenta por dia, às vezes me-
nos, mas nunca saí sem nada. No frio vende mais né, é mais 
sofrido fi car aqui, mas vende mais. Foi a minha fi lha que 
deu idéia, aprendi a fazer, ela comprou as coisas, forminha 
que precisava, embalagem, leite condensado, tudo, e me 
deu mais R$200 pra começar. Eu fi z os bombons e pensei 
meu Deus, onde eu vou vender agora? Rezei, porque tem 
que entregar pra Deus, né, pedi pro Espírito Santo que me 
iluminasse e vim parar aqui. Cheguei lá na frente e per-
guntei pra um moço de crachá se podia vender, ele disse 
que sim, mas que se viesse aqui pra dentro vendia mais. 

Hoje eu conheço todo mundo aqui, tenho cadastro pra 
vender, eles compram de mim, quando chove fi co lá 

dentro, me dão cadeira. Não tem lugar melhor que 
aqui pra vender, não tem.

Já faz três invernos isso, três dos quarenta 
que já passou em Cascavel. Apesar dos 68 

anos não é aposentada 
por não ter regis-

tro em car-

ocolates

s
a de chocolates
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teira, mora com o marido. Os fi lhos, já criados, vivem longe, 
os netos também. Ficar aqui afasta a solidão.

Mas se passa o dia todo na universidade, quem faz os 
bom-bons?

Ah, eu mesma que faço, tudo. Quase que todo dia 
faço, porque são vários saberes. Saio daqui, chego em 
casa, arrumo um pouco as coisas, faço a janta e daí faço 

bombom. Tem dia que vou até 3, 4 horas fazendo bombom. É que às vezes 
tenho encomenda também, pra fora. Hoje eu tô cansada, cansada, muito 
cansada. Dá um desânimo de ficar aqui às vezes, é cansativo. Tem dia que 

não dá nem tempo de descansar, tenho que vir de novo, não tenho quem 
venda pra mim, tem que ser eu mesma.

Chegam umas meninas pra comprar, quero o de morango, o que tiver 
mais chocolate, deixa eu ver... vou provar o de limão, seus bombons 

estão ficando famosos hein, bom bom mesmo, obrigada meninas. 
Saem as futuras fisioterapeutas, sorrindo, com os doces mãos, 

feito crianças. Escolhe um pra você, pode pegar... (...pego ou 
não pego? Pego) Vou provar o de brigadeiro então. Isso, um 
não vai me fazer diferença.

E era bom mesmo, mordida, água na boca, mordida, cho-
colate de boa qualidade, mordida, recheio doce na medida 
certa, mordida, hum... agora eu é que me sentia uma crian-
ça com o doce na mão. É possível entender porque os estu-
diosos especulam sobre a sensação de prazer trazida pelo 
chocolate. Diz que ele estimula a produção de serotonina. 
Seroquê? Serotonina, um neurotransmissor que combate 
ansiedade e depressão, trazendo uma sensação de bem 
estar. Mas essa teoria importa pouco na prática, até por-
que o chocolate já era consumido pelos astecas quando a 
América não era chamada de América, e a serotonina não 
era chamada de serotonina.

Esses dias aumentei o preço pra R$1,50, mas daí 
passei a vender menos, então voltei pra R$1. Dá pra 

ganhar um pouquinho, aproveito quando tem pro-
moção de leite condensado e compro de bastante, 

daí ganho um pouquinho mais.
Essa mulher que fi ca ali na Unioeste por horas, mui-

tas vezes invisível, é a dona Edelzina. Passa os dias às 
vezes meio cochilando de cansaço, braços cruzados 

pra espantar o frio de junho, 
por horas, enquanto espera 
pra vender seus confeitos, 
feitos no cansaço do dia 
anterior, mas feitos 

com doçura.  

A princípio o título 

seria “O pão que o Thiago amas-

sou”. A brincadeira seria o atrativo para o texto. 

Depois de longa procura, nenhum Thiago foi encontrado. 

Nem na Agência do Trabalhador, nem no Sindicato da Pani-

fi cação e Confeitaria, nem em várias padarias. Cascavel “não 

come o pão que o Thiago amassou”.

Talvez fosse um sinal. Ao invés de comparações engra-

çadas, a história digna de um homem honrado. 

- Procuro pelo padeiro. 

