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Realização

PREFACIO

Há alguma ligação entre a vida do velejador
Amyr Klink e a da detenta Maria, da
Penitenciária de São Paulo? O que o tenista
Gustavo Kuerten tem a ver com a moradora
de rua Ronilda Cassimiro? Ou entre o ilustrador
Mauricio de Sousa e a educadora Zilda Kessel,
que matou saudades do Brasil comendo uma
feijoada em Israel?
Essas e outras tantas histórias foram registradas
e recebidas pelo Museu da Pessoa no decorrer
de 2013, como parte do programa Aproximando
Pessoas, com patrocínio dos Correios.
Há 20 anos o Museu da Pessoa atua para
registrar, preservar e disseminar narrativas de
brasileiros e brasileiras. Nosso objetivo é fazer
com que as histórias de vida se tornem fonte de
conhecimento e canal de compreensão e conexão.
Há 350 anos os Correios conectam pessoas,
instituições e regiões do país. Sua atuação é
tão abrangente que seria impossível a ela nos
referirmos sem falar de cada um de nós.
Por isso, fomos pesquisar e identificar
experiências que revelassem um pouco desse
impacto, histórias de indivíduos cuja vida foi
tocada pela ação dos Correios.
Visitamos lar de idosos, presídios, abrigos.
Fomos à Amazônia, ao sul e ao centro do país.
Entrevistamos artistas, esportistas e estudiosos.
Abrimos o estúdio do Museu da Pessoa, viajamos
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com cabines de gravação em vídeo por São Paulo,
Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro. Fizemos
uma campanha virtual que envolveu mais de 50
instituições parceiras. As 368 narrativas coletadas
revelaram como uma carta, uma encomenda ou
um telegrama mudam uma vida. As histórias,
depois de gravadas, digitalizadas, transcritas,
revisadas e editadas foram transformadas em
coleções virtuais para integrar o portal do Museu
da Pessoa. Além disso, o patrocínio dos Correios
possibilitou que o portal do Museu da Pessoa
recebesse mais de 600 histórias que hoje fazem
parte do seu acervo e estão disponíveis como
parte da memória nacional.
Fruto de tantas vozes, o livro é um coro
afinado, conforme a prosódia e a sintaxe dos
depoentes. No bom espírito de almanaque,
aqui temos “causos” de carteiros, jogos,
piadas, efemérides, frases, dados, ilustrações,
poemas, etimologias, trechos de músicas, arte
postal, curiosidades, cronologia e histórias
de um concurso. Dezenas de entrevistados
representam inúmeros indivíduos que, ao receber
um objeto, ao imaginar um som familiar, se
sentiram confortados e mais próximos uns dos
outros. Contadas por pessoas dos Correios e por
seus usuários, as histórias estão espalhadas em
um labirinto de brasilidade em que o leitor está
convidado a se perder.

CORREIOS 350 ANOS
Conectar pessoas e histórias de vidas, sem medir distâncias ou
esforços, sempre foi algo intrínseco à missão institucional dos
Correios. Ao longo dos últimos 350 anos, os serviços postais foram
parte indissolúvel do processo de formação e informação do país.
Com o propósito de contribuir para a preservação da tradição
oral e aproximar o povo brasileiro das peculiaridades de sua
história, os Correios e o Museu da Pessoa apresentam a publicação
“Aproximando Pessoas”. Trata-se da narração de trajetórias de
vidas que foram influenciadas, e até mesmo transformadas, pela
presença dos Correios. O resultado é um verdadeiro mosaico sobre
a memória social do país.
Em um ano de grandes comemorações, os Correios, em seu papel
de fomentadores da cultura nacional, se orgulham de apoiar um
projeto que proporciona a democratização do acesso à formação
da sociedade brasileira. Aproximar pessoas com visões e maneiras
tão diferentes de enxergar o mundo é ir mais longe, é reconstituir a
nossa própria história e a história da humanidade.

