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ORIGEM DA
URCA

O segundo bairro da série é a Urca. Morada de famosos, o início dessa tradicional região 
remonta o surgimento da própria cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Confira!. Pág 8
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PREVENÇÃO DE DOENÇAS
A prevenção não é só feita contra a doença cárie, 

existe também a prevenção contra uma doença cha-
mada endocardite bacteriana.

A endocardite bacteriana é provocada por bactérias 
que existem na boca e que durante um procedimento 
odontológico caem na corrente sanguínea e se alojam 
no coração quando este já apresenta algum problema.

Os pacientes que tem maior risco de desenvolvê-la 
são indivíduos acometidos de alterações cardíacas, 
portadores ou candidatos à cirurgia para colocação de 
válvula cardíaca artificial.

A profilaxia pode incluir uso de antibiótico.
Antes de iniciar qualquer procedimento odonto-

lógico que provoque sangramento como extração, 
tratamento de canal, limpeza de tártaro, entre outros, 
o dentista realiza uma perfeita higienização bucal 
como medida preventiva para bloquear a penetração 
de microorganismos na corrente sanguínea.

O antibiótico deve ser receitado pelo dentista e o 
paciente deve tomá-lo rigorosamente para diminuir o 
risco de adquirir a doença.

Se por um lado o dentista tem condições para 
proteger seus pacientes, estes devem ter consciência 
de que devem avisá-lo e mantê-lo informado sobre a 
real condição de sua saúde: atitude que, infelizmente, 
não costuma ser tomada.

Principais doenças que devem ser comunicadas:
Comunique a ocorrência de possíveis doenças 

reumáticas, baixa resistência imunológica, sopros car-
díacos, diabetes e se você se submete a tratamentos a 
base de corticosteróides, substâncias imunosupressoras 
e quimioterápicos. 

As pessoas nessas condições devem procurar o 
dentista regularmente e manter os dentes e as gengivas 
bem tratadas.

É importante seguir as orientações do profissional, 
e quando o caso, fazer uso correto da medicação pres-
crita. O uso correto de antissépticos, a boa higienização 
bucal e a relação consciente entre o dentista e seu pa-
ciente são os mais fortes aliados contra a endocardite 
bacteriana.

Cuide-se!!!
Dra Renata Pescadinha

RECEITA CARIOCA

CANJICA
 Ingredientes: um pacote de milho para canjica, um vi-

dro de leite de coco, um coco fresco ralado, bastante leite 
de vaca, uma pitada de sal e açúcar o quanto desejar.

Modo de fazer: coloque a canjica para cozinhar numa 
panela com bastante água e um pouco de sal. Deixe cozi-
nhar bem em fogo baixo, até ficar bem macia e sem água. 
Após, junte bastante leite de vaca, o leite de coco, o coco 
ralado e açúcar a gosto. Deixe cozinhar em fogo baixo até 
levantar fervura. Prove para ver se precisa mais açúcar. 
Desligue o fogo. Se desejar, coloque num refratário e leve 
à geladeira depois de frio.

  
CUSCUZ DE COCO

 Ingredientes: um pacote de tapioca, um quilo de coco 
ralado em fita (fresco), um prazo raso com açúcar, uma 
pitada de sal, um vidro de leite de coco e mais ou menos 
dois litros de leite de vaca.

Modo de fazer: leve ao fogo uma leiteira com dois li-
tros de leite para ferver. Numa bacia coloque o coco ralado 
(separando um pouco para cobrir), o sal, o açúcar e a ta-
pioca. Misture tudo muito bem. Quando o leite ferver, vá 
jogando-o nesta mistura até ficar bem molhada e a tapioca 
cozida. Passe para um tabuleiro comprido, cubra com uma 
toalha e deixe esfriar. Depois de frio leve à geladeira. An-
tes de servir faça, com um garfo, furinhos na parte de cima 
do cuscuz; jogue o leite de coco em toda a extensão  do 
cuscuz e salpique o coco ralado por cima. 
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IDOSOS SAUDÁ-
VEIS E FELIZES 

NA DIGNUS

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de re-
pouso localizada em Botafogo (site: www.
dignus.com.br; Instagram: @dignusartede-
viver e blog: http://dignus-artedeviver.blo-
gspot.com.br), acredita que as pessoas ido-
sas quando bem estimuladas conseguem 
ser mais saudáveis e felizes. 

