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 Para

Minha Ti.
 Meus sobrinhos, James e Theo.

Meu irmão, companheiro de toda a vida. 
Meu afilhado Matthias. 
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Apresentação

 Conheci Gaby Alves quando ela veio me visitar aqui na Casa Glamurama, onde 
trabalho, para me entregar um de seus bordados que aliás, está pendurado aqui na 
minha parede. Na hora gostei de seu jeito e do jeito que ela olha para o mundo. 
Gaby entrou na minha sala como uma luzinha, uma estrelinha, um raio de sol de 
uma tarde de maio. Eu já acompanhava sua produção mas confesso que depois de 
conhecê-la ao vivo, me interessei ainda mais pelo seu processo de trabalho, pelo seu 
olhar, pelo seu modo de enxergar o mundo em volta dela. A obra de Gaby tem tudo a 
ver com ela e com esse universo onírico, embora real, que a circunda. Gaby enfrenta 
desafios, tempo feio, chuvas e trovoadas sem perder a ternura, que permeia tudo que 
ela faz. Tem muita alegria envolvida também. Devo deixar clara aqui toda a minha 
admiração e todo o meu respeito pelo trabalho dessa menina: ela é original, única. 
Faz bem para alma e para o coração. Acho que isso já está de bom tamanho. 
Voa, Gaby. Esse é apenas o início.

Joyce Pascowitch
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Sobre este livro

 Esta é uma homenagem a minha Ti, e começou em uma manhã de tempo nublado 
de terça-feira, o dia que parecia sem graça, mas ganhou cores, cores de aquarela. 
 Eu tinha achado uma foto da Ti (Eroni), e resolvi desenhar a foto, sem 
muita pretensão, é verdade.  Era apenas para ser uma lembrança para Ti, mas 
naquela terça-feira nublada tudo mudou. O desenho, que até então seria um 
simples desenho, transformou-se em uma série de bordados, ilustrações digitais, 
colagens, pinturas, duas exposições e agora neste livro. Como um diário, o livro 
contém muitas histórias, nem sempre em ordem linear. É apenas uma forma de 
homenagear a minha Ti.

Eroni durante uma viagem a Curitiba
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Nossa Senhora de Nazaré, a santinha para a qual a menina Eroni foi prometida pelo pai, Jorge
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O começo de tudo

 Em um dia de sol e céu azul de verão, 29 de janeiro, em uma cidade pequena 
chamada Catanduvas, no interior do Paraná, a oeste do estado, nascia uma 
menininha, filha de Maria do Rosário e Jorge. Era a segunda filha do casal que já 
tinha um menino chamado Osvaldo, na época com 4 anos. A menina ganhou o 
nome escolhido pelos padrinhos: Eroni, que significa andorinha e vem do latim. 
Tinha a pele bem branquinha, os cabelos castanhos-claros e os olhos também 
castanhos. Só há uma dúvida: o local onde seus pais teriam se conhecido. Poderia 
ser Laranjeiras do Sul, e diz a lenda terem sido vizinhos, sendo a mãe de Eroni 
natural daquela cidade - Laranjeiras do Sul -, na época pequena localidade do 
oeste paranaense, capital do território federal do Iguaçu entre os anos de 1943 e 
1946. A menina Eroni nasceu de 7 meses, bem pequena e com saúde frágil, razão 
por que foi prometida a Nossa Senhora de Nazaré, a santinha padroeira de seu 
pai,  Jorge.
 A mãe, Maria do Rosário, era uma mulher bonita, magra e pequena. Cantava 
nos bailes acompanhada pelo marido Jorge, tocador de sanfona. Jorge também 
bordava e dava aulas para crianças, comportamento bem moderno para a época. 
Maria do Rosário fazia os trabalhos de casa. Era filha de Maculina e de pai polonês, 
que viera junto à imigração polonesa, cujo início se deu no Paraná por volta de 
1869, com apenas 16 famílias. 
 A menina Eroni ou Erone, como era chamada pela família, vivia na casa da avó 
Maculina, e andava por estradas de terra, acompanhada da irmã e companheira 
de aventuras Edelvira, até chegar à casa da avó.  Edelvira (mais conhecida como 
Delvira), nascera apenas um ano depois de Eroni. Era mais morena e gordinha 
que a irmã mais velha e também mais aventureira: sapeca e destemida, subia 
em árvores - brincadeira para a qual Eroni não se aventurava. As duas irmãs 
eram companheiras, iam juntas à casa da avó materna e à casa do avô paterno, 
seu Chico, como este era conhecido na região.  Juntas, as irmãs nadavam no rio 
Adelaide, que banha o estado do Paraná e faz divisa entre os municípios de Três 
Barras do Paraná e Cantadas, na região da bacia do Rio Iguaçu. 
 Eroni e Delvira estudavam no mesmo grupo escolar e brincavam com tia 
Teresa, apenas um ano mas velha que Eroni,. Tia Teresa, amiga e parceira de 
brincadeiras de Eroni, era filha do pai de Jorge com sua segunda mulher, a vó 
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Rosa, também descendente de poloneses. Havia outras tias, irmãs de Maria do 
Rosário: Helena e Amélia, com idades próximas, e também Rosa, um pouco mais 
velha. Avançada para a época, Rosa usava batom vermelho, roupas modernas e, 
na verdade, era mesmo com as tias da mesma idade que as meninas gostavam de 
brincar e passar o tempo.
 As brincadeiras eram típicas de crianças do interior na época: jogar peteca, 
correr e outras sapequices diferentes, como rezar no cemitério e cantar Mãezinha 
do Céu, travessuras essas que só aconteciam nos finais de semana, pois nos dias 
úteis, de manhã, as meninas iam à escola. Eroni não gostava de matemática - 
tinha que fazer muita conta e contas não eram o seu forte. À tarde trabalhava 
na roça, para ajudar no sustento da família. Nessa época, a família já aumentara, 
com a chegada de outras duas meninas: Francisca e Jorgina - cujo nome foi uma 
homenagem ao pai -, Jorge. Mais tarde ainda nasceriam Nívea e Mário, assim 
chamado em homenagem à mãe, Maria. 
 A roça era o sustento da família, e a comida tinha que ser suficiente para 
todos. O pai perdera dinheiro em corridas de cavalo e a vida ficara ainda mais 
complicada. O pai apostava nas corridas e o irmão Osvaldo montava os animais. 
 A menina Eroni também gostava de cavalgar, montava bem, e saía muito 
em passeios a cavalo com a irmã Delvira. Iam à casa da avó e cavalgavam pelas 
redondezas. Um dia se perderam no mato, chegaram em casa machucadas, com 
ferimentos, e o pai Jorge ficou muito zangado com elas.
 Eroni tinha um patinho de estimação que andava atrás dela, seguindo-a a 
todos os lugares, se achando seu filho. O bichinho ia nadar, mas voltava sempre. 
Um dia não voltou mais, e a menina ficou muito triste.
 Havia ainda a cadela Baita e o gato Mimim, animais de estimação da mãe, 
Maria do Rosário. Uma tarde de grandes travessuras entre os irmãos, Mimim saiu 
todo queimado e sobreviveu a duras penas. Pobre gato! Para as crianças, apenas 
um divertimento sem consequências. Não tinham ainda consciência de todo o 
sofrimento causado ao animal. A mãe tinha outros gatos que viviam em seu colo, 
apesar da forte asma que a assolava. 
 O bule de café esmaltado de azul estava sempre pronto para servir um 
cafezinho, assim como as xícaras também esmaltadas que ficavam à mão, 
penduradas na parede da cozinha - costume muito em uso naquele tempo.  Na 
casa de Eroni havia sempre um café quentinho feito na hora, e também o chá   para 
curar dores e resfriados. O chá de marcela, muito apreciado, era feito da planta 
com o mesmo nome. Sua flor é amarelinha, e ela existe em abundância na região 



17

sul do Brasil. Usado até mesmo para fazer travesseiros para bebês, acreditava-se 
que deixava as crianças mais calmas. 
 Quando os pais viajavam, as tias ficavam com as crianças. Tia Helena era 
a mais paciente. As viagens costumavam ser ou para Laranjeiras do Sul (cidade 
natal da mãe), ou para a região de Catanduvas (onde se presume ter nascido o pai). 
Eroni ficava na porta da casa em prantos quando os pais viajavam, mas a tristeza 
logo passava. As crianças adoravam dormir todas juntas, no mesmo quarto. 
Conversavam até tarde da noite, antes de pegaram no sono, para desespero da 
tia, que ficava quase louca e às vezes dava uns gritos do seu quarto, algo assim: 
“vá dormir, criançada!”.
 As crianças acordavam bem cedo para ir à escola, situada longe da casa 
da família, o que as obrigava a longas caminhadas para ir e vir. Era uma rotina 
bastante cansativa e, após retornar à casa, ainda tinham que ajudar na roça. Mas 
tudo era compensado pelos momentos de diversão e brincadeira – e também pelos 
de briga – entre os irmãos, como acontece com toda criança e com toda família.
 A irmã Delvira não levava desaforo para casa. Uma vez bateu em um menino 
que tirara sarro delas na escola. Mas as crianças logo se esquecem dessas coisas, 
e com as irmãs não era diferente. Não havia muito tempo para se preocupar com 
coisas assim.
 O uniforme da escola era composto por sapatos estilo boneca e mala de 
couro. Os sapatos, na cor preta, duravam enquanto duravam, pois nem sempre 
havia dinheiro para sapatos novos. Muitas vezes nem sapatos havia.
 Os sapatinhos estilo boneca eram usados para ir ao grupo escolar e à missa 
aos domingos, quando o padre estava na cidade, geralmente uma vez por mês. 
Delvira, a mais corajosa das irmãs, subia em árvores como verdadeira macaquinha! 
Todas elas brincavam muito em árvores, às vezes fazendo balanços de cipó.
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Eroni e tia Teresa, falecida quando criança
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Histórias Bordadas
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Época de São João

