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GENRO DE BRENO CALDAS REVELA QUE FILHA
NÃO QUERIA AJUDAR O PAI (Parte II)
Torres, 7 de julho de 1997
Meu querido amigo Veronezi:
Recebi tua carta resposta do dia 30 de junho.
Confirmo todos os elogios que te fiz e que poderiam
ser redobrados.
Ou eu não me expressei bem, ou tu não entendeste o convite que fiz para gravar coisas que somente eu sei. Como tu, eu fui um dos maiores admiradores do Dr. Breno e sei também do
profundocarinho que ele me dispensava e que eu
procurei da melhor maneira possível retribuir, tanto
que os ultimos 30 dias de papel consumidos pelo
jornal antes de fchar, quem emprestou o dinheiro fui
eu, contra a vontade de Nilza, num sábado de manhã (880.000.000,00) para a T. Janer, que foram
pagos integralmente com a venda de 50% do Arado. Tal o volume do dinheiro. Não desejo que contes
a ninguem isso, mas, são algumas miudezas desse
tipo que eu iria contar, como também o pedido que
lhe fiz para colocar o sr. Carlos Reverbel no lugar do
Major na Folha; como o de ter levado a ele a solução
para todos os problemas da Empresa pelo Ludwig,
João Leitão de Abreu e Figueiredo; de ter pedido a
ele para não abandonar o Flávio no momento aflitivo,
quando tirou-lhe a caneta e a máquina de escrever
mantendo-o atrás da cotina enquanto a tesmpestade
passava; o de ter contado a ele como o dinheiro
sumia da gerência e só chegava ao caixa 30% dos
anúncios publicados (o que jamais acontecia nos
tempos dos dois Alcides (Gonzaga e Gomes) e do
seu Obino) - São essas coisas que te oferecí, jamais
falar mal dele, quando mais que eu estava debaixo
daquela árvore frondosa, da qual me abrigava do
vento, do sol, podia apreciar as flores e comer os
seus frutos; jamais me passou pela cabeça enforcar-me nela... Quando o Dr. Breno adoeceu eu o
levei à São Paulo e na volta vivi no Arado ao lado
dele um ano e, contra a vontade dos colegas paulistas
transfundi 14 litros de Albumina humana o que só se
faz em caso mínimo numa Sala de Cirurgia, etc, etc,
etc. Muito mais do que a ti ele me ajudou. A própria
Dona Ilza até hoje chora quando me vê e não solta
a minha mão quando a visito.

Tudo isso são fatos inusitados que morrerão comigo. Se te convidei para gravar foi mais para que
não caia no esquecimento.
Outro fato interessante foi de ele ter me mandado entrar no Partido Republicano, nos EEUU, em seu
lugar, no ano de 1980, pela mão do P.P. (Ralph Duggs)
que resultou num agradecimento do Ronald Reagan,
cuja foto (xerox) estou te mandando em axeco.
E isso seria um pouco a ser divulgado, poia a história é longa e interessantíssima e de interesse universal.
Eu jamais teria adjetivos a nãos er elogios para te
falar.
Talvez tenhas interpretado “Caldices” quando me
referí a Nilza que me mandou embora e se opôs veementemente que ajudasse seu pai num momento
aflitíssimo.
Creio Fernando, que está desfeito o mal-entendido.
O convite está valendo, os elogíos redobrados.
Um abraço muito grande do teu amigo
P.S. Para a Chica um abraço e se ela quiser me
visitar, juro que até um noivo sou capaz de conseguir para ela.
José Felix Garcia Filho (Zé)
Decodificando os personagens:
1) Antes de fechar: O Correio do Povo e a Folha da
Tarde fecharam em 16/06/1984, um sábado.
2) ARADO: Propriedade Rural de Breno Caldas, localizada em Belém Novo.
3) Carlos Reverbel: cronista e articulista da Folha da
Tarde
4) “MAJOR” - Arlindo Pasqualini
5) Ludwig: Capitão do Exército Rubem Ludwig foi Ministro da Educação do Presidente João Figueiredo. Era de
Canoas (RS)
6) Flávio: Flávio Alcaraz Gomes
7) Dois Alcides: refere-se a Alcides Gonzaga e Alcides
de Oliveira Gomes
8) Obino: Aldo Obino, gerente da Folha da Tarde
9) Dona Ilza: Ilza Dexheimer Kessler Caldas
10) Chica: Francisca Espinosa, chefe do arquivo do Correio do povo. Funcionária antiga da casa.
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Gente da Noite I
José Silva, que teve um programa na TV
Guaíba - agora está na Ulbra TV - está abrindo “uma
choperia” como me disse o peão que trabalhava lá
no sábado 24.10. Na Ladeira (pouco antes do TUIM)
Se vai dar certo? Qui lo sa la?