Por esse motivo, a Dignus está sempre 
trazendo novas propostas, novas receitas 
nos cardápios e atividades interessantes 
para os idosos. A ginástica personalizada 
do professor Ricardo é sempre muito boa e 
todos participam felizes e ao final, sentem-
se mais capazes e motivados. Sem falar nas 
refeições deliciosas e criativas elaboradas 
pela unidade de nutrição da Dignus. 

Tanto na modalidade “Hospedagem”, 
como na modalidade “Centro-Dia”, a 
maioria dos idosos da Dignus apresentam 
melhoras significativas na saúde e na qua-
lidade de vida. 

A visita dos familiares à Dignus é livre, 
porém o distanciamento e o uso de másca-
ras são obrigatórios nesse período da pan-
demia. A hospedagem inclui seis deliciosas 
refeições diárias balanceadas por nutricio-

nista, atividades de estimulação cognitiva, 
caminhadas ao ar livre, acompanhamento 
médico, apoio psicológico, nutricional e 
social. 

Nos dias de hoje, ter um plano de saúde 
é algo muito importante, porém, residir em 
um espaço como a Dignus, pode ser ainda 
mais fundamental, porque na Dignus os 
idosos são visitados por médico, são aten-
didos por enfermeiras de nível superior, 
acompanhados em todas as atividades da 
vida diária e estimulados, sempre com bas-
tante respeito às individualidades. 

Em saúde é melhor prevenir do que re-
mediar e é isso que a Dignus faz, tratando 
os idosos com carinho e respeito às indivi-
dualidades. Telefone para (21) 2542-9299 
ou para (21) 96403-2314 e agende agora 
a sua visita. Ter uma vida melhor pode ser 
mais fácil do que você imagina.
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COTA CONDOMINIAL 
Importância de pagar em dia em tempo de pandemia

Por Zenaide Augusta Alves
advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advoga-
da@gmail.com

Cota condominial (que muitas pes-
soas denominam de forma errada de 
“taxa” condominial) é a divisão das 
despesas entre os moradores de um con-
domínio (os condôminos). Daí, mensal-
mente, os síndicos ou as administradoras 
contratadas dividem em cotas entre os 
condôminos para pagar e manter a ma-
nutenção do condomínio. 

As despesas do condomínio se divi-
dem em ORDINÁRIAS (ou regulares) 
e as EXTRAORDINÁRIAS (ou im-
previstas). As DESPESAS ORDINÁ-
RIAS: contas de água, luz, telefone, gás, 
correio, seguro obrigatório, despesas de 
banco, despesas de sindicato, IPTU, ma-
teriais de limpeza ou escritório, equipa-
mentos de preservação contra incêndios, 
troca de lâmpadas regulares, despesas 
com jardinagem, sistema de segurança, 
manutenção de áreas de lazer como aca-
demia, piscinas, salão de festa, gastos 
com funcionários , férias , 13º e resci-
sões, entre outras que costumam se re-
petir todos os meses ou com certa regu-
laridade, reposição do fundo de reserva, 
por exemplo. 

As DESPESAS EXTRAORDINÁ-
RIAS (são aquelas imprevistas, que 
surgem de emergência ou urgência e 
que devem ser pagas pelo proprietário 
do imóvel, conforme previsto na Lei do 
Inquilinato): vazamentos, troca ou subs-
tituição de equipamentos, reparo de es-
tragos, reformas, pinturas, aquisição de 
equipamentos. A administração do con-

“Amai-vos 

uns aos 

outros 

como eu 

vos amei”

domínio deve prestar contas com trans-
parência mediante balancetes mensais 
detalhados. Por isso é importante que 
os condôminos estejam em dia com o 
pagamento das cotas condominiais para 
não prejudicar a manutenção do condo-
mínio. 