 Havia as festas de São João, e numa delas Francisca queimou a mão na 
fogueira. Essas festas eram animadas, o pai tocava sanfona até tarde da noite, sob 
o céu estrelado das noites frias do Paraná. 
 A mãe de Eroni, em dias de cantoria, usava pó- de-arroz para ficar com a pele 
mais rosada. Era o que se tinha na época! Ela cantava, sempre acompanhando 
o ritmo do marido na sanfona. Compunham uma família bastante musical, e a 
pequena Eroni estava sempre junto aos pais quando havia música por perto.
 Uma vez Eroni foi daminha de honra em um casamento. As cerimônias de 
casamento eram feitas no sítio mesmo, e a noiva chegava em carroça enfeitada e 
puxada por um cavalo branco. Pareceria contos de fada! 
 A mãe, além de costurar muito bem, também cozinhava, e tinha lá suas 
técnicas culinárias, como descascar alho com martelinho. 
 A casa do sítio da família era de madeira, com janelas enormes, que quase 
não a protegiam do frio.  A casa ficava gelada no inverno!
 Tia Teresa, companheira de brincadeiras das meninas, por ser da mesma 
idade, acabou morrendo ainda menina, em um trágico acidente. No interior, 
antigamente, era comum ter armas de fogo em casa. Teresa um dia foi pegar a 
sela do cavalo para montar, e uma espingarda - que estava pendurada na mesma 
parede -, disparou e acertou a menina. 
 A vida da vó Rosa (mãe de Teresa e avó paterna de Eroni), nunca mais foi a 
mesma. Eroni tinha medo de dormir na casa da avó, mas o pai a mandava fazer-
lhe companhia. Vó Rosa adquirira o hábito de rezar o tempo todo andando pela 
casa - a mesma casa onde as crianças adoravam apanhar laranjas. 
 A avó cuidava das laranjeiras, fazia queijos, rapaduras e, além de Teresa, teve 
outros dois filhos homens. Teresa era a única menina, e o avô tinha outra filha – 
Olívia, do primeiro casamento, que - assim como Jorge - já havia se casado. Tia 
Olívia tinha três filhos - Carolina, Elcalina e um menino -, e era exímia bordadeira. 
Seus bordados eram perfeitos! 
 A avó Maculina nessa época já falecera. Era uma linda morena descendente 
de índios, com cabelos longos, lisos e pretos. De pequena estatura, mas enorme 
de coração. Eroni passava as tardes na casa desta avó e, quando podia, deitava-se 
no colo dela. Sempre havia uma comida especial e a neta Delvira se parecia muito 
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A igrejinha de Catanduvas - missas só aos domingos
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Eroni durante uma viagem ao Paraguai
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com a avó, mas a menina Eroni era a preferida. Delvira era a neta querida do avô 
Chico Belo (Chico Belo era apelido, na realidade o nome dele era Francisco, em 
homenagem ao santo). 
 O catolicismo sempre esteve presente na família: Eroni tornou-se católica 
desde o seu nascimento, através de sua consagração a Nossa Senhora de Nazaré, 
santa de grande devoção no norte do Brasil – especialmente no estado do Pará. 
Nossa Senhora de Nazaré é também venerada em várias outras regiões do Brasil, 
inclusive no interior do estado do Paraná, onde tem muitos devotos. Jorge, o pai 
das meninas, era também devoto de Nossa Senhora de Nazaré, e recebeu o nome 
de Jorge em homanagem a São Jorge, santo de quem era igualmente devoto. 
 Mãe Pequenina, como era chamada Maria do Rosário, mãe de Eroni, era mais 
uma devota de Nossa Senhora (a Nossa Senhora de todos os nomes, como cita 
Padre Zezinho em sua famosa canção).
 E música era mesmo uma presença constante na vida familiar: música 
sertaneja de raiz, tocada no rádio, sendo popularíssima “Que beijinho doce que 
ela tem”. Dona Pequenina adorava cantar “Beijnho Doce” e a pequena Eroni 
amava ouvi-la cantar, com sua voz doce e suave.
 Uma vez Eroni foi, como única companhia dos pais, a um baile onde o 
pai deveria tocar e a mãe cantar. Ficou com a caixinha de pó-de-arroz na mão, 
esperando a cantoria terminar. Acabou dormindo e o pó-de-arroz sumiu. A mãe 
não ficou brava, nem se zangou com a menina. Maria do Rosário era sensível mas 
valorosa, possuía voz doce, porém era uma pessoa corajosa, pequena no tamanho 
mas, como mulher, gigante para o seu tempo!
 Havia na região a festa do Divino, aguardada o ano inteiro. Eroni conta que 
tudo era muito colorido. Havia procissão com cavalos enfeitados de lacinhos e 
outros adereços, jogos infantis, brincadeiras e diversões para as crianças. 
 Certa vez, Eroni e Delvira escutaram um barulho no mato, no caminho de 
casa, sem imaginar que pudesse ser uma cobra. Tiveram que sair de lá rapidinho, 
pois por pouco não foram mordidas pela serpente. 
 Uma outra vez as duas irmãs e o irmão mais velho, Osvaldo, mataram uma 
cobra, na pura inocência de criança, achando a bichinha meio gorducha, sem 
imaginar a existência de cobrinhas em gestação...
Eroni costumava tomar chimarrão com o pai e os irmãos. Junto ao pai, Jorge, o 
chimarrão era companhia para longas conversas. Ele adorava uma boa prosa, era 
um bom contador de histórias, e continuava dando aulas para crianças no grupo 
escolar. Fazia também trabalhos em madeira, era talentoso e fazia bordados 
bonitos e diferenciados. 
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 As meninas também gostavam de sair passeando sob a luz da lua. Nas noites 
de lua cheia, o clarão iluminava a estrada de chão de terra, e era lindo caminhar 
com toda aquela claridade.  Nas noites de céu estrelado faziam-se os pedidos... as 
pequenas só tinham mesmo medo era da mula sem cabeça e do saci.
A mãe, a linda Maria do Rosário, chamava Eroni de “especula”, porque especulava 
tudo. Era a própria jornalista-mirim. Odiava contas e matemática, mas perguntas 
eram com ela mesma! E como fazia perguntas aquela menina de cabelos castanhos 
e magrinha como a mãe. 
 Quando o avô Chico Belo morreu, mataram um boi para saciar a fome dos 
participantes do velório, durante a noite, e ainda providenciaram bebida para 
espantar o frio. Esse era um costume bastante comum por lá na época: velórios 
com comida farta e muita bebida.   
 Também era hábito na região hospedar os parentes próximos que vinham em 
visita de outras locais do Paraná. O avô até deixou a família bem de vida, mas o 
pai, Jorge - filho de Chico Belo - perdeu todo o dinheiro em corridas de cavalos. 
 Chimarrão jamais faltava. Havia sempre um gole da bebida por perto em dias 
alegres ou tristes.  A “cunha” de chimarrão estava sempre circulando de mão em 
mão, principalmente no inverno, para aquecer. 
No inverno, a geada acabava com a plantação. Muitas vezes era difícil pisar no 
gelo, ainda mais quando não havia sapatos, apenas sandálias! 
 Às vezes, Eroni guardava moedinhas até juntar dinheiro suficiente para ir 
à loja comprar um tecido bem bonito, para que a mãe fizesse um vestido novo 
em sua máquina de costura, já que costurava tão bem. Maria do Rosário passava 
horas costurando, e sua máquina preta ficava no canto da sala, em uma mesinha.
 O irmão Oswaldo, além de trabalhar na roça, dedicava-se também à 
apicultura, possuindo três caixas de abelhas. Delas se obtinha o mel para vender, 
e o irmão nunca foi picado por uma abelha sequer. Elas significavam um negócio, 
mais uma fonte de renda. Oswaldo andava a cavalo como verdadeiro cavaleiro, 
mas seu sonho era ir para o exército. No entanto, devido a um problema no olho, 
que hoje seria diagnosticado como miopia - nada muito grave - não passou no 
teste. Continuou trabalhando na roça com as abelhas.  Ele um homem bonito, 
magro e simpático.
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Eroni e Gá - 1982
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Eroni na Ponte da Amizade. Ela gostava de ir ao país vizinho comprar calças jeans
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Capítulo II
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A juventude

 Quando a menina Eroni cresceu um pouco, fazia companhia ao irmão onde quer 
que ele fosse. Quando iam aos bailes, a paquera se restringia a um simples olhar.
 Eroni se casou cedo, assim como a irmã Delvira. Casando-se com apenas 16 
anos, Eroni não foi feliz no casamento. Era muito menina e passava a maior parte 
do tempo com o cunhado, que na época tinha apenas 2 anos de idade. O marido 
era um pouco mais velho, tinha 18 anos, mas brincar com o cunhado era mais 
interessante. Abriam uma lata de leite condensado e, com o cunhado só de fraldas, 
ficavam os dois saboreando a iguaria na porta da casa dos sogros, João e Joana. 
 O sogro era como um pai para Eroni, bonzinho e educado. Já a sogra era mais 
complicada, muito ciumenta do filho, e o relacionamento com ela era um pouco 
mais difícil.
 Delvira se casou pouco tempo depois, com o irmão de Joana. Teve um filho, 
Sebastião, porém seu marido morreu do coração algum tempo depois, deixando-a 
grávida de Maria, que chegou a morar com a tia Eroni por um curto período de tempo. 
 Eroni continuava casada, o casal trabalhava em uma madeireira e o marido, 
às vezes, não voltava para casa. O casamento dos pais dela também não ia bem, 
havia brigas e Maria do Rosário, a dona Pequenina, piorara das constantes crises 
de asma. A doença acabou levando-a cedo, e ela deixou ainda criança o filho mais 
novo, Mário. Eroni conta que a mãe morreu comendo uma maçã. 
 O casamento de Eroni não era um mar de rosas, porém teve passagens 
engraçadas. Certa vez seu Chico, um senhor morador de uma rua perto da casa 
do casal, foi motivo de Eroni brincar com o marido. Dizia para ele não deixá-la 
sozinha, pois ela era criança e o seu Chico poderia pegá-la...
 Na verdade, ela sempre gostou de brincar como uma criança, e fazia voz de 
menina de 5 anos. Era a forma que encontrou de voltar a ter a pureza da infância. 
Aliás, pureza de criança ela nunca perdeu, era seu jeito de voltar à infância 
perdida, quando trabalhava na roça para ajudar a família.
  Nas páginas dos álbuns de Eroni, havia também fotos feitas em Cascavel 
durante uma viagem - fotos dos sobrinhos, filhos de Francisca, e uma foto na Ponte 
da Amizade que naquela época era bem mais tranquila. Foz do Iguaçu também era 
bem menor que hoje, e o Paraguai bem maIs calmo, com algumas lojas, mas bem 
menos que atualmente. Eroni sempre gostou muito de fotos, e fotografava tudo. 
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 O casamento de Eroni durou 9 anos. Um dia ela, não aguentando mais, foi 
embora com algumas roupas e documentos. Foi morar em Cascavel, cidade do 
oeste paranaense, hoje a quinta maior cidade do estado, mas na época uma cidade 
bem pequena. A Avenida Brasil era então a sua via pública mais famosa. 
 Segundo a lenda, o nome da cidade surgiu quando tropeiros, dormindo perto 
do rio que cortava a cidade, ouviram o chiado de uma cascavel. O local ficou 
então conhecido como Pouso da Cascavel, mas em nada se assemelha à linda 
cidade de Cascavel de hoje, com sua imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa 
imagem foi esculpida com duas mãos segurando a estátua de Nossa Senhora, e 
data de 1995. A igreja, tal como é hoje, foi construída em 1978. Anteriormente, 
existia outra Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. 
 A cidade de Cascavel em que Eroni morou foi fundada em 1952. Lá morou 
e trabalhou na casa de João Batista Cobbe (promotor de justiça respeitado na 
cidade), pai do menino Gil e das meninas Sílvia e Lúcia, que sempre passavam 
férias com o pai.
 Eroni começou a usar calça jeans, que nunca usara antes. Fazia compras no 
Paraguai, dada à proximidade das cidades de Cascavel e Ciudad del Este, no país 
vizinho. Conhecida no Brasil por Cidade do Leste, o local se encontrava a apenas 
duas horas de viagem, no máximo, indo de ônibus. E lá se viviam tempos de 
Roberto Carlos e muito rock.  Roberto Carlos influenciava toda aquela geração, 
com suas lindas músicas que falavam a toda uma juventude. Todas as canções que 
o então chamado “rei Roberto Carlos” compunha ou interpretava eram sucesso 
garantido, como a canção que interpretou, com um verso que dizia assim “por 
isso é que eu canto, não posso parar...”.  
 O cantor estava no auge nas rádios e Wanderléa usava minissaia, última 
moda entre as meninas. A cantora era o máximo para Eroni, que também sempre 
esteve à frente do seu tempo, assim como Wanderléa.
 Eroni começa então a sair para passeios de moto com Gil e seus amigos, 
todos de calça jeans e fãs de Roberto, Erasmo e Wanderléa. O rock nacional era 
mais forte que o internacional na cidade. 
 Cascavel já tinha danceteria, hoje chamada balada. Eroni era então mais livre, 
e o marido ficara para trás, bem como sua vida de antes. As calças jeans eram a 
marca do recomeço e tinham o seu nome escrito atrás por ela mesma. 
 Um dia um moleque roubou uma de suas calças do varal, mas ela logo descobriu 
quem foi. Lógico: a calça tinha o nome da proprietária escrito na parte de trás. 
 A vida em Cascavel se resumia às trilhas sonoras da rádio, ao fusca do Dr. 
João Cobbe, soverte na sorveteria da moda, cinema e músicas de Nelson Ned, de 