6

8

9
32

28

Uma família de azul e amarelo

Panetone e óculos

Mas me lembro que foi uma alegria total: emprego
registrado e numa empresa nacional. Foi bom
porque a gente precisava ajudar meus pais. Eles
sempre trabalharam muito, e justamente nessa
época minha mãe tinha comprado um terreno
na cidade de Cotia. A gente vinha de uma fase
de dificuldades, uns dois anos, mas aí, com os
empregos, já se pôde ajudar na casa. Ela está
sendo construída, acredito que este ano termina.
É um condomínio bonito, um lugar bom, tranquilo.
Minha mãe sempre quis morar em um lugar
assim.”

“Foram duas cartinhas daquele programa, Papai Noel
dos Correios, que me marcaram muito. Não sei se
vocês conhecem o programa, mas a gente recebe
as cartas, lê e na sequência identifica e numera as
cartinhas. Depois elas ficam lá à disposição e vêm as
pessoas e adotam a carta. E teve uma vez que um menino
escreveu assim: ‘Papai Noel, onde eu moro a gente não tem
dinheiro, a gente não tem condições. Então, eu gostaria muito que o senhor desse para a
gente um panetone, porque a gente adora panetone, só que minha mãe não pode comprar.
Também ela não pode comprar nas Casas Bahia porque ela tem o nome sujo’. Essa carta aí
me emocionou muito, nossa! Peguei e adotei, até depois a gente comprou uma cesta para
dar a essa criança. E teve outra, o menino falando da avó: ‘Papai Noel, essa aí é a receita
da minha avó. Ela fez exame de vista, só que ela não pode comprar os óculos. Será que o
senhor pode comprar um óculos pra dar pra ela?’. Aí, na época, a gente adotou essa cartinha
por causa da cópia da receita. É assim, essas cartas emocionam a gente.”

Edilson Xavier de Almeida Júnior

Karina Pereira Gonçalves

panetone

A família Almeida tem grande ligação com os
Correios. Paulistanos, de origem baiana, os
irmãos André, Edilson e Karina são carteiros na
Grande S. Paulo. E juntos têm boas histórias
para contar.
“Prestei o concurso nos Correios porque a Karina,
minha irmã, já tinha entrado. Prestei o concurso
e passei fácil, acho que fui o décimo sétimo na
classificação. E, se não me engano, o André ficou
em quinto. Teve outro irmão meu que fez também,
o Adriano; ele ficou em segundo lugar, mas aí foi
reprovado no exame médico. Depois, inclusive,
me casei e minha esposa trabalha nos Correios.

Cão traiçoeiro
“Já aconteceu de rasgar minha calça na rua. Às vezes,
dependendo da calça, se está mais apertada, se dá um
passo maiorzinho... Já aconteceu de ter que amarrar a blusa
ou colocar a blusa por dentro. Tem que terminar o serviço.
Cachorro é um problema. Já fui mordido; não várias vezes,
umas três vezes só; é do trabalho, nunca fico cismado. Uma vez
um cachorro mordeu meu braço, e outra vez veio um e mordeu
meu calcanhar. Não sou de ficar cismado, até gosto de brincar
com os pequenininhos. Agora, o que pegou meu braço era um
grandalhão. A caixinha de cartas da pessoa ficava na parte de
dentro do portão, e não percebi que tinha um cachorro deitado
ali. Aí enfiei meu braço e o cachorro deu um salto e puxou. Mas
vestia de blusa nesse dia, estava frio. Sorte que estava frio. Ele
pegou mais a blusa, rasgou a blusa, e só pegou a pontinha dos
dentes no braço.”
André Gonçalves de Almeida
Os irmãos André, Edilson e Karina
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GUARDADO PARA SEMPRE