O pagamento é OBRIGATÓRIO 
(art. 1.336 do Código Civil), a falta do 
pagamento torna o imóvel INADIM-
PLENTE e compromete as finanças do 
condomínio e o próprio rateio (tornando 
a divisão entre número menor de condô-
minos), podendo acarretar uma ação ju-
dicial de cobrança da cota condominial, 
penhora do imóvel e o condômino tendo 
que desocupar o imóvel. Estamos viven-
do uma situação atípica e sem preceden-
tes – uma pandemia mundial – tornando 
a situação mais delicada. 

O aumento do número de inadim-
plentes tem tornado os síndicos mais 
alertas, pelo agravamento da situação, 
porque muitas pessoas estão sem au-
ferir renda ou até mesmo perderam o 
emprego. Como consequência, estamos 
vendo a escassez de recursos em alguns 
condomínios, dificultando o pagamen-
to das despesas básicas. Mesmo com a 
pandemia, o condômino não está isento 
ou desobrigado de pagar sua cota, sob 
pena de sobre as sanções previstas na 
Convenção do Condomínio e nos dispo-
sitivos das leis. 

Recomenda-se que haja uma reu-
nião para que os condôminos, em ata, 
registrem autorização para que o sín-
dico possa negociar as dívidas do con-
dômino inadimplente para que a saúde 
financeira do condomínio não seja pre-
judicada. 
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CENÁRIO DE FILME
Por Antonio da Silva

Em meio aos cenários encantadores 
das serras gaúchas Gramado desponta 
com sua arquitetura e natureza singulares.

A cidade, maior polo turístico do Rio 
Grande do Sul, está localizada a 820 
metros de altitude e possui população 
de cerca de 35 mil habitantes. Gramado 
dista 115 km de Porto Alegre, capital do 
estado. Seu clima frio serrano e suas ruas 
pacatas atraem casais em busca de am-
biente romântico e famílias que procuram 
descanso.

A cidade, colonizada basicamente por 
alemães e italianos, mantém em sua área 
urbana os traços da ocupação europeia. 
Seus edifícios e sua culinárias ainda hoje 
são típicos dos países dos colonizadores 
da região.  

O turismo é sua principal fonte de ren-
da e estima-se que a cidade receba mais 
de 2 milhões de turistas todos os anos. É 
grande a oferta de hotéis e pousadas na 
cidade, que mantém-se bem estruturada 
para receber os turistas.

A cidade é conhecida nacionalmente 
por ser possuir muitas fábricas de choco-
late artesanal de excelente qualidade. 

Arquitetura europeia de Gramado faz cidade parecer verdadeiro set de filmagem

Em dezembro a cidade é palco do Na-
tal Luz, importante festividade natalina 
que transforma Gramado em cenário de 
filme, com suas edificações e ruas fican-
do enfeitadas. O evento atrai milhares de 
turistas à cidade.

O principal ponto turístico do municí-
pio é o Lago Negro. No local os turistas 
se divertem andando de pedalinhos e cur-
tindo o cenário esplendoroso. Outra lagoa 
que é atração em Gramado é a Joaquina 
Bier. Em suas margens acontece o Nativi-

taten, evento que faz parte do Natal Luz.  
Durante a festa acontece show de luzes e 
cores.

Além dos lagos a cidade é conhecida 
por sediar o Festival de Cinema de Gra-
mado. O evento existe desde 1973 e foi 
durante muitos anos o principal do cine-
ma nacional.

Outras atrações de Gramado são: o 
pórtico de entrada da cidade, a aldeia do 
papai noel, a igreja São Pedro, a igreja lu-
terana, a cascata Véu de Noiva, além do 

Mini Mundo, parque que têm a reprodu-
ção de várias cidades em escala reduzida.

Foto: Luciana Dávila
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A ORIGEM DAS FESTAS JUNINAS E SEUS SANTOS
No mês de junho, a Igreja celebra a festa de três gran-

des santos: Santo Antônio (dia 13), São João Batista (dia 
24) e São Pedro (dia 29). Essas festividades, trazidas para 
o Brasil pelos colonizadores portugueses, ficaram popu-
larmente conhecidas como Festas Juninas.