30

Nossa Senhora Aparecida - Eroni sempre foi sua devota
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quem também Eroni era fã. Este era o cantor com a voz mais bonita do rádio! Ela 
sempre pedia para tocar suas músicas preferidas na rádio, pois não havia TV nem 
dava para saber como era o tal cantor. Certa vez, Nelson Ned foi fazer um show 
em Cascavel. Eroni arrumou convite com o Dr. João para ir ao show. De fato a voz 
era linda, mas o cantor era, digamos assim, meio baixinho. O show foi no Cine 
Coliseu, e a canção com a letra “Receba as flores que eu lhe dou” foi a que mais 
marcou. Ela era igualmente fã da música “Meu pequeno Cachoeiro”, do mesmo 
Roberto Carlos que ditava os costumes dos jovens.
 Essa canção estava em alta na rádio Colmeia, cujo locutor, chamado Eudes, 
tinha também uma voz linda, mas era só a voz mesmo, segundo a própria Eroni. 
Ela ligava na rádio para pedir a tal música de sucesso do Roberto, e já era amiga 
de Eudes por telefone. Um dia foi lá na rádio conhecê-lo pessoalmente. Bonito 
não era, mas simpático, atencioso e tocava sempre as músicas do Roberto.  
  Cascavel tem suas histórias: uma vez Eroni e uma amiga pegaram uma kombi 
e foram tomar um soverte. Lógico que por onde passavam viravam atração. “As 
meninas da kombi” compunham uma cena divertida. Às vezes ela pegava o fusca 
do Dr. João para dar umas voltinhas, sempre na segunda marcha, pois assim o 
carro não morria, e andava pra frente...
 Nívea também estava morando em Cascavel, e havia ainda Jorgina, já casada 
com João e mãe do pequeno Marcos. Eroni era apaixonada por este sobrinho. Ele 
a esperava sentado na frente de casa, no domingo em que a tia ia visitá-los.  
 Gostava do esmalte dela e das longas unhas pintadas. Marcos então esticava 
a mãozinha para que a tia esmaltasse suas unhas. Havia sempre esmalte na bolsa 
de Eroni, mas o cunhado João não gostava nada dessa história. Mas tia e sobrinho 
se divertiam muito e ele ficava com as unhinhas todas coloridas com o esmalte 
que a tia levava na bolsa. A tia chegava sempre produzida, de calça jeans, sandália 
Anabela, bolsa de couro e pulseiras. 
          A vizinha, dona Emília, costurava divinamente e fazia algumas peças para 
Eroni. O outro vizinho, o restaurante Galha Azul, servia rã, especialidade da casa, 
mas o alimento não parecia ser coisa muito agradável.
 Eroni gostava da cidade, e o tempo vivido na terra natal já estava bem distante. 
Catanduvas ficara no passado. 
 Uma vez ela fez uma tentativa de morar em São Paulo, mas achou a cidade 
muito grande, com seus elevadores, prédios altos, e tudo isso era novidade demais 
para quem morava em Cascavel, pois lá não havia essas coisas, e ela nem sabia 
direito apertar o botão do elevador.  
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 Cascavel naquela altura parecia mais divertida, dava até para ir aos jogos de 
futebol. Um dia, Gil chegou em casa falando que todos iriam ao jogo do Comercial, 
time local, e pediu à Eroni que passasse a ferro a calça mais desbotada que ele tinha. 
Afinal, era o jogo do Comercial. Na pressa e na confusão de sair rapidamente, o 
ferro de passar roupas ficou esquecido, ligado, em cima de uma escrivaninha 
- daquelas com gavetas de madeira, comuns nos anos 60. O móvel ficava no 
quarto de Eroni, em meio a um amontoado de livros do Dr. João que, como todo 
promotor, adorava livros. Ficou tudo lá: o ferro ligado, os livros e a escrivaninha. 
No meio do jogo, Eroni se lembrou do ferro ligado e voltaram “voando” para casa. 
Quando chegaram, tudo era pura fumaça!  Por sorte o vizinho, Dr. Dória, entrou 
e apagou o incêndio. Naquele tempo nada ficava trancado, todos se conheciam e 
a cidade, bem tranquila, possibilitava esse convívio bastante amigável. O estrago 
foi pouco: alguns livros e a própria escrivaninha.
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Capítulo III
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São Paulo

 A primeira tentativa de morar em São Paulo, deixando para trás a cidade de 
chão vermelho do oeste do Paraná, durou pouco menos de uma semana. Depois 
de algum tempo, Eroni resolveu tentar novamente, voltando a São Paulo. Nívea 
estava morando e trabalhando na cidade onde se cruzam a avenida Ipiranga e a 
São João. A São Paulo da garoa e dos prédios gigantes - que existiam no centro - 
já era uma metrópole e crescia em ritmo acelerado.
 Eroni chegou no começo dos anos 70, indo residir no bairro do Butantã, com 
suas casas enormes.  Foi morar e trabalhar na casa de dona Teresinha, cuidando 
da casa e de três crianças: Daniela, a mais velha, Andreia - a do meio e a mais 
apegada a ela -, e Beto, o caçula, criança inquieta e agitada, que não parava nunca. 
Uma vez Beto fugiu para a casa do vizinho do lado pelo muro, deixando Eroni 
quase louca. Outra vez se perdeu na praia do Guarujá, ficou horas desaparecido e 
só foi encontrado no final da tarde. 
 Esse não foi um período muito longo, pois durante uma viagem ao Guarujá 
um ladrão entrou na casa e levou todas as roupas de Eroni. Ela então acabou indo 
para a casa de dona Teresa, uma judia baixinha, de olhos claros, que veio para o 
Brasil fugindo da segunda guerra mundial e refez sua vida em terras paulistanas, 
e, assim como Eroni, estava tentando começar de novo.
 Dona Teresa e Erick, seu marido, tinham dois filhos: Helena e Gabriel, já 
adultos. Gabriel trabalhava no jornal “O Estado de São Paulo”. “Seu” Erick era o 
conselheiro de Eroni, confidente de todas as horas. Quando a moça arrumou um 
namorado, que se dizia dono da padaria onde trabalhava, seu Erick ligou para 
a padaria e descobriu que, na verdade, tratava-se do padeiro. Dona Teresa não 
gostava muito dessas histórias e dizia: “querida, você ainda vai acabar sozinha”. 
 Eroni começou então a descobrir uma vida nova na capital paulista, sempre 
tão agitada. Era meados  anos 70, quando a rua Augusta estava no auge da moda. 
Foram anos felizes, coloridos e frenéticos.
 Eroni gostava de batas estilo indiano, bem à moda dos anos 70. O movimento 
hippie estava em alta, a calça jeans reinava absoluta, era peça fundamental na época, 
bem como as sandálias anabela (quanto mais altas eram as plataformas, melhor!).
 Havia as bolsas de couro compradas no Embu, combinando com pulseiras 
também em couro, blusinhas justas e colãs. Eroni costumava dançar com 
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frequência no Garitão, danceteria localizada no bairro da Barra Funda. O senhor 
Garita, proprietário do local, tinha exatamente esse nome: Garita! Danceteria 
animada, com música ao vivo e samba rock, o Garitão foi moda entre os anos 70 
e 80. 
 Cida, a amiga do prédio de dona Teresa, era sua companhia frequente para 
as festas de muita música e cervejinha nas animadíssimas noites do Garitão. Mais 
tarde, Márcia, outra amiga do prédio, juntou-se às duas, completando o trio de 
amigas inseparáveis. 
 Surgiu então outra paixão na vida de Eroni: o time do parque São Jorge, o 
Corinthians, do qual o padroeiro era o mesmo santo de quem Jorge, pai dela, 
era devoto. Era o ano de 1979, e o time acabara de se sagrar campeão paulista, 
vencendo a Ponte Preta.  Contava em sua equipe com grandes jogadores como o 
goleiro Zé Maria e o ponta-esquerda Wladimir, entre outros. 
 Foi realizada uma grande festa da vitória na Avenida Paulista. Eroni, claro, foi 
para lá comemorar a vitória do seu time. Continua sendo hábito, em São Paulo, 
comemorar as vitórias dos times de futebol na avenida mais famosa da cidade da 
garoa, a Paulista.  Nessas ocasiões, ainda hoje, principalmente quando o vitorioso 
em um campeonato é o timão – como o Corinthians é conhecido – a avenida fica 
toda colorida nas cores dos times vitoriosos.
 O pai continuava vivendo em Cascavel, casado com a segunda mulher, dona 
Pretolina. Eroni enfrentava quase mil quilômetros de viagem de ônibus para 
visitá-lo. Os ônibus eram desconfortáveis e as estradas - mal conservadas - não 
ajudavam em nada. A viagem parecia muito longa, demorada demais. 
 Uma vez o ônibus bateu em uma pedra e, por sorte, nada de mais grave 
aconteceu. Os passageiros só tiveram que enfrentar longo período de espera para 
pegar o outro ônibus que viria resgatá-los. Mas sempre dava para tomar uma 
cervejinha nas paradas, para depois seguir viagem para Cascavel. Lá ela passava 
horas no sol do quintal da casa do pai, e se bronzeava tanto que quase apareciam 
bolhas na pele. Dona Pretrolina cuidava bem dela, e as noites eram de muitas 
conversas com o pai. Ele podia ser bravo, mas era ótimo de papo e passava horas 
conversando. Demonstrava seu amor pela filha através de atos carinhosos e, certa 
vez, enterrou uma melancia para que ficasse bem geladinha, ao gosto da filha, 
para quando ela chegasse. 
 Francisca também morava em Cascavel, casada com Nelson. Uma vez Eroni 
arrastou Francisca e uma das sobrinhas para uma tarde de compras no Paraguai. 
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Eronii e Gá vendo aviões, em uma tarde de sábado de 1982
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Nelson não gostou muito. Francisca teve sete filhos, todos batizados com nomes 
iniciados com a letra N.
 Jorgina estava casada com João e tinha Sílvia - a sobrinha corajosa que foi 
até segurança -, Marcos - o sobrinho que esperava a tia sentado na escada de 
casa, o mais velho pelo lado da irmã Jorgina, e Jony - o sobrinho mais novo, 
também pelo lado de Jorgina. Delvira tinha, além de Sebastião e Maria, Pedro - 
mais conhecido como Pedrinho -, sobrinho corinthiano que, assim como o outro 
sobrinho, o Marcos - filho mais velho de Jorgina -, também tinha paixão pelo time 
mais amado da tia de cabelos vermelhos
 A tia sempre foi uma inspiração para os sobrinhos. Saía com eles e os 
levava para tomar cerveja - quando estes se tornaram maior de idade -, e sempre 
conversava com eles sobre os jogos de futebol. O irmão Mário era policial, mas, 
durante a vida, teve muito problema com bebida. Mário morou um período em 
Cascavel, mas passou também algum tempo em Curitiba.
 Já Delvira, católica e devota de Nossa Senhora, gostava mesmo é de ir à missa e, 
como a irmã, gostava de relógios. Dizia-se flamenguista, também teve problemas 
com bebida na juventude, era ótima de papo e morava sozinha. Sempre gostou de 
ter seu cantinho e de assistir os programas da TV em seu próprio aparelho. 
Oswaldo, o irmão mais velho, já tinha falecido quando a irmã se mudou para São 
Paulo. Ele morreu do coração com 30 anos mais ou menos, deixando mulher e 
dois filhos. 
 Ao que se sabe, um de seus filhos  foi  policial, e, como o tio Mário, 
provavelmente na cidade de Cascavel. Eroni não teve mais notícias dos dois 
sobrinhos depois da morte do irmão. 
 Eroni tinha mesmo se encantado definitivamente por terras paulistanas. Fim 
de férias já era hora de pegar o ônibus de volta e deixar a família em Cascavel. A 
terra da garoa tinha o Corinthians, o Garitão, o Embu e até os namoros - alguns 
rápidos, outros mais estáveis -, como o que teve com Ermínio, companheiro de 
todos os momentos. A trilha sonora do casal eram as músicas de Rita Lee. Aliás, 
Eroni era tão parecida com Rita Lee que as pessoas as confundiam na rua: ambas 
tinham cabelos longos e vermelhos, eram magras, usavam roupas modernas e 
possuíam muito charme. Era chamada de Rita com frequência na rua. 
 A missa aos domingos era na igreja da rua Tutoia e as datas comemorativas 
no Garitão. Na Páscoa havia as orelhas de coelhinhos, no carnaval colares 
coloridos e roupas enfeitadas com muito brilho. Brilho era o toque que não podia 
faltar na época do carnaval e ano-novo. Brilho para dar sorte no ano que estava 
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Eroni, que agora era a Ti, Ci e Gá em uma viagem a Disney
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Rita Lee, de quem Eroni sempre foi fã
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começando, e as lantejoulas - muito em moda no final dos anos 70 e começo da 
década de 80 -, eram outro item indispensável.
 Surgiam novas músicas e talentos:  Novos Baianos, Belchior e Ivan Lins, entre 
outros, mas era com o rock que Eroni mais se identificava. Era mais animado, 
possibilitava dançar sem parar, e isso era tudo o que ela mais gostava de fazer: 
dançar e dançar, a melhor coisa da vida, depois do Corinthians.
 Às vezes, em tardes ensolaradas, costumava sentar-se em bancos do centro 
da cidade, mesmo com o intenso calor dos verões paulistanos. Comprava revistas 
em quadrinhos, gibis sobre anjinhos e diabinhos – histórias em que o diabinho 
fazia festa no céu e o anjinho não gostava muito. Ficava lendo e se divertindo, 
entretida com as narrativas das brigas no céu entre o anjinho e o diabinho. O 
centro da cidade era sossegado, tinha lá seus prédios altos como o famoso Edifício 
Itália, o prédio da Bandeira, mas era bem diferente do centro de hoje em dia. Aos 
domingos passeava no mercado da Pamplona, então chamado Eldorado, onde se 
achava tudo para comprar. Gostava, era um ótimo passeio! 
 Eroni arriscou uma vez ir ao Rio de Janeiro, em companhia de Nívea. Foi 
conhecer a cidade do Cristo Redentor. Costumava ir a Santos por um dia, para 
tomar sol e comer batata frita. Algo assim, como se diz hoje, um “bate e volta”. 
Nesse período Jorgina chegou a morar em São Paulo. Certa vez o filho dela, o 
sobrinho Jony de Eroni, foi tomar um lanche com a tia, que pediu Campári, bebida 
da moda. O garçom perguntou: “e você, menino, o que vai querer?!” Jony, com 
apenas 7 anos de idade, não teve dúvida e respondeu: “vou querer o mesmo que a 
minha tia”! O garçom achou graça, deu risada e lhe trouxe coca-cola. 
 Eroni continuava na casa de dona Teresa e de seu Erick, que acabou falecendo de 
leucemia. Um duro golpe para ela. A casa de dona Teresa começou a ficar sem graça. 
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Uma nova história