Ronilda dos Prazeres Cassimiro nasceu em Belo
Horizonte, Minas Gerais. Deixou sua casa por conta
de desentendimentos e, depois de uma passagem
por Vitória, veio para São Paulo, onde se tornou
moradora de rua.
“Um dia os moradores de rua falaram: ‘Ah, tem uma
boca de rango lá no Glicério’. Deram o endereço
da Associação e fui lá conhecer. O dia que eu
cheguei, gostei. Dá para ver que é uma comida
limpa, né? Tem a música, tem a televisão. Chego
aqui sete horas, assim, saio às cinco; espero as
lojas fechar, que é sete e meia, para eu deitar. E
assim às vezes eu peço para as meninas aqui
escreverem uma carta. E eu vou falando, falando
que estou com saudade, falo que não é para eles
se preocuparem, porque não adianta eu falar que

estou numa situação ruim, para eles ficarem lá
sofrendo, chateados. Também peço para escrever
de volta, mandar foto. Mmeu neto mesmo eu nunca
vi, só conheço pela foto. Eu vou ditando e a pessoa
vai escrevendo. E quando vêm as respostas eu
até tento ler um pouquinho, mas acho mais legal
a pessoa ler para mim. Acho que encaixa mais na
minha cabeça. Acho que é melhor a pessoa lendo,
porque lê as palavras corretas, as letras corretas, dá
o pause ali no tempo. Isso para mim é um tesouro,
porque fica guardado pra sempre. Então, é uma
coisa que não vai apagar nunca do papel, está lá,
vou lendo e relendo as notícias, matando a saudade
pelas escritas. Essa é a alegria, elas mandarem
carta para mim de vez em quando; eu saber que
gostam ainda de mim, se preocupam comigo.”

PUXA, EU ESTOU ASSIM?!

Rosana Bíscaro Baesso Brunetti nasceu em
São Paulo, SP. Formada como assistente social,
envolveu-se com a Associação Minha Casa, Minha
Rua, que, entre outros projetos, ajuda moradores
de rua a escrever cartas.
“Tanto no Centro Comunitário como na Associação
as pessoas nos procuravam para escrever para os
familiares. Primeiro elas nos contavam sua história
de vida e só depois se lembravam: ‘Ah, a carta!’.
Escrevendo, você tem que ser literal, porque a
pessoa fala uma palavra e você quer melhorá-la,
mas não, tem que fazer a carta com as palavras
da pessoa; por mais que não tenha sentido ou
concordância. Isso é o mais difícil, porque a gente
letrada, estudada, quer florear. Não pode. E depois
tem aquele momento de ler a carta para a pessoa

e ela se emocionar, porque aí é que ela vai ouvir
o que disse. Na hora a pessoa vai falando, vai
jogando palavras, mas quando ela ouve o que
escreveu o mundo desaba. Às vezes a pessoa nem
quer mais mandar a carta. Para o povo da rua a
carta tem muito esse sentido, essa função, não só
de levar noticias do tipo: ‘estou bem, estou mal,
estou morto, estou em maus lençóis’. É mais uma
coisa de poder se ouvir: ‘Puxa, eu estou mesmo
assim, desse jeito que eu estou falando?!’. Esse
momento da leitura sempre foi bem respeitoso na
Associação. E isso às vezes faz mais sentido para o
voluntário, para a pessoa que escreve do que para
a pessoa que está ditando. Nós aprendemos muito
com essas cartas, que podem demorar uma hora,
ou às vezes mais, para serem escritas.”

VOZ PARA OS QUE NÃO TÊM VOZ
O personagem Dora, vivido por Fernanda Montenegro no filme “Central do Brasil”,
dirigido por Walter Salles, chamou a atenção para o trabalho dos escrevedores e
inspirou a criação de programas sociais. Um deles é o Escreve Cartas, do governo
paulista, que com a ajuda de voluntários atende quatro cidades. Cegos, deficientes
e analfabetos são os principais usuários desse serviço.
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A QUEM INTERESSAR POSSA
O CASIO IMORTAL
Amyr Klink é empreendedor de expedições
marítimas e escritor. Viveu uma situação original
com uma carta que, por caminhos inesperados,
um dia voltou às suas mãos.
“Nas muitas visitas que fiz à USP, conheci
pesquisadores que estudavam correntes,
e acompanhei alguns projetos do Instituto
Oceanográfico. Parte desses estudos era sobre
o lançamento de garrafas. Descobri que o índice
de recolhimento é baixíssimo, varia de 1% a
5%. Você lança mil garrafas ao mar, vai recolher
dez, doze. E aí estou descendo da viagem
ao Ártico, e tinha lá um monte de garrafas de
Nescafé. E guardava aquelas embalagens fora
das lixeiras porque pensava que podiam servir
para outra coisa. Aí uma hora falei assim: ‘Pô,
vou jogar uma mensagem na garrafa’. Peguei,
então, as poucas notas de dinheiro que tinha na
época, botei lá, revesti a embalagem e coloquei
o endereço no Brasil. Disse que estava saindo
de uma invernagem na Antártica, tinha passado
pelo Ártico, estava descendo na latitude,
longitude tal, ‘se, por favor, você encontrar essa
garrafa, mande para o...’ Acabei fazendo só uma
garrafa, mas ela foi bem elaborada.
Fiz uns desenhinhos, botei um cartão de QSL,
da minha estação de rádio, e segui viagem. Um
ano e meio depois, estava trabalhando em São