Gente da Noite II
TADEU LOCO - Ou Tadeu Picinha - como era
chamado na redação da Folhinha nos anos 70 esteve
dias atrás no ODEON do seu amigo BETO
CANARINHO.
“Ele bebeu cuba Libre e o Kenny (Braga) cachaça”
disse-me o garção.

Gente da Noite II
O ODEON tem público à noite, quando há
shows ao vivo. Plauto Cruz toca ali às quintas de
noite. Mas de dia é bem vaziozão. O historiador
Sérgio da Costa Franco vai lá seguido porque o BETO
Canarinho, que acho que é o úinico garção com
cultura em Portinho, gosta de falar sobre história
da Portinho antiga.

Gente da Noite IV
O colunista de O SUL Wanderley Soares, o
“Wandeco” dos íntimos, costuma lembrar um episódio
que teria ocorrido no ODEON (que fica na Andrade
Neves), onde o Wanderley foi muito assíduo. (Agora
mudou-se para o TUIM, onde comanda a mesa).
Tinha lá um ceguinho que ia esmolar... E o garção
que trabalhava lá era de cor (putz que horrível, mas
enfim tem que dizer pra entender a historinha) o
garção foi pedir ao ceguinho que se retirasse. O
ceguinho foi saindo, saindo até que ao despedir-se
na soleira da porta do ODEON virou pro seu verdugo
e desabafou:
- Negão, não é por aí...

Gente da Noite V
Segunda-feira dia 19/10 o COPACABANA da
Pr. Garibaldi comemorou 70 anos. Os papa-coquetéis
estavam lá em dupla. A frente dela, o PATÃO que
não perde uma boca livre da cidade...
O coleguinha A. Goulart, ex-Almanaque ZH, também
foi pegar a boquinha livre...
* Acharam, enfim, o paradeiro do garção “CHAMACO
RODRIGUES” que trabalhou desde os anos 60 no
TUIM da LAdeira. Vive entre Cachoeirinha e uma praia
gaúcha. Seu fone é 34.38.69.11.

Dr. Belmar Andrade
Cardiologia Preventiva e Cardiologia do Esporte
Avaliação para prática esportiva
Eletrocardiograma e teste ergométrico
Rua Costa, 30/403 - Fone: 3230.2677 - Porto Alegre
Rua Bento Gonçalves, 211 - Fone: (51) 485.1383
Viamão/RS
belmar.jose@terra.com.br

Fone/Fax: (51) 3311.5211 Celular: (51) 9971.5303
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forno à lenha

Horário:

3331.9699
3331.1749

Almoço:

Sexta
Sábado
Domingo e
Feriado

Das 11h da manhã à 1h30min da madrugada
ININTERRUPTAMENTE
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PERDEMOS O TREM
Dirão que fala um líder da oposição ao governo local, mas ser de oposição nada tem a ver com o que
penso sobre a perda do metrô em Porto Alegre.
Há muitos anos estudo, penso, elaboro sobre o tema Circulação e Transporte. Não tenho formação
técnica na área, o que me obrigou a ser mais cauteloso, estudar e trabalhar ainda mais.
No mundo inteiro há campanhas contra o uso do automóvel, defesa para pegar o “comboio”, seja o
trem, metrô, VLT, TGV etc e até o bonde.
Mas aqui em Porto Alegre não ter carro, ou melhor, não ter um carro novo, tinindo, de preferência
sofisticado, é sinal de que o sujeito “está por fora”, “não está com nada”.
Aqui, deixar o carro e pegar lotação, já parece algo extraordinário, e pegar um ônibus parece um
contrasenso. Já defendi e volto e defener a expansão das Linhas Transversais de Ônibus, bem como a
criação de Linhas T de Lotação, sua expansão, pois, por menos pessoas que levem, tiram de circulação
uns 20 carros em cada trajeto. E isto é lucro para o ambiente.
Imaginem agora se tivéssemos um metrô do Centro até o Campus da UFRGS. Ou como se pensava
anteriormente um metrô até o Triângulo da Assis Brasil, ademais colocaria em funcionamento aquele
Terminal que virou um elefante branco.
E se a tese for o custo alto do metrô subterrâneo, o governo poderia ter proposto um VLT, como em
Brasília, isto é, um Veículo Leve sobre Trilhos. Ainda bem que de Campinas, passando por São Paulo,
chegando ao Rio, teremos o nosso primeiro TGV - Trem de Grande Velocidade.
Mas nosso prefeito optou por lutar antes de mais nada pelos Portais da Cidade e o modelo “ligeirinho”
já em processo de abandono em Curitiba, depois do sucesso de vários anos, pois as cidades mudam, a
tecnologia muda, ou seja, o BRT - Bus Rapid Traffic - já é quase peça de museu, mas aqui se opta pro isto,
um atraso.
A opção se deu a partir das teses de seus Secretários Clóvis Magalhães da Gestão e o viajante
número um deste governo, Luis Afonso Senna, da EPTC, mais o grupo deles, alguns professores da
UFRGS, conhecidos todos por terem uma empresa de consultoria na área, todo inimigos do metrô. Pode?
Venceu o atraso, pois os Portais são estações de transbordo, vão causar um caos. É arcaico o modelo, pois
hoje com os cartões inteligentes, TRI, TEU e o do Metrô, deveriam unir todos num cartão único, e a
integração seria feito em qualquer local, sem necessidade de estações e bretes para trancar o tempo e a
vida dos passageiros.
ADELI SELL - VEREADOR DO PT-PORTO ALEGRE-RS
FONE - 0XX51.99335309
www.blogdoadeli.blogspot.com