 Nívea, a irmã mais nova, trabalhava para Esmeralda, linda moça morena de 
olhos azuis. Cuidava do primeiro filho de Esmeralda, Giuliano, um bebê pequeno, 
branquinho e de olhos azuis como a mãe.  Eroni ficou então sabendo pela Nívea 
que um jovem casal, morador do bairro do Itaim Bibi - irmão e cunhada de 
Esmeralda -, estava à procura de alguém para ajudar nos trabalhos da casa. Foi 
assim que Eroni foi parar na casa de Glória e Cirillo. No começo era só o casal. 
Ela fazia o jantar, comprava ingressos para o cinema do final de semana, ia ao 
supermercado com os patrões e cuidava das plantas (outra paixão de Eroni, que 
hoje prefere as orquídeas). 
 A vida era assim: aos sábados frequentava o Garitão, comprava blusas novas 
para sair à noite nas lojas da rua João Cachoeira - centro comercial do bairro do 
Itaim Bibi - e adquiriu também uma câmera fotográfica. Sempre amou fotografias 
e, como passatempo, fotografava tudo: formigas, paisagens, carros, os ônibus das 
viagens a Cascavel, os motoristas das viagens, as estradas ruins que levavam à 
cidade do oeste do Paraná. Hoje as estradas estão melhores e mais bem-cuidadas, 
com pedágios e moderna infraestrutura.
 A casa do casal onde Eroni estava agora era tranquila e, às vezes, aparecia 
Adelina, mãe de Glória, professora aposentada, que deu aulas a vida inteira, 
ou Castorina, goiana de Cristalina, mãe de Cirillo, com seu cabelo impecável 
e sempre muito bem-arrumada. Adelina trazia livrinhos, pãezinhos e lírios de 
Santo Antônio, o santo casamenteiro de quem Eroni foi devota a vida inteira.  
Adelina gostava de ir à igreja do bairro do Pari, na região central da cidade de São 
Paulo. Um desses livros existe até hoje, uma pena não ter dedicatória e data. 
 Glória e Cirillo nunca almoçavam em casa. A esposa trabalhava como 
professora no parque infantil, e sempre ganhava presentes dos alunos, como 
panos de prato pintados a mão e outros agrados. O marido trabalhava em um 
escritório com o irmão e o pai – o Seu João - um senhor de olhos azuis tão belos 
quanto o mar. Seu João foi um grande exemplo de trabalho, uma pessoa cuja 
história daria outro livro.
 À noite Eroni ajudava Glória a fazer recortes de mimos para as crianças 
do parque infantil, presentes para o Dia das Mães, lembranças para as datas 
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comemorativas e, na Páscoa, havia recortes de coelhos pela casa toda! Eroni 
ajudava Glória a recortar coelhos e mais coelhos para as crianças.
 Eroni já sofria de artrite juvenil, que se iniciara ainda em Cascavel, e Dona 
Castorina ajudava a conseguir médicos para tratá-la. O casal Glória e Cirillo, 
algum tempo depois, teve uma bonita menina de olhos azuis como os do avô, Seu 
João. Muito pequena, a menina nasceu de 8 meses e recebeu o nome de Gabriella.  
Eroni passava horas cuidando dela. Quase se chamou Marcella, mas acabou 
mesmo recebendo nome de anjo, e era literalmente um anjo! Não chorava, só 
dormia, tornou-se a nova paixão de Eroni e as duas posavam juntas para fotos. 
 Gá (como a menina era chamada) já era encantada com as cores, e tinha que 
haver sempre uma plantinha por perto. Um dia Gá, usando o andador, virou de 
ponta cabeça, dando o maior susto em Eroni. Mas quando ela desvirou o andador, 
a bebê estava morrendo de rir, enquanto Eroni quase morria de susto! 
A bebê logo aprendeu a acenar com a mãozinha, dando tchau da janela para 
Ermínio, o namorado de Eroni. Ermínio era taxista e ajudava em dias de feira.      
 Nessa época a familia já morava no bairro dos Jardins, próximo ao Clube 
Pinheiros, mas os passeios da bebê eram no Clube Paineiras. Era só colocá-la 
sentadinha na cadeira do clube que ela não dava o menor trabalho: estava sempre 
bem-arrumadinha com seus lacinhos na cabeça, colados com sabonete, pois não 
tinha muito cabelo.
 Gá adorava ver os aviões passarem. Hoje ela não gosta muito de aviões, mas 
na época era apaixonada por eles. Talvez a “pequena menina de olhos azuis”, 
como o avô a chamava, achasse que aviões fossem pássaros ou nuvens, das quais 
ela gostava tanto. Gá sempre foi uma criança com uma grande sensibilidade e 
imaginação muito fértil... nuvens poderiam ser bichos, anjos, balões.
 Jorge, o pai de Eroni, morreu de câncer em Cascavel um mês depois do 
nascimento de Gá. Eroni esteve em Cascavel um mês antes de sua morte, quando 
ele já estava bem doente. 
 A primeira babá de Gá foi Isolina, moça que se dava muito bem com Eroni. 
Apesar da babá, Gá na verdade era apegada mesmo à Eroni, algo sem muita 
explicação. Há narrativas concretas de fatos, mas o afeto entre Gá e Eroni sempre 
foi inexplicável, como uma trama bordada pelo tempo e construída lentamente, 
com muito amor e respeito. 
 Depois de um tempo a bebê - já com três anos - ganhou um irmão, que 
nasceu enorme, moreno-claro, e que chorava que chorava, e, como chorava! Era 
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Ti e Gá em uma tarde na piscina
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lindo, grande e meio gordinho, estilo bebê fofo. Formou-se então, uma dupla em 
rosa e azul. A menina sempre foi apaixonada pela cor rosa. 
 A dupla Gá e Ci (o menino recebeu o nome de Cirillo, como seu pai) logo se 
apaixonou por Eroni. Assim como Gá, o irmão também sempre foi muito apegado 
à moça. Nas noites de sexta-feira, as crianças iam brincar na área de recreação do 
Shopping Morumbi, um local enorme. Ci ficava até acabar todo o dinheiro. 
 Ci trazia folhas secas da escola e lá aprendia a cantar canções infantis, 
que gostava de repetir para Eroni. Gá também trazia folhas secas da escola na 
lancheira, aprendia a desenhar e levava os desenhos para casa. Desenhar era 
mesmo com ela, que sempre foi uma criança muito ligada ao mundo das artes. 
 Eroni tinha a difícil tarefa de levar a dupla de irmãos à natação. Gá parecia 
um peixinho. Adorava nadar, mas o irmão odiava. Era difícil colocá-lo na água e 
difícil dar-lhe o banho depois, após o exercício. Ele gostava mesmo era de futebol, 
onde Eroni o levava também. Iam à escolinha do Rivelino, ex-jogador corinthiano. 
Eroni ficava na torcida e gritava a cada gol. Ci tinha seu grupinho de jogar futebol 
no prédio. 
 Gá gostava de passar o tempo com suas bonecas e de cidades imaginárias, 
onde havia quase tudo do mundo real: pizzaria, hospital, escola, igreja, loja de 
brinquedo, enfim de tudo um pouco e cada boneca tinha seu próprio nome. De 
de tão pequenas, as bonecas acabavam engolidas pelo aspirador, quase sempre o 
vilão da história.
 Eroni gostava ainda de frequentar os jogos do Corinthians, então contando 
com grandes jogadores em seu elenco. O time jogava no Morumbi (ainda não 
tinha sua própria arena) e raramente jogava no histórico estádio do Pacaembu. 
Quando dava, ela ia às festas das vitórias corinthianas na Av. Paulista, assim 
como foi naquela em que festejaram a vitória do time no jogo contra a Ponte 
Preta, em 79, quando o time se sagrou campeão paulista.  Saía ano, entrava ano, 
e a paixão pelo time do Parque São Jorge continuava a mesma.
 Eroni possuía tudo do seu time de coração! Seu Mário, morador do mesmo 
prédio da família, dava os ingressos para os jogos. Eram tantos ingressos para 
cadeiras numeradas que daria até para distribuir na entrada do Morumbi. 
 A família agora morava em um apartamento em Moema. O apartamento 
ficava na rota dos aviões que seguiam em direção ao aeroporto de Congonhas. No 
começo, Eroni tinha muito medo, mas gostava de tomar sol no topo do edifício, e 
as crianças gostavam da piscina. Era pequena, mas dava para se divertir! 
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 Quando Ci ficou maior, era cercado de amigos e Ti (como carinhosamente 
agora tratavam Eroni), pedia pizza. Rafael, primo dos irmãos, já tinha nascido. Gá 
e Ci viam nele praticamente um irmão caçula, 7 anos mais novo que Gá, e 4 anos 
mais novo que Ci. Rafa era terrível, dava trabalho para Ti, mas era companhia 
para o jantar de sábado à noite, principalmente se houvesse um docinho no 
final da refeição. Ir ao shopping com Rafael era uma verdadeira aventura: ele 
desligava toda as escadas rolantes! Uma vez sumiu pela casa - ficou cerca de meia 
hora desaparecido - lógico que mudando de lugar! -, e foi a Ti que o encontrou, 
quando todos já estavam desesperados. Mas como uma criança de mais ou menos 
seis anos iria fugir?! Teoricamente seria impossível, então Ti conseguiu manter 
a calma e acabou achando o Rafa debaixo de uma mesa. Foi também a Ti que 
ensinou o menino a tomar suco de laranja no canudinho.
 Rita Lee continuava sendo uma das trilhas sonoras preferidas de Eroni. Ela 
foi a um show da cantora no ginásio do Ibirapuera, no apogeu dos anos 80 e, 
quando Rita Lee desceu em uma corda, vinda do teto, a plateia foi ao delírio. Rita 
e Eroni continuavam muito parecidas, e Ti continuava a ser parada na rua, dada 
à sua enorme semelhança com a cantora.
 Eroni gostava de tomar sua cervejinha com um queijinho nos bares de 
Moema, que ferviam de gente. Uma noite, em um barzinho chique e badalado, um 
rato de verdade quis comer seu queijo. Eroni ficou só com a cerveja. O queijinho 
virou o jantar do rato... batatinha frita também ia bem, tanto nas lanchonetes de 
Moema quanto nas tardes de domingo no Embu das Artes. Domingo combinava 
com o Embu. Era preciso pegar ônibus, mas não demorava para chegar. Embu era 
grande centro de atração com sua clássica feirinha, onde se vendia de tudo - de 
bonecas a roupas, artesanatos em geral, quadros e objetos de decoração.  Porém, 
a maior atração eram mesmo as bijuterias.
 Durante a semana, as novelas iam bem. As preferidas eram as das oito (hoje 
das 9), depois do jantar das crianças. Seu Cirillo sempre lhe trazia as fitas da 
novela da moda, e, para Gá, a nova fita da Xuxa, que estava na fase da canção 
do Arco-Íris, misturada com Lua de Cristal. A menina sabia tudo de cor e tinha 
até um microfone igual ao da apresentadora infantil. Possuía também as botas, 
sandálias com as cordas de pular, estrelinhas, cadernos, bonecas, maletinhas 
rosa com a nave espacial, tudo da   apresentadora.  Xuxa estava no auge e seu 
programa passava todas as manhãs na  Rede Globo.
 Gá assistia todos os dias ao programa, pois estudava à tarde, havendo então 
tempo disponível para assisti-lo, antes de fazer a lição de casa. Assistia pela TV 
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Uma casinha em São João Del Rei.  