“Uma vez parei em uma cidade das Ilhas Faroe e conheci ali um cara
de nome Birguer, que me convidou para mergulhar. Tive vergonha de
falar que não sabia usar uma roupa seca e fiquei quieto. Um dia teve
uma festa lá e tinha que catar mariscos. Lá fui eu ajudar o Birguer.
Sofri um bocado com a roupa seca: quase me afoguei e perdi meu
relógio, um Casio. Eu gostava do Casio, é um relógio barato e preciso,
não é que nem esses relógios suíços de mecânica de luxo que não
prestam para nada. Uns dois anos depois chega ao escritório um
envelope daqueles fininhos. Meses depois o Birguer voltou para
mergulhar no mesmo lugar e encontrou o relógio. Ele foi ao correio de
Tórshavn, botou em um envelope de mandar carta para a namorada e
enviou para o Brasil. Essa foi outra experiência postal que eu tive.”

Paulo, e aí um dia recebo uma carta: um menino
na Noruega, de Kirkenes, a última cidade antes
do Mar de Barents, estava andando pela praia
com a mãe e achou a garrafinha. E antes que ele
a mandasse de volta, um jornal local se interessou
pelo assunto. Saiu, então, uma foto do menino
segurando a foto do barco, a cartinha, as notas
de dinheiro. Ele me mandou depois uma carta
com essa foto. Foi um caso muito engraçado.”

Selos comemorativos das viagens de
Amyr Klink

MENSAGEM - do latim
medieval missaticum,
de missus, particípio
passado de mittere,
“enviar, lançar”.
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você sabia?

Fazer expedições marítimas solitárias é algo que
está no DNA de Amyr Klink. Sua primeira façanha
foi realizada em 1982, quando fez a vela a viagem
Salvador-Fernando de Noronha-Guiana Francesa.
A travessia seguinte foi a do Atlântico Sul a remo,
em 1984. Cinco anos depois, em 1989, nascia o
Projeto de Invernagem Antártica: no veleiro polar
“Paratii” Klink percorreu 27 mil milhas, da Antártica
ao Ártico, em 642 dias. Em 1998 iniciou o projeto
“Antártica 360”. Enfrentando icebergs e mares mais
turbulentos, deu uma volta ao mundo em torno
do continente gelado em 79 dias. Atualmente faz
palestras sobre planejamento e empreendedorismo
no meio empresarial e mantém uma escola de
navegação para jovens carentes em Paraty (RJ).

Como assistente do Correio-Mor
do Rio de Janeiro foi nomeado
João Cavalheiro Cardoso, para
cuidar da correspondência entre
a Metrópole e a Colônia. Começa
o serviço postal no Brasil.
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Cartas e encomendas
desde 1500
Após o “achamento” do Brasil, em 1500, o
rei Dom Manuel I (1469-1521) recebeu duas
cartas e algumas encomendas, no caso,
amostras recolhidas da nova terra.
A primeira carta, à esquerda, escrita por
Pero Vaz de Caminha, é a mais famosa.
Ao longo de 27 páginas ela fala, com
riqueza de detalhes e graça no estilo, sobre
a fauna, a flora e os habitantes locais.
A outra, menos conhecida, foi redigida por
Mestre João, ou João Fares, judeu espanhol
que era astrônomo, piloto e cirurgião real.
Em duas páginas, Mestre João relata
as marcações náuticas da viagem, a
localização das terras e também a
descrição do céu meridional, sendo o
primeiro a descrever a constelação da
Cruz, mais tarde batizada de Cruzeiro do
Sul. Essas cartas se perderam nos arquivos
reais e só voltaram à luz nos séculos XVIII
e XIX. Atualmente estão nos arquivos da
Torre do Tombo, em Lisboa.

