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‘Você não vai escrever nem
uma carta. Hoje ninguém
mais liga para isso’

Hélio Ventura, montador

‘Os conheci numa pensão.
Éramos como irmãos. Pena
que não tenho o endereço‘

Antonio Borges Filho, funcionário público

Repórter do BOM DIA vai à rodoviária de
Sorocaba, cola cartaz e se oferece para escrever
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Eu com o senhor Antonio Álvaro Leite, que desejou feliz Natal à família: carta foi enviada pelos Correios

Hélio me observa enquanto anoto seu nome: serviço o fez lembrar de uma paixão do passado a quem mandava cartas

Cobrador recorre a
trabalho e aproveita

para formalizar visita

Graziela Delalibera
g ra z i e l a . d e l a l i b e ra @ b o m d i a s o ro c a b a . co m . b r

Nem mesmo o fato de es-
tarmos na semana que antece-
dia o Natal encorajou a maio-
ria das pessoas que passava pe-
la rodoviária de Sorocaba a
voltar ao passado e remeter
uma carta a alguém especial.

Com uma mesa cedida por
um dos comerciantes do ter-
minal, com avisos pregados e
os dizeres: “escrevo cartas de
graça”, minha missão era testar
se ainda existe quem recorra à
caneta e ao pa-
pel na hora de
se comunicar.
O que senti foi
que, apesar de
estar no ostra-
cismo, a carta
desperta sentimentos guarda-
dos lá no fundo da alma.

“Você não vai escrever nem
uma carta. Hoje ninguém
mais liga para isso”, me desa-
fia, logo no início, o montador
de parque de diversões Hélio
Ventura, 54 anos. Ele estava
no terminal naquele dia a es-
pera de um grupo de colegas
de trabalho, para seguirem
juntos com destino ao litoral.

Pergunto se ele não teria a
quem escrever, e, para minha
surpresa, seu Hélio me revela
uma história de seu passado.
“Escrevi muita carta para
uma mulher que fui apaixo-
nado. Na época ela era casa-
da e eu enviava a carta den-
tro de dois envelopes. Era
endereçada à amiga dela, que
depois entregava em mãos.”

Prosa vai, prosa vem, seu
Hélio resolve me deixar, “se
não ninguém vai querer es-
crever carta comigo do lado.
Desejo que você escreva uma
carta bem bonita”.

E já se passava mais de
uma hora. Muitas pessoas
olhavam, algumas pergunta-
vam do que se tratava. “Tra-
balho voluntário”, respondia.
Ninguém parava, até que um
senhor simpático resolveu se
sentar. Faltava dez minutos
para sair o ônibus com des-

tino a Pieda-
de, que Anto-
nio Álvaro
Leite iria pe-
gar. Mais que
rápido pedi
para ele co-

meçar a me ditar. Outra sur-
presa: ele aproveitou para en-
viar mensagens de Natal para
os filhos e a mulher. Todos
moram em Piedade e vivem no
mesmo endereço. Manda feliz
Natal e próspero Ano-Novo às
famílias dos filhos. Para a mu-
lher, fala que é preciso capri-
char mais, e pede para eu es-
crever “um abraço”. Postei sua
carta um dia depois.

Nos despedimos e não de-
mora muito para eu ser surpre-
endida por um rapaz que fazia
uma cobrança numa lancho-
nete. No começo pensei que
fosse brincadeira, mas Marcelo
quis deixar tudo registrado no
papel. Ditou que esteve no lo-
cal, o dia e o horário, e o valor
da cobrança. Depois, entregou
em mãos ao devedor.

Funcionário público quer encontrar amigos

Antonio Borges pensativo ao ler sobre serviço de escrever cartas

Mesmo atrasado para pegar o ônibus, o
anúncio das cartas não passou desperce-
bido pelo funcionário público Antonio
Borges Filho, 54. Ele parou e me disse que
se lembrou de dois amigos do passado.

“Os conheci numa pensão em São
Paulo. Éramos como irmãos mesmo.
Não os vejo há uns 30 anos.” Os amigos
são Walber Gomes da Costa, que ele
acredita estar em São Luiz (MA), e o pin-
tor Geraldo, único nome de que se re-

corda. “Ele era conhecido como Boy.”
A idéia de escrever cartas nasceu no

BOM DIA Rio Preto, com a editora-exe-
cutiva Maria Helena Couvre. Ela propôs
para a repórter Nany Fadil, que topou na
hora. Aqui em Sorocaba, a editora-exe-
cutiva Thaís da Silveira gostou da pro-
posta, que levou até mim e abracei. Nany
escreveu três cartas, uma delas para o per-
nambucano João Cardoso, que foi figu-
rante no filme “Central do Brasil”.

Após provas,
ve s t i b u l a n d o

precisa relaxar
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