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MEMÓRIA

O “Lambe-lambe” de Sarandi
A vida de Gomercindo Telvino Tasca (02/03/1925 - 29/04/1999) daria um filme daqueles do
neorealismo italiano num roteiro feliniano (Frederico Fellini). Fotógrafo nos cafundós do Judas, lá
onde o diabo perdeu as botas, morava em Sarandi, mas fazia fotos para as famílias de agricultores
de Perau Alto por exemplo, uma linha do interior de Sarandi.
Para vencer aquelas trilhas que eram nos anos 50, 60, 70 nas estradas do interior - os
prefeitos só mandavam patrolar em véspera de eleição e na frente da casa dos seus eleitores Gomercindo tinha um Jeep de quatro portas.
Ficava em casa dois, três dias, o suficiente para atender os filhos e a esposa, Linda, e lá se
mandava ele para Santa Rosa, Crissiumal, Sto. Cristo, toda aquela região chamada “Celeiro”.
Quando a colheita ia bem os colonos pagavam as fotos, mas quando havia seca ficava para o
outro ano - lembra César Tasca, filho de Gomercindo.
O fotógrafo tinha uma Laika alemã. Ele fotografava as famílias de agricultores e depois pintava o quadro, inspirado na foto.
Ainda hoje toda a região de Sarandi para cima tem fotos e quadros do Gomercindo Tasca.
Seu filho César escreveu sobre as “falências” do pai.
“Meu pai faliu duas vezes. Na última falência, contam que na pequena cidade onde morava
(Sarandi), só não devia para o vigário da Paróquia mas já estava pensando em lhe fazer uma
visita”.
O relato do filho César confirma o que me disse a filha Ângela - que ficou na casa de Sarandi
- Meu pai não se importava se a pessoa fosse ou não pagar, se não pagavam, ele dava assim
mesmo a fotografia.
Estórias do Gomercindo Tasca
1) Ele teve dois casamentos, do primeiro nasceu o filho Dirceu, hoje policial. Sempre que
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referia a isto, sua segunda mulher, mãe de outros quatro filhos, ficava puta da cara...
2) Às vezes, Gomercindo tomava uns tragos a mais e ficava dentro de casa “rugindo”...
A esposa, Linda Tasca (04/09/1927 - 16/05/
1999) e o filho César fugiam pro porão e rezavam pra ele se acalmar...
3) Gomercindo tinha um ritual: antes do
almoço, tomava um traguinho: era para abrir o
apetite...

4) Bairrista, Gomercindo não cobrava nada
se o cara dissesse que era de Sarandi. Quem
comia no trailler do filho, na rodoviária de Porto
Alegre e descobrisse esse truque, levava livre...
5) No Agápio Gomercindo Tasca foi espiar
na “patente” que tinha nos fundos uma cliente
no banheiro. Só que ele “desabou” lá de cima...
6) O Agápio existe porque César quis ajudar o pai, que falira em Sarandi.
Tinham posto de guardador de carros mo
Barranco. Não deu certo.
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Das 11h da manhã à 1h30min da madrugada
ININTERRUPTAMENTE
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Abelhas fazem muito mais que mel
O Brasil é signatário da Convenção sobre a
Diversidade Biológica-CDB e autor da proposta
de uma “Iniciativa internacional para a conservação e uso sustentável de polinizadores”. Estudos demonstram que centenas de espécies de
abelhas são responsáveis por 90% da polinização
das plantas brasileiras. Então, devemos ir além
das palavras, e tomar medidas concretas para
estimular e monitorar a criação de abelhas, pois,
além de auxiliar a preservação do ambiente, os
apiários e meliponários são fonte de emprego e
renda para inúmeras comunidades.
Uma lei municipal de 1975 proíbe a criação
de abelhas em todo município, não levando em
consideração distintas espécies nem a possibilidade de instalação em áreas rururbanas. A lei
trata sem distinção as espécies de origem africana, como a Apis, de comportamento altamente
defensivo, e as chamadas Abelhas Sem Ferrão
ou Indígenas.
Para sanar esta lacuna, estou apresentando dois projetos de lei, que se complementam.
O primeiro, altera a legislação vigente, reconhecendo as distintas configurações demográficas
de nosso município, inclusive com zonas de população rarefeita, e a diferença entre as espécies; o segundo, prevê a criação de um Programa
para o Desenvolvimento da Apicultura e da
Meliponicultura, o Proabelha.
Sabemos que as abelhas não conhecem a
legislação, por isso, é freqüente que se instalem
em áreas públicas, como parques e ruas
arborizadas, e mesmo em residências. Mas, ao
invés de simplesmente exterminá-las, contribuindo para a extinção de espécies ameaçadas,
preconizamos a retirada das colméias e sua
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FOTO FLAGRANTE!!!