- O que temos aqui está cobrindo folga, inclusive já é aposentado. Tal-

vez fosse melhor conversar com alguém que ingressou na carreira agora. 

- Não! Era exatamente isso que eu queria.

Seu Manuel estava no fi nal do expediente. Era quase uma da tarde e ele 

se arrumava para ir embora. No rosto, o sorriso simpático. Aliás, simpatia e 

alto astral não faltam a ele. 

- Seu Manuel, há quanto tempo o senhor é padeiro?

- Ih. Desde os 13 anos. Faz mais de 40 anos que trabalho nisso. 

São 47 de carreira, completos ainda esse ano. Saiu de Minas Gerais com 

destino ao Paraná em 1972. A intenção era mudar de vida. 

- Me aventurei vindo pra cá. Como tinha pouco estudo continuei na 

profi ssão. Nunca falta serviço. 

Realmente, para ele nunca faltou. Foram 33 anos na mesma 

padaria – esta que, vez ou outra, o convida para cobrir folgas 

dos novos funcionários. Na longa jornada, aprendeu muitos de-

talhes que só a prática ensina. Chegou a amassar 50 sacos de 50 

kg de farinha por dia, quando era mais novo.

- Naquela época não tinha máquinas. Era tudo no braço. 

Para dar conta do serviço, a equipe responsável 

pelo “pão de cada dia” era composta por duas turmas 

de 21 padeiros. Sorte deles que alguma alma boa inven-

tou a máquina certa para resolver este pe-

queno “transtorno” diário. De lá pra cá, 

os fornos também mudaram. Ele, que 

passou horas (e mais horas) na frente 

da fornalha à lenha, agradece os avan-

ços da tecnologia.

- Hoje está uma beleza. Tem forno elé-

trico e tudo.

Mas quem acha que Seu Manuel se aco-

modou com tantas mudanças, se engana. 

Ele conta que quando começou a trabalhar, a 

massa do pão era feita apenas com sal, farinha 

e fermento. Apesar de hoje a massa vir prati-

camente pronta, a atenção na hora da mistura 

continua essencial além de outros detalhes que 

Seu Manuel se nega a contar.

- Você só percebe que o pão não deu certo na hora 

que está no forno. Então é preciso tomar muito cuidado 

antes de terminar. 

O conhecimento que adquiriu ao longo do tempo de 

trabalho não se limita às práticas como padeiro. Na pro-

fi ssão, uma das lições mais importantes que aprendeu 

foi a conviver com outras pessoas e a respeitar o espaço 

alheio. 

Hoje, o simpático senhor, cuja aparência nega a 

idade, está aposentado. Seu Manuel Pereira dos San-

tos acompanhou de perto a história da panificação em 

Cascavel e foi o responsável pelo “pão de cada dia” da 

mesa de milhares de cascavelenses. O sentimento que 

ele tem em relação à isso? 

- Sinto muito ORGULHO. 

Hoje Seu Manuel está economizando para abrir 

um comércio para ele, a esposa e filhos. Qual seria? 

Claro, uma padaria! 

A MULHER INVISÍVEL

CHOCOLATES
CONTRA A SOLIDÃO

 Mariana LiotoMariana Lioto
(Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

DO PÃO AO PÃO DE QUANDO AINDA 
NDODONÃO EXISTIAM ASMÁQUINAS

Amábyle Sandry
Amábyle Sandry (Jornalismo -  FAG)

(Jornalismo -  FAG)
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A FILA ANDOU!!!

AMORES
COMEÇAM E ACABAM 
SEM CHORO NEM VELA 

NEM FITA AMARELA

D e um simples carretel vazio de linha – 
rodas - das caixinhas de fósforo usadas 
pela mãe para acender o fogão - toda a 

carroceria de um caminhão. Criar brinquedos e cons-
truir cada pecinha com qualquer coisa que a imagina-
ção se permitisse arquitetar era a brincadeira preferida 
de seu Juvenir quando criança.

Na época dele, bola era muito bom e pião não era 
o favorito, mas internet e jogos Nintendo sequer da-
riam margem a uma hipótese. O dia-a-dia era de aju-
dar em casa, e brincar como criança de verdade, que se 
suja, faz traquinagem, ‘bota fogo no gato...’ mas essa é 
outra história. 