Algumas respostas em entrevistas de seleção;
vejam como sofrem os entrevistadores...
Respostas reais dadas por candidatos a
emprego, extraídas da Revista Exame de 29/
08/04, página 114.
- Entrevistador - Então, você está construindo
uma networking?
- Candidato - Veja bem, eu não sou
engenheiro, sou administrador.
- Entrevistador - Como você administra a
pressão?
- Candidato - Ah, tranqüilo. 11 por 7, no
máximo 12 por 8.
- Entrevistador - Manter sempre o foco é
muito importante. E me parece que você tem
alguns lapsos de concentração.
- Candidato - O senhor poderia repetir a
pergunta?

- Entrevistador - Como você se sente
trabalhando em equipe?
- Candidato - Bom, desde que não tenha
gente dando palpite, me sinto muito bem.
- Entrevistador - Como você se definiria em
termos de flexibilidade?
- Candidato - Ah, eu faço academia. Sou
capaz de encostar o cotovelo na nuca.
- Entrevistador - Nós somos uma empresa que
nunca pára de perseguir objetivos.
- Candidato - Que ótimo. E já conseguiram
prender algum?
- Entrevistador - Vejo que você demonstra
uma tendência para discordar.
- Candidato - Muito pelo contrário.
- Entrevistador - Em sua opinião, quais seriam
os atributos de um bom líder?
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- Candidato - Ah, são várias coisas. Mas a
principal é ter liderança.
- Entrevistador - Noto que você não
mencionou a sua idade aqui no currículo.
- Candidato - É que eu uso óculos, e isso me
faz parecer mais velho.
- Entrevistador - E qual é a sua idade?
- Candidato - Com óculos ou sem óculos?
- Entrevistador - Quais seriam seus pontos
fracos?
- Candidato - Ah, é só o joelho. Até tive de
parar de jogar futebol.
- Entrevistador - Há alguma pergunta que
você queria me fazer?
- Candidato - Eu parei meu carro aí na rua.
Será que eu vou ser multado?

Coisas do BARRANCO
* Dia 10/10: este repórter estava num jantar
com amigos que são pintores de profissão, à
beira do Rio CARRERO (em Nova Bassano) e lá
também mensionaram a churrascaria Barranco.
* No feriadão de 10/11/12 de outubro, o
Barranco atendeu cerca de 2mil pessoas. É gente
pra caramba!!
* Ex-garção do Barranco, que entende de
lanches, se meteu numa “fria” comprando um
ponto “frio” da rua Fernandes Vieira, enfrente

ao Zaffari. Tomou um talagaço de 90mil reais
em pouco tempo, que esta pagando agora com
sua cada da José de Alencar.
* Um carro que ficou estacionado na rua de
uma cliente do Parrilla del Sur teve o pneu estepe
roubado. Ela notou assim que saiu da casa. Este
é problema de segurança em geral....

de OLHOS e OUVIDOS
* Dia 24/10 no Barzinho da ARI funcionavam
vários PINGÓDROMOS... É que havia caído um
torró brabo pouco antes...
* Serginho Ross, ex-capa da revista MANCHETE,
dando umas bandas pelo SUL. Foi a BEnto, sua
terra natal.
Serginho foi ponta-esquerda do Grêmio, no
tempo que o Grêmio jogava na BAIXADA, atual
Parcão.
* Feira do Livro comemora 55 anos. A frequento
desde 1969/70...
* Carlos Urbim, aptrono desta Feira do Livro,
tem mais história na CJCJ do que na RBS.
* Fotógrafo ERNO SCHNEIDER, que trabalhou
na Revista do GLOBO e na CRUZEIRO dando
um rasante em Portinho. Hospedou-se no Savoy
Hotel, no centro. Ficou conhecido no ano de
1961 por causa de uma foto que fez do
presidente Jânio Quadros com os pés trocados
em Uruguaiana. Ganhou com a foto o PrÊmio
Esso de Fotografia.
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