Antes de assumir sua forma cristã, as festas juninas 
tiveram origem pagã no hemisfério norte, onde se fes-
tejava, em junho, o solstício de verão, para comemorar 
o início das colheitas. Com a expansão do cristianismo, 
elas foram ganhando novo significado e nova roupagem, 
tornando-se celebração da festa de São João, chamada 
de festa joanina (de João) e, posteriormente, junina (de 
Junho). Nela, Santo Antônio e São Pedro passaram a ser 
também celebrados.

Para conhecermos mais sobre esses três grandes san-
tos de nossa Igreja, o missionário redentorista Padre Ca-
milo Junior, faz-nos uma explicação:

“Santo Antônio nasceu em Lisboa (Portugal), em 
1195, e faleceu em Pádua (Itália), no dia 13 de junho de 
1231. Foi primeiramente religioso agostiniano e, depois, 
tornou-se franciscano. Chegou a conhecer São Francisco 
de Assis e com ele conviveu por um tempo. São Fran-
cisco o nomeou responsável pela formação dos frades, 
diante de sua grande capacidade intelectual e seu conhe-
cimento teológico. É o santo junino com maior apelo po-
pular. ‘É chamado do Santo dos Pobres’ e também mui-
to procurado como santo casamenteiro, por ter ajudado 
moças pobres a conseguirem os dotes para o casamento.

São João Batista, cujo nome João significa ‘Deus dá 

a graça’, foi o precursor de Jesus. Ele se alegrou com a 
chegada do Messias, ainda no ventre de sua mãe, Isabel, 
quando esta recebeu a visita de Maria em sua casa (Lc 
1,39-43). Ele foi o único profeta a anunciar a chegada 
do Messias e a mostrá-lo no meio do povo. Ele batizou 
no Rio Jordão o próprio autor do batismo. Foi ele quem 
apontou Jesus, proclamando-o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo (Jo 1,29). No dia 24 de junho, cele-
bramos seu nascimento. Ele é o único dos Santos que tem 
o dia do nascimento e o dia da morte celebrados, pois os 
demais santos têm apenas o dia da morte rememorado.

São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, 
com seu irmão André (Lc 6,14). Jesus o convidou para 

deixar o barco na praia, ir caminhar com Ele, pois o faria 
pescador de homens. Pedro prontamente deixou tudo e 
passou a caminhar com Jesus. Foi o primeiro a professar 
a fé no Cristo, quando disse: ‘Eu sei que tu és o Messias, 
o filho do Deus vivo’ (Mt 16,16) – sobre esse testemunho 
de fé, Jesus edificou sua Igreja. Pedro foi morto e crucifi-
cado de cabeça para baixo.

PÁES DE SANTO ANTÔNIO
O sacerdote nos conta também sobre a tradição da en-

trega do pão no dia de Santo Antônio: “Ele tinha enorme 
compaixão pelos pobres e sentia, como frade francisca-
no, a fome dos pobres. Certa vez, no convento onde ele 
vivia, distribuiu todos os pães para os pobres. Quando 
o frade padeiro foi buscá-los para a refeição, levou um 
grande susto, pois não havia nenhum pão no cesto. Ao 
contar o fato para Santo Antônio, este o mandou voltar 
e verificar se os pães realmente não estavam lá. O frade 
ficou surpreso, pois encontrou o cesto cheio de pães. Por 
isso, até hoje, existe a grande devoção popular de aben-
çoar o pãozinho de Santo Antônio, que os fiéis levam e 
colocam na vasilha de trigo, arroz ou de outro alimento 
na casa, na confiança de que Santo Antônio nunca deixa-
rá o pão de cada dia faltar sobre as mesas. Os pães dis-
tribuídos no dia de Santo Antônio também nos ensinam 
a importância da partilha. Se o amor de Cristo continuar 
tocando nosso coração, como tocou o coração de Santo 
Antônio, aprenderemos que o pão não pode ser só meu, 
mas nosso; só assim haverá pão para todos”.
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HISTÓRIA DA ZONA SUL: URCA

Nela há o encontro do Oceano Atlântico com a 
Baía de Guanabara. Nela ficava uma das maiores ca-
sas noturnas do mundo, o Cassino da Urca, que ajudou 
a propagar a fama internacional de Carmem Miranda. 
Nela está nada menos do que o Pão de Açúcar. Por 
isso, e por muito mais, a Urca é um dos bairros mais 
importantes do Rio de Janeiro.

