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BRUNO AZIZ
As charges publicadas neste espaço expressam as opiniões de seus autores

Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação da UFBA
nelson@pretto.pro.br

F isicamente, ainda estivesse entre
nós, pois vivo ele continua no co-
ração do povo brasileiro, estaria

completando 109 anos o grande com-
positor, cantor e instrumentista pernam-
bucano, Luiz "Lua” Gonzaga. Raras tra-
jetórias artísticas se ombreiam à saga
deste poderoso artista, o filho de Carua-
ru, alcunhado “rei do baião”. Não sendo
simpatizante dos seres coroados, no
grande mestre, entretanto, respeito o epi-
teto.

Sou de um tempo onde as cidades e
capitais, sob os eflúvios de junho, se
transmutavam em sítios rurais, buscan-
do o lirismo das quadrilhas, o mágico
crepitar das fogueiras, as delícias das
canjicas (cada vó dizia que a dela era a
melhor!), a magia dos balões e todo um
repertório capitaneado pelo trio: sanfo-
na, zabumba e triângulo. Na maioria das
rádios, os xotes, os xaxados, os baiões, os
galopes, as toadas tomavam conta dos
nossos ouvidos, mexiam com os nossos
pés, encantavam os nossos corações: o
Iphan, ao decretar o forró patrimônio
nacional, está, sem nenhum favor e já era
tempo, reconhecendo "a grandeza e im-
portância da musicalidade nordestina,
seu grande lirismo”, sua heroica dor!

Das agruras do cangaço ao flagelo das
grandes estiagens, o povo nordestino, de-
samparado e carente, a tudo resistiu, can-
tando e dançando e convocando a nação
para uma grande quadrilha. Não a for-
mada por seres sem escrúpulos e que,
desde tempos imemoriais, envergonham
a nossa esperança, mas por românticos
pares que se cumprimentam, se afagam,
e bailam, enternecidos.

Furando o cerco da hegemonia do sam-
ba, o baião e todos seus ritmos irmãos
também conquistaram a alma brasileira,
e Gonzagão com seu chapéu de Lampião
alcança a grande “mídia” e abre caminho
para novas gerações que, comprovando a
extraordinária vitalidade da arte serta-
neja, consagram, definitivamente, o seu
legado e de Jackson do Pandeiro, Sivuca,
o trio Nordestino, Marinês e sua gente,
Luis Vieira, Elomar e muitos outros como
a nova geração baiana do Gereba, Carlos
Pita, Edmundo Caroso, Zelito Miranda,
José Carlos Jatobá, autor da canção-libelo
contra o desmatamento, a original e den-
sa Matança (alô Xangai!).

No embalo do sucesso das duplas ser-
tanejas, vieram os diluidores e adocica-
ram para consumo imediato as canções
desse universo. Entretanto, Zé Ramalho,
Amelinha, Quinteto Violado, Elba Rama-
lho, Geraldo Azevedo, conscientes das
suas atuações, trouxeram, ao invés de
diluição, renovação do gênero, assim co-
mo fez Alceu Valença convocando a gui-
tarra do talentoso e saudoso Paulinho
Rafael.

“...\Ficou o mel das sanfonas e um si-
lencio assustador \ no coração do menino
\ de um tempo que não passou” – D. Burgos
e W. Queiroz (Calma de Milho).

Walter Queiroz Jr.
Advogado, poeta, compositor, membro da
Confraria dos Saberes
waljunior44@hotmail.com

EDITORIAL Imunização para as crianças

Janio Soares

O mel das
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Uendel Galter / Ag. A TARDE

atarde.com.br/esportes

Agenda esportiva
têm opções de eventos
na capital e no interior

Poderiam as
autoridades do governo
federal apresentar
imediatamente um
plano para assegurar a
vacinação das crianças

Não apenas por dever, mas pela satisfação
de proteger a infância da Covid-19, pode-
riam as autoridades do governo federal
apresentar imediatamente um plano para
assegurar a vacinação das crianças de cinco
a 11 anos.

Seria injustificável, sob todas as perspec-
tivas, uma imoral resistência à autorização
da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) no sentido de promover a
proteção com o fornecimento de tantas do-
ses quantas sejam necessárias, pela fabri-
cante Pfizer.

No entanto, resta a dúvida em relação à
boa vontade do Ministério da Saúde, na sua
habitual cadência de executar ações visan-

do à imunização, pois não se mobilizaram
os gestores visando adquirir os lotes a fim de
beneficiar 70 milhões de brasileirinhos.