Ainda não sou vereador de SERAFINA mas já
frequento seu plenário!
De pé na frente o dep. Alexandre Postal.

transferência para estações de transbordo. Nestes locais haverá monitoramento adequado, onde
os enxames possam ser manipulados para adaptação a sua “nova casa”, e então, num prazo
inferior a trinta dias, realocados definitivamente
em apiários ou meliponários. Além disso, o
Proabelha, subordinado à SMAM e com apoio
de outras secretarias, deverá estimular, regularizar e criar mecanismos para a comercialização
de mel de abelhas e seus derivados, desenvolver campanhas educativas sobre os seus benefícios para a saúde, além de contribuir com a
preservação ambiental e diminuir os riscos de
acidentes em áreas públicas e privadas.
Outro fator importante é termos em áreas
urbanas a presença das abelhas sem ferrão,
espécie nativa da América do Sul, mas que está
quase desaparecendo em função da destruição
de ambientes. Com ferrão atrofiado, estas pequenas abelhas se adaptam bem a colméias racionais e ao manejo e produzem um mel delicioso, além de pólen, cerume e geoprópolis, sendo também responsáveis pela polinização de
várias plantas nativas.
Precisamos tomar medidas que contemplem as características econômicas, sociais e
ambientais próprias de nosso município, para
garantir melhor conservação e preservação dos
ecossistemas. Por isso, as propostas que apresento buscam implementar a cultura das vantagens e benefícios dos produtos e subprodutos
das abelhas, contribuindo para a construção de
uma cidade sustentável e referência para iniciativas similares em outros municípios.
Adeli Sell
Vereador PT/Porto Alegre