Outras instituições importantes estão sediadas 
ali, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército (ECEME), a Escola de Guerra Naval (EGN), 
a Escola Superior de Guerra (ESG), o Instituto Militar 
de Engenharia (IME), o Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, o Instituto Benjamin Constant, a Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), o For-
te São João, o Museu de Ciências da Terra e a Compa-
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

É também um ambiente tranquilo, com casarões 
históricos, ilustres moradores, como o cantor Roberto 
Carlos, e possui vistas incríveis.

Se alguém tinha dúvidas da importância desse tra-
dicional bairro, não tem mais. Vamos conhecer tam-
bém um pouco de sua riquíssima história. 

HISTÓRIA
A história do povoamento europeu das terras do 

que hoje é conhecido como bairro da Urca remonta ao 

O início do bairro que hoje chamamos de Urca remonta o surgimento da própria cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro.

início da própria cidade de São Sebastião do Rio de Ja-
neiro. Até o século XVI, toda a região ao redor da Baía 
de Guanabara era habitada por povos indígenas de lín-
gua tupi. Em 1555, colonos franceses sob o comando 
de Nicolas Durand de Villegagnon estabeleceram-se 
na Baía de Guanabara, levando Portugal a enviar uma 
expedição para expulsá-los em 1560, sob o comando 
do capitão-mor Estácio de Sá. 

Estabeleceu um núcleo fortificado à entrada da 
barra em 1º de março de 1565, dando por fundada a 
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O local do 
desembarque e da fundação foi a atual Praia de Fora, 
nos terrenos da Fortaleza de São João. Vale notar que, 
na época, o conjunto dos morros Cara de Cão, do Pão 
de Açúcar e da Urca era isolado do continente, for-
mando uma ilha chamada Ilha da Trindade.

Os portugueses decidiram se estabelecer nessa ilha 

justamente pela proteção que esta oferecia contra o 
ataque dos índios tupinambás (também chamados ta-
moios) que dominavam a baía. Após o desembarque, 
foi erguida uma ermida (capela) para entronizar a ima-
gem de São Sebastião.

O fundador, Estácio de Sá, morto em 1567, foi en-
terrado nessa mesma capela, e aí ficou até 1583, quan-
do seu corpo foi trasladado para o Morro do Castelo, 
onde a cidade já se achava estabelecida.

DESENVOLVIMENTO
Localizavam-se as primeiras casas e igrejas da ci-

dade na área onde hoje funcionam a Fortaleza de São 
João e a Escola de Educação Física do Exército. Com 
a mudança da cidade para o Morro do Castelo, a Vila 
ou Cidade Velha, como passou a ser chamada, passou 
a ser usada somente na defesa da Baía de Guanabara.
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> IMÓVEIS

Nos anos de 1659-1660, o trecho de mar entre a 
Ilha da Trindade e o continente foi aterrado por ordem 
do governador da Capitania do Rio de Janeiro, Salva-
dor Correia de Sá e Benevides, formando a atual Praia 
Vermelha. Os primeiros prédios que ocuparam a Praia 
Vermelha tinham por objetivo, dada sua localização, a 
defesa militar. Assim, logo no início do século XVIII, 
foi construído um forte.

Até o final do século XIX, o bairro da Urca, no 
formato pelo qual o conhecemos hoje, simplesmen-
te não existia, porque as águas da Baía de Guanaba-
ra batiam diretamente nas rochas que circundam os 
morros da Urca e do Pão de Açúcar, inviabilizando 
qualquer edificação nessa área. Para se ter acesso à 
Praia de Fora e à Fortaleza de São João, por exemplo, 
era necessário ir diretamente por mar. 

Em 1852, foi inaugurado o Hospício Pedro II, 
no prédio atualmente ocupado pelo campus da Praia 
Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro. Em 1854, foi inaugurado o Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant.

