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I

Aquela  seria  a  nossa  mais  longa  jornada.  Uma  semana 
percorrendo  diversas  regiões  do  estado.  Na  madrugada  da  partida,  lá 
estávamos,  a  postos:  Marcílio  e  eu  (repórteres),  Paulo  (fotógrafo)  e 
Martinelli  (cinegrafista).  Éramos  do  GRP,  excetuando  Martinelli,  que 
pertencia a “Produções Carreirão” e estávamos incumbidos de mais uma 
missão  jornalística,  junto  à  comitiva  governamental,  pelo  hinterland 
catarinense.

- Tudo em ordem?
- Tudo em ordem.
- A boneca veio?
- Tá aqui, firme.
1º  Parêntese:  GRP  significava  o  hoje  legendário  Gabinete  de 

Relações Públicas do Governo, que, sob o competente comando de Fúlvio 
Vieira, marcou época em Santa Catarina.

2º  Parêntese:  A  boneca  era  um  amplificador  de  som  que  o 
governador trouxera dos Estados Unidos. Uma novidade, naquele tempo.

Onde quer que ele falasse, a boneca tinha que estar presente. Fazia 
parte do seu ritual. Era uma simpática maleta (de onde saía o som), com um 
microfone, através do qual os discursadores se faziam ouvir. Na verdade, a 
boneca era um alto-falante de luxo. E nós tínhamos que tratá-la com todo o 
esmero e carinho.

Assim  fomos,  pelas  sacolejantes  estradas  catarinenses  daquela 
época,  serpenteando muito  e comendo muita  poeira,  por  cidades e  mais 
cidades, vilas e lugarejos, presenciando uma infinidade de inaugurações, 
discursos,  “é  com  muita  honra”,  churrascadas,  discursos,  “Senhor 
Governador”,  recepções,  colegiais,  flores,  desfiles,  banquetes,  discursos, 
“que o povo desta cidade”,  inaugurações,  discursos,  “recebe hoje Vossa 
Excelência”, e mais discursos.

No quinto dia de viagem, a comitiva iria participar de uma viagem 
ferroviária entre Mafra e Lages. O trem sairia de uma cidadezinha chamada 
Santa Cecília. Ainda alta madrugada, um tanto zonzos (confesso que não 
tínhamos ido dormir  muito  cedo),  estávamos  embarcando no automóvel 
que  nos  levaria  à  estação.  Mas  os  astros,  naquele  dia  (e  desde  o  seu 
princípio) estariam, decisivamente, contra nós. E eis o primeiro imprevisto: 
tranqüilamente  seguíamos  a  caravana  (nosso  carro  era  o  último), 
sonecando,  ainda  no  escurinho  da  madrugada,  quando  estourou  o  pneu 
traseiro do Aero Willys. E graças à perícia do motorista, as conseqüências 
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não chegaram a ser funestas. Enquanto saltávamos um tanto sobressaltados 
(reação muito compreensível, diga-se de passagem) ainda vislumbramos a 
fileira  de  luzes  vermelhas  da  motorizada  comitiva,  desaparecendo  na 
distância. E apesar do motorista ser um exímio trocador de pneus, contando 
também com a nossa um tanto confusa ajuda, e continuássemos, logo em 
seguida,  o  trajeto  a  todo  vapor,  não  conseguimos  alcançar  os  outros 
veículos. Chegamos ao local marcado exatamente a tempo de ver o trem 
partir.

E  agora,  o  que  fazer?  Já  pensaram  na  hora  que  o  governador 
quisesse falar e não visse a boneca? E nem o fotógrafo, nem o cinegrafista 
e nem os repórteres? E nosso chefe, o que não iria dizer?

Partimos, então, às pressas pela rodovia federal, com o intuito de 
chegarmos a Lages antes do trem. E isto realmente aconteceu, porque o 
trem nunca chegou ao seu destino.

O que terá acontecido com o trem governamental? Índios? Assalto? 
Seqüestro (já existia isso naquele tempo)? Avaria na máquina? Sabotagem? 
Pausa para a meditação? Como os nossos heróis resolverão o impasse de 
ter perdido o trem?

Saibam a  resposta  lendo  o  próximo  capítulo  deste  emocionante 
relato.
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É claro que o trem não poderia chegar a Lages,  simplesmente, 
porque  a  linha ferroviária,  que  ainda  estava  em construção,  ia  só  até  a 
metade do caminho.