Viagem de Ti com a Gá, que na época viajava para fotografar
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no próprio quarto. O aparelho ficava em cima de uma prateleira cor-de-rosa cheia 
de bonecas, ao lado da casinha da Barbie, que ficava mais desmontada do que de 
pé. Coitadinha da Barbie! 
 A TV era um caso à parte, tinha que ficar mudando a antena de lugar para 
pegar melhor o programa da Xuxa. Já o menino Ci estudava de manhã e gostava 
dos desenhos da moda - estes que meninos curtem -, pois queria ter a mesma 
força dos heróis de seus desenhos favoritos.
 Até a espada ele tinha!  Uma vez, em um aniversário das crianças, foi 
contratado um moço para fazer o papel do He-Man e uma moça para fazer o papel 
da She-Ra. Só que o He-Man bebeu um pouquinho a mais... As festas eram um 
capítulo à parte.  Uma delas teve a participação do elenco do programa infantil de 
auditório Bambalalão, da TV Cultura de São Paulo, sucesso na época.  
Ti gostava de andar de táxi, mas em táxis de verdade, não aqueles da música da 
Angélica. Gá também gostava de passear de táxi, e os taxistas dirigiam carros 
multicoloridos, não esses carros brancos ou pretos como os táxis de de hoje em 
dia. Nem havia ainda aplicativos, iPhones ou celulares. As chamadas telefônicas 
eram feitas com fichas específicas para uso em orelhões ou através dos telefones 
residenciais, cuja aquisição era caríssima, verdadeiro investimento. 
 Quando Gá tinha 8 anos e Ci 5, Glória e Cirillo se separaram. Cirillo foi 
morar no bairro do Pacaembu. No apartamento ficaram Eroni, Glória, Gá e Ci, 
além de Nelcy - babá das crianças, meio doidinha. Alta e falante, Nelcy trabalhou 
na casa por longo período.
 A vida seguiu por trilhos certeiros. Nos finais de semana, Ci e os amigos se 
divertiam no vídeo game, e Gá brincava no quarto com as bonecas. Para variar, 
havia finais de semana em que faziam passeios à Cidade da Criança, em alta nos 
anos 80.
 Um dia Dadinho (apelido de Jean, um amigo do Ci) desapareceu na Cidade 
da Criança. Eroni ficou muito nervosa, mas o menino logo apareceu. Ci também 
desapareceu algumas vezes em praias e até na Disney. As praias sempre foram 
um labirinto para crianças pequenas, que gostam de ir pegar água no mar com 
seus baldes para depois construir castelos imaginários.
 Durante certo tempo (6 meses), Eroni ficou fora do apartamento da família, 
por desentendimento com Glória, ou melhor com dona Glória, como era tratada. 
Foi trabalhar na casa de dona Martha, mãe de duas filhas pequenas, Isabela (Bela) 
e Débora (Pinha). A mãe de dona Martha era uma pessoa difícil, as meninas eram 
lindas, porém um pouco levadas, e as saudades de Eroni eram insuportáveis. 
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A temporada na casa de dona Martha durou pouco tempo. Com saudades dos 
irmãos Ci e Gá, Eroni voltou e, em sua volta, foi morar em Mauá, cidade da 
região do grande ABC, área metropolitana de São Paulo. Mas era complicado, 
tinha que acordar às quatro e meia da manhã, pegar trem e o ônibus em direção 
a Moema, no lado oposto da cidade. Também morou com Sassá, que na realidade 
se chamava Paulo, mas seu Cirillo - o pai das crianças -, adorava apelidar as 
pessoas e o apelidou Sassá. Paulo era motorista de Cirillo, mas não durou muito. 
Foram até morar mais perto, no centro da cidade, mas também por pouco tempo.  
As crianças chegaram até a visitar o casal uma vez no apartamento do centro, 
e Ti fez  bacon  frito, que elas adoravam. Um dia Eroni resolveu voltar a morar 
com Glória e as crianças, no apartamento de Moema, bairro onde as ruas tinham 
nomes de pássaros
 Nos finais de semana, Rafael costumava ir ao apartamento em companhia da 
mãe, Bia - tia de Gá e Ci. Em alguns finais de semana, Bia e Rafael almoçavam lá. 
Havia sempre ovo frito e doces, as comidas preferidas de Bia.
 Dona Teresa, a senhora judia com quem Eroni trabalhara 8 anos, casou-se 
novamente com um americano, após ficar viúva. Um belo dia encontraram-se 
todos em um restaurante da Disney: Eroni, Glória com as duas crianças, e dona 
Teresa, que também estava com os netos na terra de Cinderela, Alice e Branca de 
Neve. Gá adorava as personagens femininas e Ci era fã dos piratas. 
 Glória convidava Eroni para jantar fora muitas vezes, fazendo-lhe companhia 
nas noites agitadas da São Paulo dos anos 90. Ainda nos anos 80, nas noites de 
verão, quando Eroni frequentava a casa noturna do seu Garita e pegava carona 
com seu Cirillo até a Barra Funda, seu Cirillo esticava o trajeto, indo visitar a 
casa dos pais dele. Os pais, Castorina e João, haviam morado na rua Simpatia, 
na famosa Vila Madalena de hoje, mas naquela época já residiam no bairro do 
Pacaembu, próximo ao famoso estádio.
 Gá fazia companhia no carro até o Garitão, depois seguia com o pai até a casa 
dos avós. Seu Cirillo tinha um carro grande e vermelho. Uma vez a pequena Gá 
fez um escândalo, porque queria entrar no Garitão e não entendia a razão por que 
crianças não entravam em danceteria. A menina prometia ser futuramente uma 
grande baladeira, mas na fase adulta nunca gostou de balada, só de shows.
Cirillo dava o dinheiro do táxi na volta para casa. Uma tarde, ele deveria dar o 
dinheiro do táxi para Ti ir assistir ao jogo do Corinthians no Morumbi, mas ele e 
Glória tiveram um compromisso de última hora e não havia ninguém para ficar 
com as crianças. Não teve outro jeito: Eroni teve que ficar e ouvir o jogo pelo 
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São Francisco, o santinho padroeiro da igreja onde Ti e Gá iam às missas de domingo
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Santa Teresinha, a  santinha de devoção de Gá,