No primeiro contato com os índios os portugueses lhes ofereceram chocalhos e
objetos de pouco valor, recebendo em troca aves, carapuças e um pano de penas
que, segundo Caminha, “o Capitão vô-las há de mandar”. A esquadra seguiu
viagem para as Índias, mas esses objetos voltaram na nau de Gaspar de Lemos,
junto com as duas cartas, e foram as primeiras encomendas da nossa história.

A primeira das 27 páginas da Carta de Caminha
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SOU FILHO DOS CORREIOS
O baiano Penna Seixas é músico e cover
apaixonado de seu conterrâneo Raul Seixas.
Seu nome de batismo é Isaac Leal de Sousa,
e ele tem ligação umbilical com os Correios.
“Nasci em um arraial chamado São José do
Paiaiá. Já tentei procurar no Google, não aparece.
Era uma terra maravilhosa. Paiaiá tinha uma rua
principal, onde dava um jorro de água quente dia
e noite. Aquilo atraía gente de todo lado, porque
diziam que a água curava lepra, coceira, curava
tudo. E ali ficavam a igreja central e o açougue.
A casa onde nasci era a agência dos Correios e
Telégrafos. Foi a primeira de toda a região entre
Nova Vassoura e Olindina. As cartas chegavam
via caminhão, e domingo era o dia de ver
se tinha chegado correspondência.

A pessoa ia para a feira e aproveitava para pegar
as cartas nos Correios, ou seja, na minha casa.
A pessoa entrava e já tomava um café passado
no fogão de lenha. Minha mãe, Adélia Leal de
Souza, conhecida como dona Lita, foi a primeira
mulher na Bahia, nos anos 60, a estagiar e a
prestar concurso para os Correios. Ela foi a
primeira funcionária, antes só tinha homem. Ela
se aposentou pelos Correios, inclusive. Meu pai
foi telegrafista. Ele saía e consertava o diabo dos
postes quando caíam. Havia um telefone grande
lá em casa, umas baterias enormes. Quando
estava chovendo meu pai atendia aquele telefone
e tomava choque. Eu chamava os vizinhos para
acudir. Ele tremia com os choques.”

cidades brasileiras

Coisas do tic tic
“Achava fantástico quando minha mãe ia
passar telegrama. Tic tic, tic tic, ia batendo
o Código Morse, mandando para Salvador.
Perguntava para ela como sabia se a
mensagem tinha chegado. Ela dizia que de
ouvido mesmo percebia se a mensagem tinha
ido. Uma vez os Correios mandaram uma
televisão em preto e branco para Paiaiá. Minha
mãe não queria que ficasse em casa, pois
era grande. Então a televisão ficou no meio
da praça, em frente à cruz da igreja. Tinha
horário certo de ligar. Cada um levava o seu
banquinho, era uma boa diversão.”

SÃO JOSÉ
DO PAIAIÁ
É um povoado do
município de Nova
Soure, Bahia, a 250
quilômetros de Salvador.
Tem cerca de 800
habitantes. A partir de
2004, porém, o local
ganhou destaque por
ser sede da maior
biblioteca do mundo em
uma comunidade rural.
Criada por iniciativa
do professor Geraldo
Moreira Prado, a unidade
possui 70 mil volumes,
entre eles raridades
como uma primeira
edição de “Casa Grande
e Senzala”, de Gilberto
Freyre, e as obras
completas de Molière.