Juvenir cresceu e, aos 14 anos, já entregava leite. 
Naquela época conduzia uma charrete e trabalhava em 
uma fazenda. Lembra que foi nesse período também que 
sentiu pela primeira vez sob o volante, o roncar do motor 
de um carro. E não foi qualquer um não: foi o jipe da dona 
da fazenda.       
 Naquele dia ela não estava, e era preciso levar 
adubo até a plantação. E ele logo se adiantou com os 
companheiros: “- Deixem os burros aí! Vamos levar de 
jipe. Eu já vi direitinho como ela faz, e vou fazer igual-
zinho, não tem erro”.

Mas com receio, ninguém o acompanhou. Até a roça 
tudo meio desajeitado e bem, mas foi só chegar num lu-
gar que a terra estava remexida, que o jipe foi de rodas 
para o ar. Os amigos logo socorreram e levaram os burros 
para a empreitada. Juvenir tratou de retornar o mais bre-
ve possível, e deixar o jipe no lugar. Por � m a patroa pou-
co percebeu, e por um desmentido � cou pensando que o 
próprio irmão havia pegado o jipe, e tudo terminou bem. 

Mas ele não desistiu: depois de quase três meses, de tanto 
insistir, a patroa o ensinou a dirigir.

Aos vinte anos fez a carteira nacional de habilitação, e 
desde então o sonho prossegue � rme e forte, como o já ses-
sentão seu Juvenir.

A pro� ssão o acompanha desde criança. É o que mais 
gosta de fazer e faz bem. E só de carteira assinada já são qua-
renta e nove anos. Ele já passou por muitos empregos, mas 
quase sempre como motorista. Digo quase sempre, porque 
na época em que os � lhos do seu Juvenir estavam crescendo, 
e o dinheiro era curto, ele meteu a cara nos livros, e aprendeu 
sozinho a lidar com os motores e toda a parte elétrica de au-
tomóveis, diria que neste caso, uma paixão complementa a 
outra.

Hoje em dia alguns � lhos dele têm uma auto-elétrica. 
Herança do pai, que tão logo aprendeu, tratou de ensinar 
tudo o que podia aos � lhos para que eles pudessem saber se 
defender na vida. 

Na pro� ssão de motorista seu Juvenir já fez um pouco de 
tudo, mas nos últimos treze anos está contratado pela prefei-
tura.    

A primeira metade desse tempo ele trabalhou nos cami-
nhões pipa, e da segunda metade em diante, seu Juvenir tra-
balha na Secretaria de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, 
o Sesop.     

O setor dele cuida de tudo que é necessário para o bom 
funcionamento dos bueiros, e para a segurança das pessoas 
quanto às bocas de lobo. 

Fazem parte deste departamento cerca de doze pessoas, 
e em cada caminhão sai uma equipe de três trabalhadores. O 
setor de bueiros atende a cidade inteira, os bairros, o centro, e 

também os distritos de Cascavel. Por dia cerca de qua-
tro trabalhos de limpeza, construção e reconstrução, 
além dos desentupimentos, são feitos por cada equi-
pe.

Sempre que há alguma emergência as pessoas 
podem ligar para o 156 e registrar a necessidade, que 
a equipe de bueiros do sesop concerta. 

Para Juvenir, disposição é o que não falta: “Onde 
precisar de conserto levo dois a três companheiros de 
trabalho em cima do caminhão, areia, pedra, tijolo e 
vamos pro trecho arrumar pra ninguém se machucar”.

Quando está entupido, por exemplo, o caminhão 
através de uma mangueira suga toda a sugeira, e com 
a força da água limpa tudo, e só vai despejar depois na 
pedreira rio Quati.

“Creio que grande parte destes problemas que 
temos com a rede de bocas de lobo, acontece por fal-
ta de cuidado, principalmente das pessoas que jogam 
plásticos. Este é o nosso maior vilão. Em muitos luga-
res colocamos grades e acaba sendo pouco e� ciente, 
tamanha é a poluição”.       
 E o trabalho segue o mesmo sempre: todo 
o dia seu Juvenir Lemos e Lima, nascido em Santa 
Catarina, e cascavelense por adoção, sai de casa às 
7 horas da manhã, e vai para o parque de máquinas 
buscar o caminhão e seguir para o trecho, e só re-
torna às mesmas 7 horas da noite a sua casa. “Logo 
que eu acordo, eu não vejo a hora de ir para o meu 
trabalho, isso me faz muito feliz, é realmente o que 
gosto de fazer, me sinto realizado”.     
  