Refleteainaceitável lentidão,afidelidade
do ministro Marcelo Queiroga a Jair Bol-

sonaro, a quem agradece, com peculiar en-
tusiasmo, a oportunidade de entrar para a
história, especialmente agora, quando po-
derá contribuir, ou não, visando ao futuro
da juventude.

Embora o presidente inspire mundial re-
jeição pela posição antivacina, seria exa-
gero arriscar alguma analogia entre o Bra-
sil atual e o mundo do início da Era Cristã,
quando Herodes mandou exterminar todo
pequeno cidadão, tentando sem sucesso li-
vrar-se do Menino Jesus.

Asco, revolta ou indignação, seria te-
mer errar apostar em uma destas reações
de pais e familiares, ao saberem ter o
chefe de Estado ameaçado divulgar os

nomes dos técnicos responsáveis por
aprovar a indicação, depreciando aque-
les preocupados com a vida.

Ométodo,“abertamentefascista”,naspa-
lavrasdosservidorespúblicos,signatáriosde
nota de repúdio, teria condão de ajudar
parte da população adormecida, cujo des-
pertar ganharia luzes de aurora, com o
objetivo de derrotar o negacionismo.

Depois do espanto, vem a curiosidade
de investigar para qual projeto contri-
buem, verdadeiramente, os defensores
deste disparate de expor seu próprio povo
a tanta dor e sofrimento, considerando
serem os menores, transmissores de vírus
a adultos e idosos.

E stou hoje aqui só de passagem. A
inesperada partida de Janio Soares,
o “dono” desse lugar em A TARDE,

muito me emociona. Confesso que, como
muitos dos seus leitores, ainda estou sem
acreditar que aquele cara bem humorado
e lindamente ligado à sua família tenha
deixado esse buraco nessa página e em
nossas vidas. Oh! Janinho, por que essa
saída assim tão brusca?

Conhecia o seu texto desde um bom
tempo e ficava encantado com sua leveza.
Certo dia pensei que uma boa ideia seria
arrumar uma viagem de férias para vi-
sitar Paulo Afonso, a Chesf, os cannions
do São Francisco e, claro, conhecê-lo.

Um único encontro presencial no hotel
no qual estávamos hospedados foi o su-
ficiente para nos unir em quinzenais trocas
de cartas – opa, não eram cartas, mas quase
isso, pois ele só usava SMS e e-mail.

A crônica quinzenal, que já lia regula-
mente como assinante do jornal, eu tam-
bém a recebia através do meu amigo Cacá,
outro seu apaixonado leitor, que fazia ques-
tão de enviá-la com uma foto do jornal
impresso, seguido apenas de um “ói ele!”.
Era uma forma de, entre nós, eu e Cacá,
falarmos daquele seu último escrito.

Ele, sempre doce e carinhoso, fazia suas
crônicas plantadas no São Francisco, na
natureza, na sua morada no sítio em sua
Glória querida e, mais do que tudo, na
cultura brasileira com pitadas interna-
cionais, de um cotidiano que ia desde os
tempos de sua juventude até os dias de
hoje.

Janio Soares era – era nada, é! – um
gênio da escrita, da cultura, da amizade,
da raça humana. Um doce de pessoa. Que
sensibilidade!

Vejo no portal Folha Sertaneja que ele,
quando se apresentou para ocupar a ca-
deira 20 da Academia de Letras de Paulo
Afonso, assim iniciou sua biografia: “Fi-
lho de Cecília e do Tenente Zé da Silva,
sobrinho de D. Alda do Cartório, cresci
numa casa sombreada por umbuzeiros e

tamarineiros na cidade de Glória, hoje
submersa pelas águas do mesmo rio que
lambia as minhas costas.”

Esse era Janio Soares.
Lembro-me de uma sua recente crônica

que me tocou diretamente, pois ele re-
clamava que os artigos de opinião dos
jornais eram só de opinião mesmo, não
tinham mais a sensibilidade da crônica. E
de fato, tudo ficou muito árido, os velhos
e novos cronistas já não têm muito es-
paço, pois eles passaram a ser ocupados
por nós, uma turma meio cabeção mes-
mo, que só pensa em analisar racional-
mente as coisas em vez de usar mais o
sentimento, poetar mais, escrever de ma-
neira mais solta, navegando pelos assun-
tos ou pelos cannions do São Francisco e
da antiga e nova Glória, o que ele fazia
com maestria.

A cada 15 dias, o nosso sábado era ilu-
minado pelas suas crônicas e isso, hoje,
certamente fará muita falta nesse tão ári-
do mundo de conexões velozes e into-
lerância crescente.

Vá, Janio, navegue por outras águas,
mas mande sempre lembranças.