 e padroeira da igreja cuja missas dominicais Ti e Gá assistiram  durante algum tempo 
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radinho de pilha. Lógico que era ótimo ficar com as crianças, mas era uma pena 
elas não terem idade suficiente para ir ao jogo do timão junto com sua Ti. 
  Houve o episódio da catapora. Gá pegou catapora e Ti, cuidando dela, também 
pegou. Não havia ainda vacinas e Ti ficou com 40 graus de febre. Seu Cirillo 
chamou o médico, Dr. Manuel. Seu Cirillo era bom quando o assunto era “médicos e 
remédios”. Sempre tinha algum nome de remédio para indicar ou alguma novidade. 
Depois da morte do Dr. Manuel, o médico da família passou a ser Dr. Edílio e, até 
hoje, é Dr. Edílio para tudo. No caso da Gá, é Dra. Miriam para tudo.
          Pelo apartamento de Moema ainda passaram algumas outras pessoas, 
entre elas Nelcy, a moça alta que já foi citada anteriormente (babá das crianças). 
Marcelo (motorista da casa) se tornou um bom amigo para Ti, que às vezes o 
visitava na casa dele. Ele tinha dois lindos meninos: Felipe, que mais parecia 
um boneco, e um outro menino, que adorava pescar. Tinha também a Eliúde, 
faxineira que caprichava, deixando a casa deles bem limpinha! 
          Enfim, muita gente andou por lá. Alguns ficaram mais, outros menos, mas 
cada um deixou sua marca. 
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Espantalho - lembrança das viagens para Atibaia
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Capítulo IV
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Viagens

 As viagens eram sempre para os mesmos destinos: Disney, Guarujá, Serra 
Negra, Miami e, às vezes, nordeste do Brasil. No reino mágico da Branca de 
Neve, numa dessas viagens, fazia um calor de derreter a própria personagem. 
Enfrentavam-se filas e mais filas, e havia um trenzinho que ia do hotel ao parque 
do castelo da Cinderela - a amiga dos ratinhos - e para o parque da bola gigante.
Eroni e Gá gostavam da casa das bonecas e Ci dos piratas, incluindo aquele da 
perna de pau. As férias eram regadas a muita coca-cola, sovertes e lojinhas. Eroni 
uma vez disse sobre essas férias: “para quem saiu de Cantaduvas, viajar de avião 
para um lugar chique assim, parece até estar vivendo um filme”. 
 Gá e Ti gostavam do castelo da Disney. Gá sempre imaginou esse castelo 
colorido. Gá era a companheira de Eroni na Disney. Eroni caminhava mais devagar 
por causa da menina Gá, que não andava muito rápido. Nascera com hipotonia 
muscular, distúrbio causador de diminuição do tônus muscular responsável pela 
força física.  A falta desse tônus no organismo causa moleza e flacidez. O ritmo 
dela era um pouco mais lento para caminhar, mas os demais movimentos eram 
normais: andava de bicicleta como ninguém, nadava como um peixinho, se achava 
uma sereia. Uma vez Gá e Ci começaram a brigar no meio da piscina, e ainda bem 
que havia uma mocinha no mesmo hotel disposta a ajudar a resolver a situação, 
pois Eroni nunca aprendera a nadar. 
           Histórias de viagens são muitas: uma vez o pateta da Disney se apaixonou 
por Eroni, justo o pateta! Não poderia ser o príncipe da Cinderela? Mas não dava 
para saber como era o pateta por baixo daquela roupa toda. Seria parecido com o 
tal príncipe da Cinderela?!
 Na Disney havia ainda aquele carrinho “de volta para o futuro” que de futuro 
não tinha nada, o que provocava mesmo é muita tontura. Gá e Ti odiavam o tal 
carrinho. Um dia Gá caiu na escada rolante do hotel, assustou-se, mas o trauma 
durou pouco. Ti tinha então que pegá-la no colo para descer as escadas rolantes 
do parque e do hotel. 
 Quando a boneca de Gá caiu do trenzinho, foi só choradeira. Mas logo ela 
comprou outra igual, que “vive“ até hoje na prateleira da sala. E o Ci, querendo 
sair de moletom de inverno naquele calor de derreter até o mundo do fronzen... 
sim, um calor de derreter até congelado! 
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Lembrando as viagens com a Ti
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 Elza e Ana nem sonhavam existir. Era o tempo em que os personagens mais 
famosos eram Cinderela, Branca de Neve e Mickey - o ratinho dono da casa -, 
que ilustrava tudo. Estava no copo de coca-cola, nas embalagens de soverte e 
da manteiga do café da manhã do hotel, em tudo. Da casa dos monstros e dos 
fantasmas, a Ti não gostava muito. 
 Na maioria das viagens iam Glória, Eroni, Gá e Ci, que teimava em andar 
com o moletom quente de inverno. Uma vez Nelcy foi também. Embora Nelcy 
fosse a babá, a Gá continuava apegada mesmo era à Ti. 
 Em uma viagem de navio pelas águas agitadas do Caribe, Nívea - a irmã 
de Eroni - também foi, para cuidar dos três meninos de Esmeralda. Foram na 
viagem Glória, Eroni e as duas crianças - Gá e Ci -, Nívea, Esmeralda com os 
três meninos, e Paulo - marido de Esmeralda. O navio balançou o tempo inteiro 
e todos passaram mal, menos Gá, a única resistente no meio de todo mundo.  A 
menina se encantara pelo ursinho novo, comprado no navio. 
 Na viagem a São Francisco, onde havia um parque com árvores imensas, não 
se podia fumar. Eroni fumava, mas deixou de fumar quando Ci lhe pediu para 
parar. Deu certo, ela nunca mais fumou.
          Certa vez Eroni viajou sozinha com as crianças para Goiânia. Glória e Cirillo 
já estavam lá. Ci deu um baile de choradeira no avião. Sorte que o rapaz sentado 
na poltrona ao lado ajudou. Ci, na verdade, tinha mesmo o hábito de dar bailes. 
Na Disney, uma vez, se jogou no chão, aos gritos, porque queria um robô. Em 
Serra Negra chorava tanto que lhe deram um apartamento individual no hotel, 
só para ele. 
 Ti era companhia para as crianças nos passeios de carrinho na praça do 
centro da cidade de Serra Negra. Tirando os bailes, Ci era uma criança boazinha. 
Gostava do gira-gira e dos cogumelos de Serra Negra. No Guarujá, a diversão 
era a piscina do hotel. Nesse hotel, às vezes serviam um suco de uva com leite 
condensado delicioso. Ti era também companhia para assistir aos filmes da tarde 
na TV do quarto do hotel, e para pedir a sopa da copa para seu Roberto. Gá 
gostava da sopa de tomate, e Ci do macarrão com molho de tomate, que vinha em 
uma tigela de barro e se chamava “macarrão do cawboy”.
 Quando Ti precisava ir a São Paulo resolver algo, Gá dava um jeito de lhe 
telefonar da cabine telefônica do hotel, e pedia à telefonista para fazer a ligação. 
Eram tempos sem celular ou WhatsApp, então o jeito era pedir à telefonista. Era 
até engraçado uma menina de 7 anos fazendo isso sozinha. Quando Gá já estava 
mais crescida, e Ti não viajava junto, a menina ficava no hotel para lhe telefonar.
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 Em viagens internacionais, mesmo falando um inglês bem ruim, ela fazia 
com que a telefonista entendesse pelo menos o número da residência da família 
em São Paulo. Gá sabia o número de cor em inglês, o que ajudava. Uma vez, para 
usar o telefone, ficou sozinha no hotel, e arriscou pedindo o jantar, dando uma 
“chutadinha” no inglês. Vieram carne malpassada e ervilhas, e ela não gostava 
de jeito nenum desses pratos. Mas não navia outra opção, e o jeito foi comer o 
que tinha. 
 Já entrando na adolescência, a menina queria desistir de viajar. Primeiro 
porque Ti não iria, segundo porque odiava aviões de qualquer tipo. Mas ninguém 
entendia como uma adolescente estava se negando a ir a Paris.   Na fase adulta 
isso se tornou mais evidente; dava trabalho para Ti em aviões, e certa vez foi 
difícil fazê-la entrar em um avião pequeno. O voo, vindo de Goiânia para São 
Paulo, pareceu - para Gá - uma eternidade, coisa de horas! Na realidade esse voo 
durou apenas uma hora.  Mesmo com o avô junto, Gá não quera viajar de avião. 
Mas deu tudo certo no final. 
 Ti sempre gostou de fotografia. Sua primeira câmera fotográfica foi comprada 
no início dos anos 80, e, nesse mesmo período, ela ganhou uma polaroid em seu 
aniversário. Essa máquina imprimia fotos na hora, era uma grande novidade! 
Hoje ela tira fotos com o celular, e gosta, principalmente, de fotografar suas 
lindas orquídeas.
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Filhos do Ci - a história continua
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Fotos 3/4 das histórias de uma vida - personagens que se foram
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As histórias da infância de Gá e Ci 