Nós,  entretanto,  não  sabíamos  desse  detalhe,  pois  no  programa 
impresso  dizia:  “Viagem  ferroviária  Santa  Cecília-Lages”.  Depois  de 
esperar algumas horas chegamos à óbvia conclusão de que os homens não 
iriam mesmo aparecer.  Aí  se  deu o pânico.  Sabem lá  o  que é  isso?  A 
comitiva  governamental  num  lado  e  a  equipe  jornalística  no  outro? 
Zanzávamos, então feito baratas tontas, pela capital do planalto serrano, em 
busca de alguma solução para o impasse. A nossa dose de culpa, no caso, 
era  mínima.  Mas  como  convenceríamos  os  nossos  superiores?  A  essas 
alturas já estávamos perdidos do resto da comitiva por um tempo enorme. 
Novas  inaugurações,  novas  solenidades,  novos  discursos  (muitos 
discursos!) deveriam estar ocorrendo, sem fotografias, sem filmagens e, o 
que era mais grave, sem a boneca!

Mas,  depois  de  botar  mil  dispositivos  em  ação  conseguimos 
desvendar onde andava o pessoal. A próxima etapa da viagem (depois de 
muitos outros lugares da região) seria uma pequena cidade chamada Monte 
Castelo.

- Será que dá tempo de chegar? – consultamos apreensivelmente 
o motorista.

- Só voando – disse ele.
- E o que esperas! – bradamos em uníssono – Decola
Lá  estávamos,  de  novo,  na  mesma  rodovia,  retornando  agora  a 

Monte Castelo. 100, 120, 140  kms. horários.
- Será que esta geringonça não anda – disse Paulo querendo bancar 

o engraçadinho, quando...
BUM!
Explode outro pneu (os astros novamente interferindo).
Mas, mais uma vez, funcionou a perícia do motorista (os astros nos 

protegendo). E pega pneu, troca pneu, tudo a jatinho.
Após mais algumas horas de sobressaltante expectativa, quando a 

impressão que se tinha era que aquele asfalto não se acabaria nunca mais, 
avistamos a tão esperada tabuleta: MONTE CASTELO! (Chegaríamos a 
tempo?).
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Quando nos aproximamos do grupo escolar que iria ser inaugurado 
divisamos, ao longe, os outros veículos negros, ao longe, mais uma vez, 
antes do nosso.

Saltamos, às pressas, enquanto o governador e uma imensa fila de 
seguidores  já  subiam  as  escadarias  da  escola  (ficava  no  alto), 
interrompendo completamente a passagem. Não havia outro jeito:

- Pelo morro – gritou alguém.
Pulamos, então, o muro ao lado da escada: Paulo e sua máquina, 

Marcílio e suas anotações, Martinelli com a máquina de filmar e eu com a 
boneca (mas havia chovido!), logo atrás. Nisso deu-se o inesperado, ou o 
esperado-inesperado, em vista de tantos infortúnios que o dia já tinha nos 
concedido:  enquanto  corria,  senti  o  pé  falsear  (ah,  estes  astros)  e 
escorreguei  no  barro  deslizante,  só  tendo  tempo  de,  enquanto  caía,  me 
segurar, instintivamente, no Martinelli. Resultado: fomos os dois ao chão, 
ou à lama e, conosco, a máquina e a boneca. Foi então que, ao perceber o 
olhar  irado  que  o  Martinelli  me  lançou,  com  a  roupa  completamente 
enlameada, enquanto tentávamos nos recompor, que não me ocorreu outra 
coisa, senão dizer:

-  Sabe lá o que é isso,  ô Martina.  Nunca pensei  que viéssemos 
tombar em Monte Castelo.

Martinelli foi acometido de tal acesso de riso, ou melhor, nós dois, 
que nada mais vimos daquela solenidade. Nem a boneca.

À noite revivemos o acontecido com Fúlvio, juntamente com todas 
as desventuras do dia, e nosso magnânimo chefe aceitou a explicação de 
que,  efetivamente,  houvera  uma  conspiração  astrológica  contra  a  sua 
valorosa equipe. Foi também quando Martinelli lançou aos ares a sua hoje 
antológica frase:

- Tomemos então mais uma para manter o desequilíbrio.
E fomos todos para a praia, digo, para o bar. (1973)
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