A partir de 1856, instalam-se, sucessivamente, 
na Praia Vermelha, o Batalhão de Engenheiros e a 
Escola Militar e de Aplicação. Entre 1870 e 1880, 
o comerciante português Domingos Fernandes Pin-
to sonhou em transformar o local num novo bair-
ro, ou melhor, numa nova cidade, com os prédios 
obedecendo “a um novo estilo, elegante e artístico”. 
Em 2 de março de 1895, ele assinou contrato com o 
município para a construção de um cais, ligando a 
Praia da Saudade, em frente ao Instituto Benjamim 
Constant, à Escola de Aprendizes de Artilheiros, na 
Fortaleza de São João. Mas esta obra foi embargada 
pelo Exército, com a alegação de que a obra preju-
dicaria a defesa do forte (como se viu mais tarde, o 
bairro em aterro criou um acesso mais direto àquela 
área militar).

Em 1908, realizou-se, no bairro, a Exposição Na-

cional Comemorativa do 1º Centenário da Abertura 
dos Portos do Brasil, para a qual foram construídos 
vários edifícios. A maioria desses edifícios foi derru-
bada após o término da exposição. Uma exceção foi 
o prédio do Pavilhão dos Estados, que é atualmente 
ocupado pelo Museu de Ciências da Terra. Em 1912, 
foi inaugurado o Bondinho do Pão de Açúcar. Em 
1919, foi assinado um novo contrato com a prefeitu-
ra, mas Domingos Fernandes Pinto não pôde cumpri
-lo. Em 1921, o engenheiro Oscar de Almeida Gama 
constitui a Sociedade Anônima Empresa da Urca, 
para construção de um cais ligando a Praia da Sauda-
de (na entrada do bairro) à Fortaleza de São João, nos 
termos do contrato de 1919.

ENFIM, NASCE A URCA
Entre as cláusulas do contrato para a construção 

do bairro da Urca, estava construir uma escola para 
200 alunos, que veio a ser a atual Escola Minas Ge-
rais. A Avenida Portugal foi oficialmente inaugurada 
pelo presidente Epitácio Pessoa e, na mesma época, 
a antiga praia da Saudade recebia a denominação de 
Avenida Pasteur. Logo depois, a prefeitura concedeu 
terrenos de aterro ao longo da costa para sociedades 
esportivas, surgindo, entre outras, o Fluminense Ya-
chting Club, atual Iate Clube do Rio de Janeiro. O 
plano geral de arruamento e loteamento da Urca foi 
aprovado em 1922.

Com a área pronta para ser habitada e o prédio 
do Hotel Balneário necessitando de maior proteção 
contra a água do mar, aumentou-se a faixa de areia, 
com os diques de proteção, ficando a praia com a for-
ma que mantém até hoje. Portanto, o efetivo início 
do Bairro da Urca é de fins de 1922 e início de 1923, 
quando vai começar a receber os primeiros prédios. 
Em 1938, a cidade e seus habitantes têm a Praia Ver-
melha para uso civil, com a abertura da Praça Gene-
ral Tibúrcio.
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!

O ULISSES SEM ÍTACA
Para o Roberto* 

Nascido em 22 
de abril, dia do des-
cobrimento do seu 
país e aniversário de 
Kant, honrou sua raça 
nobre e se educou no 
exterior. Amou o Bra-
sil como a maioria da 
sua geração. Muitos 
se tornaram soció-
logos, psicanalistas, 
filósofos, militantes 

padre que foi comido pelos tubarões.
4. Tinha medo de tubarões, de cachorro também, mas não soube por 
quê.
5. Perdeu o pai aos dez anos.
6. Virou o homem da casa aos dez anos.
7. Gostava de pular muro, roubar manga, bolinar por aí, jogar futebol. 
Quebrou o braço e ferrou o joelho pela vida inteira.
8. Lia livros na rede, era o jeito de lhe deixarem em paz. Lia sim, mas 
espiava também as belas pernas das passantes.
9. Até que teve autonomia de brincar o carnaval. E brincava até cair e 
sentir saudades na quarta-feira de cinzas do carnaval do ano seguinte. 
Saudades do Futuro.
10. Fechou o portão de casa quando pode para ganhar o mundo e re-
encontrar a música.  