             Gá ajudava a fazer a mesa do jantar, dispondo os talheres Não sobrava nada 
na gaveta, iam todos para a mesa. Nos aniversários, havia bolo feito e decorado 
por Ti, que nunca mais havia sido chamada de Eroni pela dupla de irmãos. Mesmo 
quando ficaram adultos, eles mantiveram o apelido Ti para todas as horas. 
Acordar o menino Ci para ir à escola era tarefa difícil. Muitas vezes Ti se deitava 
na cama dele, para ver se o acordava, mas rápido. Gá era mais fácil: bastava 
chamar uma vez para acordá-la. Ti buscava as crianças na escola no final das 
aulas, e também quando havia algum problema no meio das aulas. Uma vez ela foi 
buscar Gá porque a menina estava com dor de barriga, mas não queriam entregá-
la. Foi preciso reclamar com os responsáveis pela escola, mas quando Gá viu 
Ti, de longe, saiu correndo em sua direção, abraçando-a afetuosamente. Depois 
disso, a escola não teve mais a menor dúvida: entregou a menina imediatamente.
 Gá costumava pegar suas bonecas preferidas e colocá-las em um carrinho 
de feira de brinquedo. Levava tudo para a porta da cozinha, e ficava brincando 
enquanto Ti preparava o almoço. Ti cozinhava muitíssimo bem. Sua torta de 
maçã podia ser considerada a sétima maravilha do mundo. O arroz de forno, 
assim como a torta de frango ou a musse de chocolate também eram deliciosos. 
Ci gostava de estrogonofe, Gá da torta de maçã e Rafael de tudo o que era doce, 
como o doce de leite, por exemplo.  Glória preferia bacalhau, peixe e camarão. 
Nessa altura, Glória estava com Alexandre, que adorava o bacalhau da Ti. Aliás, 
o “bacalhau da Ti” sempre foi um sucesso de público. Nem em Portugal havia um 
bacalhau tão bom! 
 Nos dias de eleição, Gá e Ci faziam companhia a Ti, quando ela ia votar. Não 
importava o candidato, importava fazer o “X” no papel. Nada era eletrônico, tudo 
manual, no papel mesmo.
 Ti também era a companhia certa para assistir às apresentações das crianças 
nas festinhas juninas da escola. Uma vez Gá foi a noiva. Justo quem! Era a criança 
mais tímida do colégio. No teatro da turma da primeira comunhão, Ci fez o papel 
do pai do filho pródigo. Gá era da figuração, mas, no dia da primeira comunhão, 
até leu uma passagem do evangelho. Ninguém entendeu nada! 
 Uma outra vez Ti fez filé de peixe com purê de batatas para o almoço. O 
purê a Gá amava!  Já o peixe foi parar debaixo da mesa. Era mais uma travessura 
infantil da menina que não gostava de peixe. Ti achou que a menina de olhos 
azuis e toda comportada havia comido o peixe, mas o tal filé de peixe estava 
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inteirinho debaixo da mesa. Tudo aconteceu na copa da casa, decorada com uma 
mesa de madeira e cadeira anos 80. Na copa ficava também um aparelho de TV 
com pequenas anteninhas, daquelas em que se colocava palha de aço na ponta.  
 Há uma foto histórica mostrando como o casal de irmãos gostava de ficar no 
quarto da Ti. A foto - típica fotografia em papel Kodak - mostra Ci em cima da 
cama escutando o okman – peça característica do início dos anos 80, que tocava 
fitas daquelas que se enrolavam toda hora, obrigando a usar uma caneta para dar 
um jeito. Também há uma foto do menino Ci usando o radinho da Ti, todo feliz 
da vida aos 3 anos de idade, ouvindo música.
  O quarto da Ti era pequeno, com a cama encostada na parede, um armário 
pequeno e um móvel de madeira, onde ficava a TV. Nela Ti assistia à novela do 
momento ou ao desfile da escola de samba Gaviões da Fiel. Se a escola fosse a 
última a desfilar, lá ficava a Ti esperando, mesmo que a escola desfilasse às cinco 
horas da manhã. Dona Glória e Ti se tornaram grandes amigas durante o tempo 
em que conviveram. Às vezes Glória levava Ti junto quando ia à faculdade de 
direito, para que a   ajudasse a tirar xerox da matéria do dia. 
 Gá ficava muito em seu quarto, junto às bonecas, e Ci se distraía com o 
vídeo game e com os amigos. Houve ainda a fase da banda dos meninos dentro 
do quarto. Não era uma banda de garagem. Era mesmo uma banda dentro de um 
quarto, fazendo barulho! Ci gostava também de jogar futebol, e fez até teste no 
Corinthians. Gá preferia a natação. Com Ci, a natação era só choro! Mesmo assim 
ele apreendeu a nadar, mas, quem amava mesmo a água, era de fato a irmã.
 Gá e Ci tiveram alguns bichinhos: um coelho que quis comer o pé da Ti, uma 
tartaruga estressada que ficou quinze dias perdida dentro da casa e um aquário 
com lindos peixinhos. 
 Rafa, o primo dos dois irmãos, também teve muitas histórias com a Ti. Uma 
vez ela foi com ele ao shopping. Rafa era uma criança linda, mas um pouquinho 
arteiro e conseguiu desligar todas as escadas rolantes do shopping, além de 
derrubar a árvore de Natal. Também tinha o hábito de esconder as chaves de casa 
para ninguém sair. 
 Quando Ti teve problemas pulmonares e foi fazer tratamento em Curitiba, 
Gá, como sempre, achava uma forma de lhe telefonar. O jeito era ligar para a 
casa da vizinha de Nívea, irmã da Ti. Não havia telefone fixo na casa de Nívea 
muito menos celular, que nem existia. A única forma de fazer contato era mesmo 
ligando para a vizinha ou escrevendo cartas. Gá agia da mesma forma como 
quando viajavam para fora do país sem a Ti. Da Disney, enviava cartões-postais 
com as fotos mais bonitas, ou com o personagem predileto da Ti.



63

Ao sair para o balé nas manhãs frias de inverno, Gá costumava deixar um bilhetinho
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Por aí

 Raki ou Raquel, amiga de Gá do ginásio e companheira frequente de aventuras, 
era uma moça morena de cabelos longos, extremamente carinhosa, simpática e 
com incrível simplicidade de ver o mundo. Era só a Gá inventar uma viagem que 
a Ti já indagava: “você chamou a Raki?“. Iam as três: Gá, Ti e Raki para Campos 
do Jordão ou Rio de Janeiro, com direito a passar em Aparecida do Norte para 
assistir à missa. No Rio, era obrigatório assistir à gravação do programa da Xuxa. 
Raki também era companhia para ir aos shows de Sandy e Jr. e do KLB. Se o KLB 
fizesse show três noites seguidas, lá iam as três, Ti e as duas meninas. Aos jogos 
do Corinthians, no estádio do Pacaembu, Ti costumava ir com Ci e os amigos. 
 Ti e Gá também viajavam muito também com Ari, o motorista pronto para 
qualquer aventura. Visitaram as cidades históricas de Minas Gerais, onde se 
hospedaram em uma pousada que parecia saída de contos de fada, e lá fizeram 
fotos para o curso de fotografia. Também visitaram e fizeram fotos de Paraty, no 
“Paraty em Foco”, um dos maiores eventos de fotografia do país. 
 Uma vez o pneu do carro furou no meio do centro histórico de Paraty. O 
carro era muito baixo para tal aventura! Outra vez - em outro carro, também 
baixo – foram se aventurar pelas cachoeiras de Perinópolis, cidade do interior 
de Goiás. Esticaram essa viagem até Brasília, para que Ti conhecesse nossa linda 
capital, e ainda para comer um franguinho, como só Brasília tem. 
 Foram a Curitiba visitar Nívea, que estivera doente, tomar café no shopping 
Estação, passear no shopping do Batel, tirar fotos no Jardim Botânico. 
 Viajaram ao Rio de Janeiro, visitaram a feira de Ipanema, o shopping da 
Gávea, foram ao Cristo Redentor e à feirinha de Ipanema.  
 Em Campos do Jordão tomaram café no Morro do Elefante e se hospedaram 
em um hotel encantador, repleto de flores pelo caminho. Foram a Atibaia, com 
direito até a um espantalho e à turma da Mônica.Viajaram ainda às cidades de 
Itu, São Roque e Cascavel, quando Ti pôde rever a irmã Delvira, depois de 20 
anos. Encantaram-se com a agora próspera Cascavel, cidade de Nossa Senhora 
Aparecida, gigante das andorinhas, onde sempre morou Pedro, o sobrinho 
corinthiano por influência da tia Ti. Pedro continuava adorando tomar chope ou 
vinho em um bar badalado da cidade, e Gá e Ti foram convocadas a ir ao tal bar.
 Na cidade ainda moravam Paulo, Maria, Silerne e os filhos Karin - uma 
menina simpática e falante, e Lucas - seu irmão mais novo -, além de Sebastião, o 
Tião, que faleceu de câncer um tempo depois dessa viagem a Cascavel. 
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Memórias que ficam - um bordado da Ti
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 Em uma viagem ao Rio de Janeiro, o carro quebrou no meio do aterro do 
Flamengo. Ti e Gá estavam com Raquel, mais conhecida como Raki, e com 
Marcelo, o motorista na época, muito amigo da Ti. Então as três, Gá, Raki e Ti, 
foram comprar água mineral para o carro. Os cariocas olhavam a cena tirando 
sarro, pois comprar água mineral para carro era coisa inédita no Rio de Janeiro 
da bossa nova e da Garota de Ipanema. 
 Outra vez - nesse mesmo Rio de Tom Jobim! - Gá, Ti e Raki (com Marcelo 
dirigindo), foram procurar a casa da Xuxa. Era longe, quase no fim do mundo. Da 
zona sul até lá era uma viagem. Outra viagem foi para assistir à gravação do KLB, 
conjunto formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, que tiveram o seu auge 
no começo dos anos 2000, estourando na mídia com sua música. 
Dor de amor fazia parte de um programa chamado “Jovens Tardes”, parte da 
programação da Rede Globo - emissora carioca que também transmitia o programa 
da Xuxa, que a Gá tanto gostava, além das novelas das nove.
 Gá já estava na faculdade e Fabiana - uma menina loirinha que parecia com 
Gá até no gosto pelas roupas, e tinha o mesmo entusiasmo pela pintura -, era sua 
companhia frequente nos almoços da Tupi - como era chamado o apartamento 
da rua Tupi, no Pacaembu. Outra companhia constante nesses almoços era Ci 
que gostava de uma carninha. Nessas ocasiões, nunca faltava a picanha ao forno. 
Ti era companhia certa para as exposições de Gá, que estava se formando em 
artes plásticas. Havia então exposições de arte em vários lugares da cidade: nos 
Clubes Paineiras e Pinheiros, em Suzano, em bibliotecas, na faculdade. Enfim, 
onde desse! Ci tomou gosto pela matemática e ingressou no mundo dos números.
       Ti ainda ia buscar Gá no curso, aos sábados, para irem juntas ao Embu onde 
almoçavam. Às vezes, esticavam o passeio para almoçar em Aldeia da Serra ou 
Alphaville. Às segundas-feiras, o almoço era perto do Instituto Tomie Othake - 
onde Gá fez cursos de pintura por quase nove anos – ou no clube Pinheiros. 
Além de KLB e Sandy e Júnior, Ti e Gá iam muito a outros shows, hábito frequente 
das duas. Gostavam de assistir às apresentações de Roberto Carlos no antigo 
Olímpia, casa de show que ficava na zona oeste de São Paulo. Ti nunca tinha 
indo a um show do Roberto Carlos e a primeira ida ao Olímpia foi um sonho 
realizado. Nesta mesma casa de shows assistiram também Zezé di Camargo e 
Luciano, cantores goianos que nos anos 90 eram a sensação das rádios de todo o 
Brasil, com a música “É o Amor”, cuja letra Ti sabia inteira de cor. Leonardo, já 
sem o Leandro, e outros cantores goianos como Wanessa Camargo, filha de Zezé, 
da mesma dupla com Luciano, eram também sucesso da música sertaneja. Em 