DE TRECHO EM TRECHO

MEIO SÉCULO NA BOLÉIA
DE TRECHO EM TRECHO

MEIO SÉCULO NA BOLÉIA
DE TRECHO EM TRECHO

Kethleen SimonyKethleen Simony (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

A FILA ANDOU!!!

AMORES
COMEÇAM E ACABAM 
SEM CHORO NEM VELA
NEM FITA AMARELA
 Alessandra Tibes (Jornalismo - UNIPAR)

E m um presente onde as � las de banco, 
mercado, tesouraria, postos de saúde entre 
outras que demoram, fazem curvas, estres-

sam, uma única � la anda, em alguns casos voa, diverte, 
mas no � m sempre termina no vazio. No namoro dos 
antigos, pegar na mão era o mais próximo que se ar-
riscavam os mais atrevidos, nesse tempo a � la só tinha 
vaga para um. Hoje a � la é com catraca e ela gira sem-
pre, quase como uma hélice. O que era caso de morte 
hoje acaba no máximo com o alvorecer. Hoje o amor 
chega a ser mito, utopia, pois se tornou descartável, in-
dividual, frio, sem compromisso.  Quem dessa geração 
ainda não fez a � la andar? E quem não se machucou 
com esse “namoro” informal, casual, banal? Mas en� m 
“tudo de fato nessa vida passa, até uva passa”. Vamos a 
alguns instantâneos:

No Ônibus
- Nossa que gatinhos! Acho lindo homem fardado!
- Hahaha, o Jeanzão vai ter que suar a camisa esta 

noite com você.
- O Jean não da conta de mim hoje, não ele é fraco.
- Você não está sabendo que ela colocou ele para 

dormir na sala.
- A ele é muito ansioso. Vou arranjar outro.
- Ele faz é que nem o coelhinho da estória da Alice no 

País das Maravilhas, hahaha...

- Vamos ver

No trabalho
- Iiii, pulou carnaval com uma vampira
- Por quê?
- Tá cheio de marcas no pescoço.
- Ah peguei 18 
- Tua � la andou, hein!
- Ah, carnaval é para passa o rodo!

No xerox da faculdade
- Olha miga que bundinha!
- Credo, você tem namorado!
- Eu sei, só estou olhando.
- Então por que está escondendo a aliança?
- Ahhh... ééééé... tsc.
- Sei! O pior é que é verdade. Eu pegava.
- Ai ainda mais com shorts do exército... iiiii ele está te en-

carando!

Outra de balada
- Você viu quem está aqui?
- Sim.
- Ele ainda é a� m de você!
- Chuchu, � gurinha repetida não completa álbum! Eu tô 

a� m daquele loiro ali!
- Eu conheço.
- Então me apresenta!

Entre duas amigas
- Frô, vamos ir para balada, hoje a � la vai andar!
- Miga não vou, meu namo viajou.
- E daí, você está aqui.
- Cê sabe a minha � la já parou, Sou apaixonada por ele.
- Então ta, se mudar de idéia me liga, vou com a Renat-

inha e a Teca. 

- Xiii, já mandei ele para casa da mãe. Vamos lá no lago ver a 
cobra!

- Não posso, tenho que limpar minha casa. 
- Mulher só porque você brigou com teu marido já está quer-

endo nos levar pro mau caminho!

Na balada
- Amiga, o João não ia vir com você 
- Ele... olha que gatinho... terminou comigo, se ele não quer, 

tem quem queira. Não tropeça se não perde a senha.
- Não olha agora, mas aquele ali está a� m de você.
- É bonito
-Não. É lindo! Ele está vindo, vou ao banheiro.
- Não, espe...
-Oi, ... curtindo a festa?

No banheiro feminino
- Não � ca assim ele não merece!
- Mas eu gosto dele.
- Ele é um cachorro, idiota não merece que você fique assim!
- Porque ele fez isso?
- Ele é um imbecil, manda ele pastar! Tem um amigo meu lá 

fora que está � m de você.  Fica com ele e faz a tua � la andar. 
- Ai, não sei...
- Se você não sabe, eu sei! Fica com ele, além do mais ele é um 

gato! Se não eu � co.
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