HISTÓRIAS DA NOITE
O garção Alfredo Daniel Kondörfer, o “ Queijinho” foi convidado pelo dono do Vinha D´Alho, do Zé Mauro, na Bento, pra tomar 3 garrafas de vinho na sua boite. Lá, entusiasmado, durante a noite, Daniel tomou 5.
De madrugada, ele foi ao banheiro e pegou no sono, sentado na privada.
Amanhecia, sua companhia estava aguardando do lado
de fora, porque os garções varriam o chão e limpavam os
cinzeiros. Um deles, que precisava cobrar dois litros de
vinho do Daniel, bateu na privada.
Daniel se assustou, acordou e quando a porta abriu ele
“chamou o hugo” como se diz, no popular....
As 5 garrafas voltaram todas, encima do garção que batera. “O casaco dele que era branco, ficou vermelho”, lembra Daniel.
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COISAS DO BARRANCO
* Um tirador de chopp tinha a mania de pegar no sono, lá
pelas duas da madrugada... Uma noite, um garção chegou perto da choperia e notou que havia 12 chopps tirados, prontos para serem servidos. Acordou o dorminhoco
do tirador que já estava quase roncando de novo e lhe
perguntou:
— Pra quem é isto, fulano, se não tem mais ninguém no
restaurante...
O gajo havia sonhado que um garção lhe havia solicitado
esta quantidade de chopp e ele os tirou.
Os garçãos que ainda estavam na casa tiveram que fazer
força de beber todo aquele chopp. Chopp depois de tirado
tem que ser tomado, senão estraga...
* Esta é do tempo do falecido Borginho. O garção, mais
César Tasca, Felipe foram atrás de um cabaré que havia
na Vila Bom Jesus... Andaram, andaram e quando viram
luz numa casa (já era madrugada) acharam que tinham
chegado na indicação.
Que nada... ficaram surpresos ao verem alguns poucos
acordados velando um morto...
* Dos quatro irmãos que fundaram o Barranco no ano de
1969, apenas Vicente ainda vive... Pai do sócio Chiquinho
- que é o único dos Tasca (da Linha Agussu, interior de
Sarandi, qua ainda está no Barranco
- Vicente numa madrugada comandou um bangue-bangue
entre garçons nos fundos da casa, onde havia um
mato...(hoje está tudo derrubado). Tiros pra cá, tiros pra
lá, quando viram o Barranco estava cercado por quatro ou
cinco viaturas da Brigada Militar. Fora um vizinho que se
acordaram com aquele barulho todo e pensando ser um
assalto dentro da famosa casa, ligou pro 190 da Brigada
Militar que prontamente foi lá.
Desfeita a confusão, todos foram pra casa dormir!!!
* Mas o Barranco também tem fama até hoje de assombrado. Dizem, ninguém sabe de onde vem a lenda, que no
andar de cima almas apenadas perambulam pela sala vazia (não mais hoje porque o espaço virou o escritório do
restaurante).
Uma noite, um dos sócios, o Albino, estava tirando uma
soneca, quando um fornecedor foi acordá-lo pra fazer um
acerto de uma conta...
Apavorado, pra não dizer em pânico, Albino começou a
berrar:
— O que tu quer??? O que tu quer??? pensando em tratar-se de alguém do além!

Colarinho, da Ladeira, foi
comprado pelo Tuim

PERDAS
No mês de Maio faleceram:
— Esposa do Beto Tasca
— Fernando Veroneze (27/05)

CARTAS
Acuso recebimento de Fitness. Pelo que entendi
do chasque, fui nomeado âncora da Sucursal S.
Borja, ratifique e incluirei ao meu currículo, com
direito a cartão de visita. Bola cheia.
(Quanto o artigo sobre a beleza das mulheres
“samborjenses” achei melhor não alarmar os
gansos, por enquanto). Vamos no tema que mais
te toca.
Kandir
Fui arquiduque do reino de Kandir
Troiano era o melhor dos meus cavalos
Aladim me servia fielmente
e todos os meus visinhos só gente decente.
Mil e uma maravilha kandir tinha
santuosos templos e até “pagodes”
Lá, o SUS sobrava ficha, por falta de doentes.
E todos riam com trinta e dois dentes.
Na rua grande que margeava o rio
bares aberto até ao romper da aurora
uma morena pestanuda me erredava
e me faltava coragem para ir embora.
Mas, um dia o rei sismou comigo
(depois de um fogo enorme)
e deu meu posto a um desnaturado.
Estou reunindo forças além fronteira
um grande plano, tudo bem bolado
um dia eu tomo um maior que o dele
e volta lá e dou um golpe de estado.
Clemar Dias

CORNETEANDO
“Ximia” - (Sidnei Nardi) Chapista que trabalhou
no Agápio da Rodoviária está agora com trailler
na Barra da Lagoa, em Floripa.
Ximia é de Áurea esteve visitando o César Tasca
em 15/05, seu ex-patrão.
Diz “Ximia” que o prefeito de Floripa, Dario
Berger (PSDB) queimou o filme no Natal passado quando fez um “presépio” de 3 milhões. Senão seria candidato com chances ao Gov. do
Estado.
E que Ângela Amim, ex-prefa de Floripa, também não tá de bem com o eleitorado.
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