67

Goiás também nasceu Castorina, avó de Gá.  O grande sucesso sertanejo desses 
cantores goianos ocorreu no início dos anos 2000. 
 Também realizando a vontade da Ti, Gá a acompanhou a um show de 
Wanderléa, cantora que fez parte da trilha sonora da juventude de Ti, quando 
ainda morava em Cascavel. Nessa época Wanderléa era conhecida como a 
cantora da minissaia, ditando moda.  Assistiram a shows de Roberta Miranda, 
muito admirada por Ti e Gá também por sua devoção à Nossa Senhora. E viram 
apresentações de muitos outros cantores sertanejos de sucesso naquele momento. 
 Gá e Ti gostavam de festas juninas. Dava para tomar um vinho quente, comer 
um cachorro-quente e brincar nas barraquinhas até acabar todo o dinheiro que 
tinham. Quando davam sorte, elas conseguiam ganhar um bichinho de pelúcia. 
Em 2001, Gá e Ti se mudaram para o Pacaembu, fixando residência no apto. de 
Cirillo, pai da Gá. No local também morava seu João, o do olho azul como o 
céu e o mar, residindo no décimo-terceiro andar do mesmo prédio, no bairro 
do famoso estádio e da avó de Gá. Gá já estudava na Escola de Belas Artes, mas 
religiosamente, em todos os finais de tarde, visitava a casa da avó, onde sempre 
havia um brigadeiro. 
          Ci ficara com Glória no apartamento de Moema, mas vinha com frequência 
almoçar no Pacaembu. Como o apartamento era perto do estádio, de lá se ouvia 
a torcida do Corinthians, em dias de jogos do time. Ti se divertia! Nesses dias, 
ela colocava uma bandeira bem grande do Corinthians na sacada para que todos 
a vissem. 
 Foi nesse apartamento do Pacaembu que Ti iniciou sua coleção de orquídeas. 
Eram muitas, de todos os tamanhos! A coleção de vaquinhas ela começou em 
outro apartamento, no sétimo andar de um prédio em outro bairro da capital 
paulista, onde ela e Gá moraram por um tempo. Hoje as duas continuam morando 
no mesmo prédio do Pacaembu, só que no quinto andar, onde a coleção de 
vaquinhas teve continuidade. Este apartamento está repleto de plantas, de quem 
os passarinhos são os maiores clientes. Ti adora colocar bananas para eles.
 A coleção de vacas possui itens de várias cores: vaquinhas brancas, pretas, 
rosas, azuis, vermelhas. E de várias procedências: Serra Negra, Londres - estas 
compradas por Ci. 
 Ti era muito criativa e fantasiava histórias. Quando viajava a Serra Negra, em 
companhia de Gá, costumava brincar que a Branca de Neve morava na casinha que 
ficava no meio da mata, de onde se podia ver o hotel. Morava lá com cinco anões, 
ressuscitados da morte por afogamento, ocorrida na piscina do hotel, sendo que 
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Dona Pedrolina e Jorge, pai de Eroni
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um deles fora atropelado. Uma história, convenhamos, um pouco trágica para o 
mundo Disney! 
 Havia também a história de um gato que seria pai da Ti. Esse gato moraria 
no castelo da Cinderela. Muitas vezes Cinderela estaria morando com Branca 
de Neve em Serra Negra, e os duendes morariam no apartamento onde Gá e Ti 
moravam, embora estivessem rondando por toda parte.  Ti sempre gostou de 
orquídeas e chegou a ter quase 100. Hoje ainda tem muitas, em muitos tons. 
 Em São Paulo, nos almoços e jantares em restaurantes, os preferidos eram 
os do bairro do Bexiga, onde se comiam excelentes massas e ouvia-se boa música 
italiana. Em restaurantes japoneses, saboreavam a comida típica, como os pratos 
preparados na chapa, e, nos shoppings da vida - com suas escadas rolantes subindo 
e descendo -, os restaurantes prediletos eram os especializados em bacalhau, ou 
os que ofereciam asinha de frango. 
 A noite continua sendo hora novela, não importando se a personagem da vez 
é Maria da Paz, ou se a novela tem um “Pedacinho de Chão” e uma atriz de cabelo 
cor-de-rosa, ou se o nome da novela é Paraíso e termina com a mocinha montada 
em um cavalo branco, ou com festa, ou ainda no Rio São Francisco. Ti assistiu e 
ainda assiste a uma infinidade de novelas, mas acredito que Meu Pedacinho de 
Chão sempre foi a sua preferida. Irmãos Coragem foi das primeiras novelas que 
assistiu na TV, em branco e preto e Direito de Nascer - a novela que não terminou 
-, marcou muito sua vida. Amou também a história de Pantanal, novela de linda 
trilha sonora, que tinha, entre suas músicas, inesquecíveis canções de Almir Sater, 
como   “Tocando em Frente”. Ah... as amadas novelas! Uma paixão de toda a vida 
para Ti. Novelas ditam moda e comportamentos, além de determinar as músicas 
de sucesso do momento. São hábito de vida, forma de conhecer outras culturas, 
de sonhar e de sair um pouco da realidade.
 Ti sempre amou fazer coleções, e, além das  vaquinhas - que ela mantém 
devidamente organizadas sobre a mesinha da sala -, há a coleção de orquídeas e 
de relógios, especialmente relógios brancos e azuis. 
 Outra paixão de vida para Ti são os livros. Entre os seus preferidos estão os 
de Zíbia Gasparetto, padre Marcelo Rossi e padre Juarez de Castro. Sua a primeira 
leitura foi o livro “Meu Pé de Laranja Lima”. Como adora ler, sempre teve o hábito 
de ler jornais, como a “Folha de São Paulo”, ou o seu concorrente, “O Estado de 
São Paulo” e revistas especializadas em novelas.
 Hoje Gá e Ti gostam de ir com frequência a floriculturas, pois adoram aqueles 
espaços ricos em cores e aromas. Amam estar imersas nesse mundo de azaleias, 
rosas e orquídeas. 
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       Ano-novo era, até há pouco tempo, festejado no bairro do Bexiga, no 
restaurante de Seu Sexto, italiano simpático, que canta ao redor das mesas.
 No Natal e final de ano há a tradição das árvores de Natal. Quer seja quando 
Gá e Ti moravam no do apartamento da rua Tupi, ou no apartamento onde 
residem atualmente, prevalece a tradição de montar a árvore com bolas coloridas, 
corujas e figuras típicas natalinas.              
       As missas aos domingos costumavam ser na igreja Santa Teresinha, a 
jovem santa das flores. Depois elas passaram a assistir missas na igreja de São 
Francisco. Hoje costumam participar das missas do Padre Juarez, pois adoram 
as palavras dele. 
 O que não falta no apartamento de Gá e Ti são as imagens de santos. Existem 
santos para todas as devoções:  de São Jorge a Santo Antônio, São Francisco e todas 
as Nossas Senhoras - Aparecida, Nazaré, Fátima, Guadalupe, das Graças - mais a 
Sagrada Família, Menino Jesus, Santa Teresinha, Santa Rita ou São Sebastião. Há 
santos para ajudar em todos os males e em todas as aflições. 
 E a vida continua com as trilhas musicais mais diversas, com momentos 
difíceis, momentos de alegria, de quarentena, de repensar, de seguir em frente ou 
de se deter para olhar a nova orquídea do terraço. Tal como na letra da canção 
“Viver e não ter Medo de ser Feliz”, ficamos com o riso das crianças, o sorriso 
da Ti,  a alegria da nova geração da família, e - através das cores -, seguimos em 
frente como um trem, mas parando e aproveitando cada estação - das vitórias do 
timão aos momentos mágicos vividos dentro da nossa casa.
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Personagens da história
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Os pais, Maria do Rosário e Jorge, com nomes de santos - Maria de Nossa 
Senhora e Jorge de São Jorge. A mãe, cantora e costureira, e o pai - sanfoneiro, 
professor e bordadeiro de mão cheia. Morreram cedo, a mãe em meados dos 
anos 60 e o pai no começo dos anos 80, confirmar esta informação e as datas 
por favor deixando fortes influências em Eroni: o gosto musical, a paixão pela 
dança, a profunda sensibilidade. 

O irmão Oswaldo se casou, teve dois filhos e morou toda a vida no Paraná. 
Também morreu cedo de problema no coração, aos trinta anos de idade. 

Edelvira ou Delvira, como era conhecida, viveu sempre em Cascavel e teve cinco 
filhos: Sebastião, Maria, Pedro, Paulo e Sirlene. Pedro é um dos sobrinhos mais 
próximos de Eroni e corinthiano, como a tia. Delvira morreu em decorrência 
de problemas pulmonares.  Sebastião, o sobrinho mais velho, morreu há algum 
tempo. Delvira deixou uma família grande, filhos, netos e bisnetos.
 

Francisca mora hoje em Mato Grosso, tem sete filhos, netos e bisnetos. Ficou 
viúva há algum tempo. 
 

Jorgina mora em Curitiba com o marido, Orlei. Nessa cidade também moram seus 
três filhos: Marcos, Jonny e Sílvia, menina corajosa que já deu até aula de lutas, 
foi segurança e conversa como uma psicóloga. 

Nivea - que morou em São Paulo por um tempo e agora mora em Curitiba - não teve 
filhos, mas criou as duas filhas de seu marido, Cícero: Andreia e Queila.  

 A história de Ti envolveu muitos personagens, citados ou não neste livro. 
Cada um cruzou sua vida de alguma forma. 

*
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Cícero já faleceu.

Mário - que foi policial e bebia muito - foi internado algumas vezes, mas a família 
perdeu sua pista e não tem notícia dele há anos. Há algum tempo Gá encontrou 
uma filha dele na internet.

As tias Helena, Amélia e Rosa - irmãs de Maria do Rosário - permaneceram na 
cidade natal, de onde Eroni saiu muito jovem. Presume-se que tenham se casado, 
tido filhos e hoje tenham netos.
       
  
O ex-marido ficou em uma página do passado. O cunhado - companheiro de 
brincadeiras, com 2 anos de idade na época de seu casamento -, Eroni encontrou 
uma vez na rua, em Cascavel, já moço, por volta de seus 16 anos.
 

De seu João Cobe, de Cascavel, Eroni teve notícias muito tempo depois. Gá chegou 
a conversar com Sílvia, filha dele do meio, pela internet. Hoje Sílvia e Lúcia, a 
filha mais nova, moram em Curitiba. Gil, o filho mais velho, morreu cedo.

Quanto à dona Teresa, para quem Eroni trabalhou 8 anos, viram-se pela última 
vez na Disney. As amigas da época de Dona Teresa, como Márcia, por exemplo, 
perderam-se pelo caminho. 

Já de dona Teresinha, a moradora do Butantã - primeira pessoa para quem Eroni 
trabalhou em São Paulo -, mãe de Andreia, Beto e Daniela, Eroni nunca mais teve 
notícias. Presume-se que hoje Beto - terrível quando pequeno -, esteja casado, 
com filhos e more em algum lugar da grande São Paulo.

Raquel, a amiga inseparável, companhia de Gá e Ti para todos os lugares, adotou 
dois lindos meninos e hoje vive feliz ao lado da mãe e dos filhos.
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Rafael, primo da Gá e Ci, hoje é casado com uma menina também chamada Raquel, 
e tem um filho chamado Matthias, bonito como um boneco, afilhado de Gá.

Glória vive no mesmo apartamento de Moema, o bairro conhecido por suas ruas 
com nomes de pássaros.

Seu Cirillo mora em Goiânia.

Ci casou-se com uma linda menina australiana chamada Jéssica, e tem dois belos 
meninos, James e Theo, motivos da existência deste livro.

Ari, o motorista de aventuras, mora em Minas Gerais, e às vezes aparece em 
São Paulo. 

Gá continua morando com Ti, as orquídeas e os passarinhos. Formou-se em artes 
plásticas e escreveu o livro “Memórias Afetivas. Realiza exposições mostrando 
suas obras artísticas e escreveu este livro. Estuda e prossegue dando continuidade 
a seus projetos.
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 Gá e Ti - de mãos dadas, com carinho e afeto
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Obra impressa no 1º semestre de 2022.
São Paulo / Brasil