Quando o conheci, ele vivia cercado de dois ou três amigos diletos 
e de tantas outras amigas, todos sempre prontos a me desvelá-lo como 
se ele fosse uma entidade secreta e imperscrutável para os incautos. 
Me informavam sobre as coisas de que ele gostava, o que não tolera-
va, suas comidas preferidas, seu passado, suas conquistas, seu valor. 
Talvez estivessem sendo ciosos comigo, talvez tivessem ciúmes do 
corpo estranho que passara a habitar o cotidiano dele. Prefiro achar 
que tinham medo. Medo da desconhecida. 

Tão logo sentiram-se à vontade com minha meninice ingênua e 
espontânea começaram a proferir saberes sobre mim. Curiosa essa ca-
racterística do ser humano: descobre-se um detalhe íntimo ou um traço 
da personalidade do outro e, de imediato, infere-se a previsibilidade de 
suas ações, como se a verdade desse outro fosse um território hospita-
leiro o suficiente para ser habitado.

Naquela época foi um desafio conviver com alguém de tantos 
donos. Já conhecia a possessividade alheia, muitas vezes confundi-
da com ciúmes, segundo uma definição muito própria que formulei. 
E que difere radicalmente, por exemplo, do que podemos aprender 
com o ciumento Marcel do Proust e sua prisioneira Albertine. Qual 
a importância das ações do ser amado quando ele não esteve ou não 
está lá em carne e osso, quando o passado desse ser não lhe pertence 
e tampouco ele teve qualquer papel na tecelagem do que se apresen-
ta hoje como objeto de seu amor? Como podemos querer dar conta 
do intangível preso ao passado, senão amando o resultado presente? 
Como se tornar onisciente se somos limitados pelo tempo, pelo es-
paço, pela omissão e pela mentira? Longe e curta é a data em que me 
ocupei dessas questões. 

A possessividade me interessa mais do que o ciúme, até por me 
incluir nessa categoria das vicissitudes do amor. O possessivo quer o 
objeto presente circunscrito em seu domínio. Em geral, menos para 
exibi-lo do que para deixá-lo exibir seu charme a todos, o que torna 
fascinante a miríade de elementos comprometidos nessa relação de 
poder, dentre eles o mais óbvio, a vaidade. Suprimir esse instinto é um 
ato de violência que permite a alguns tomar distância para observar de 
fora a desilusão de quem acha que pode deixar de possuir alguém sem 
deixar de amá-lo.  

Aprendi com ele, mais do que se ensina regularmente numa fa-
culdade de filosofia, que o verdadeiro tempo do amor é o tempo do 
instante. Instante em que duas solidões se encontram num objetivo 
comum. Seja quando um ensinamento coincide com nossa essência, 
quando fazemos companhia à imensa solidão do mar ou quando o 
tempo nos ensina que ser só não significa estar abandonado. Ele che-
gou na minha vida sorrateiramente, partiu como uma faísca, mas, en-
quanto suas histórias e seu conhecimento seguirem sendo passados 
adiante, ele será sempre uma flecha. Foi uma honra e um privilégio 
participar da sua vida. 

Liliane da Rocha Ferreira Nahon Marinho
(Roberto Cabral de Melo Machado , 

22/04/1942-19/05/2021)*

de esquerda. Outros políticos indecisos. Mas as tecelãs do futuro da-
queles nascidos nos anos 1940 e nas décadas seguintes foram as pes-
soas formadas em Berkley, Harvard, Yale e Princeton, os economistas 
seguidores de Albert Fishlow. Mas essa não é a história dessa breve 
narrativa.

Seu protagonista poderia ser caracterizado como um John Wa-
yne, um durão acima de tudo. Mas ele é um Humphrey Bogart, um 
Mastroiani, um Jack Nicholson (que, aliás, também nasceu em 22 de 
abril, 5 anos antes). Se ele pudesse escolher seu anti-herói, seria Kirk 
Douglas ou Anthony Quinn. Como o texto não é dele, outros escolhe-
rão seu alter-ego.

As três maiores coisas de que gostava na vida  eram ler, ensinar e 
ir à praia. Se conseguisse fazer disso seu dia a dia, sua vida seria per-
feita. Sobretudo na companhia de alguém que tivesse interesses, senão 
coincidentes, ao menos análogos, e que não lhe perturbasse a paz, isto 
era fundamental. Gostava de todas as músicas, mas só ouvia mesmo 
jazz e bossa nova. Devorava livros e seus favoritos eram os labirínti-
cos, “A Ilíada” e “Em busca do tempo perdido”. Deles, jamais saiu.

Sua cidade tem os mais belos nomes para dizer seus lugares. Rua 
do Sol, Cais do Apolo, Rua da Moeda, Poço da Panela, Praça da Ja-
queira, Bairro da Torre, Marco Zero. A que ele escolheu pra morar, 
virou um povoado de “fulanos de tal”. Eu tive a sorte de nascer em 
Botafogo numa casa santa, e em Santa Teresa morar numa rua Monte 
Alegre. Sorte mesmo, porque antes meu bairro se chamava morro do 
desterro. Haverá sempre os poetas para contarem essa história e não 
perdermos o rumo da conversa.  

Por minha cidade, ele se apaixonou cedo e nela chegou na hora 
certa. Hora da Rua Montenegro do Veloso. Hora de andar de ônibus 
do trabalho pra praia. De namorar em São Conrado, onde não existia 
ainda quase nada. Hora de viajar para a praia da Barra, onde não exis-
tia nada. Hora de ir a Búzios e se hospedar na casa de pescadores.Tudo 
mudou, é fato. Menos a aurora e o poente no relevo das montanhas do 
Rio. Recife mudou também, mas isso é outra história.

 Eu o conheci na Faculdade de Filosofia da UFRJ, onde ingressei 
querendo estudar Nietzsche. Meu primeiro curso foi sobre o Nasci-
mento da Tragédia, ministrado por um aluno dele. Parcos outros cur-
sos no semestre, no seguinte, o conheci falando do Zaratustra e tive 
um alumbramento. Só que passageiro porque na época, aos 18 anos, 
queria mesmo colocar minha outra língua em prática. E, no ano se-
guinte, me mandei pra um cabo no norte do mundo.

 Acompanhei de longe o que se passou naquele tempo, cheguei de 
volta ao Brasil imbuída de uma tal energia de produzir que me afastou 
da nova moeda, da derrota política e dos livros de filosofia. Segui mi-
nha graduação aos trancos e barrancos até que num dia de Dezembro, 
depositando uma prova na mesa do professor, ele me disparou: “você 
gosta de Nietzsche, não gosta?” Disse que sim, entreguei a prova e saí 
contente. Passei a rimar filosofia com alegria.

“Zaratustra, a Tragédia Nietzschiana” foi publicado em 1997. 
Ano em que deveria ter entregue a monografia sobre Niilismo e Eter-
no Retorno. Mas fui uma aluna sem a noção adequada do professor 
exigente, atencioso e preciso que ele foi. Somente o reencontrei 4 anos 
depois. 

Todos nós temos um regente e uma alegoria pairando sobre nossa 
existência. Além de todos os papéis a serem desempenhados do nasci-
mento à morte. Seja para nos divertirmos ou levar as coisas a sério, a 
única busca que nos identifica é o sentido que damos à vida no limite 
indelével do tempo e do espaço que temos nesse mundo.

 Esse Ulisses revisitado teve vários Telêmacos e várias Penélo-
pes. Mas ninguém vai carregar seu nome nos ombros. Ele será sempre 
um rei sem Ítaca, capitão da sua nau-vida, mistura do Santiago de “O  
velho e o mar” de Hemingway, Ahab, o obstinado capitão de “Moby 
Dick” de Melville e, obviamente, Ulisses, o Odisseu, uma referência 
para entreter a vida dos que buscam um rumo para suas navegações. 

Seria óbvio transformar-lhe num touro forte, que, no entanto, fácil 
tombava com certas lanças. Mas ninguém é só isso. Em tese, não há 
comparação entre animais selvagens e domésticos, aqueles que gos-
tam da mata, dos rios, das montanhas, das dunas, do mar e da liberda-
de de voar, e os que reinam na arena da casa. A não ser pelo fato de que 
todo animal doméstico já foi selvagem um dia.

O passado que ficou:
1. Nasceu fruto de um amor de filme.
2. Queria que a fazenda que seu pai comprasse fosse no velho oeste.
3. Passava as férias de verão numa praia que não deu Piedade para um 
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