“Os Correios são mediadores de afeto, de
histórias pessoais, de dramas pessoais, e
isso tem uma importância incomum.”
Mary del Priore, historiadora e escritora

10
18

11
19

VIAJANDO PELO PAIS
O turista
aprendiz

André Pereira Garcia Ramos nasceu no Rio
de Janeiro (RJ). Em 2005 criou o portal de
comércio eletrônico Estante Virtual, que oferece
acesso a sebos e livreiros de todo o Brasil.
“Os Correios são fundamentais para o nosso
trabalho, porque sem eles não seria possível
imaginar essa operação de sebos centralizados
em um site, que termina com o livro sendo
entregue na casa da pessoa. Antes os sebos
eram um privilégio dos moradores dos grandes
centros. Então, quem estava em São Paulo,
ótimo, se deu bem, porque tem mil sebos lá.
São 600, concretamente. Agora, e quem está
em Mossoró, Rio Grande do Norte?
O que aconteceu é que quem não mora nos
centros passou a poder comprar. Quem está
no interior pode até mesmo montar um sebo e
vender para o resto do país. Isso é interessante
porque sempre se fala que a internet está

Além de escritor vanguardista, ensaísta, poeta,
cronista, agitador cultural, etnógrafo, musicólogo,
pesquisador, fotógrafo, historiador e crítico de arte,
Mário Raul de Morais Andrade (1893-1945) era um
apaixonado por nossa cultura popular.
Sua curiosidade intelectual o levou a fazer seguidas
viagens ao interior do país para registrar, estudar
e divulgar manifestações culturais. Famoso por
compulsivamente escrever cartas, bilhetes e
telegramas, Mário enviava e recebia cartões-postais
dos amigos. Dois exemplos são estes ao lado e
abaixo: um que recebeu de Guilherme de Almeida
e sua esposa Baby, e outro de Francisco Chiafarelli
e Liddy Mignone. Já o telegrama foi enviado para a
pintora Anita Malfatti.

fechando o comércio de rua. Não é bem assim.
Na prática, a internet dá um canal de vendas
para você montar uma loja onde quer que seja.
Monta a loja em um lugar, a demanda local
pode até ser fraca, mas aquilo é sua base de
operações para vender para o Brasil ou para o
mundo. Democratiza essa estrutura de poder
na qual só quem está nas cidades grandes ou
médias consegue prosperar. Essa desigualdade
é quebrada. E é fundamental, claro, o preço.
Nenhum operador logístico tem o preço que os
Correios têm, sobretudo para livros. Os Correios
praticam tarifas especialíssimas para livros, que
fazem toda a diferença.”

Cartões-postais e telegrama.
Acervo IEB-USP

1798
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Foram instituídos os Correios
Marítimos, a fim de facilitar a
comunicação entre Portugal
e Brasil. Cria-se a primeira
agência postal em Campos,
Rio de Janeiro.
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Lá vem carteiro, lá vem história!

Que pena!

Papel de seda

A profissão de carteiro exige cautela e, para
me proteger, tinha um ritual de entrega da
correspondência. Antes de entrar numa casa,
batia palmas, gritava “Correios”, fazia barulho
no trinco do portão e só depois entrava.
Queria estar certo de que não seria perseguido
por nenhum cão furioso.
Um dia, esse protocolo falhou. Mesmo
tomando todos os cuidados, veio na minha
direção um galo briguento que agarrou a
bainha da minha calça e não largava mais.
A dona da casa me acudiu e, a vassouradas, me
livrou do animal, mas por pouco tempo, pois
logo ele veio novamente atrás de mim. Corri
para o portão e mal ouvi o pedido de desculpas
da senhora.
No dia seguinte, voltei ao mesmo endereço
e, chegando lá, vi a dona da casa sentada na
calçada, brincando com a netinha. Aproximeime e perguntei pelo galo:

- Com certeza está mais calmo – ela respondeu.
Nesse momento a menininha levantou o rosto
e pude ver arranhões em seu rosto.
Comovido, falei:
- Que pena!
- Que isso, carteiro?! – disse a senhora – Pena
vai ser se o senhor não passar aqui na volta
para comer uma coxa.

Houve uma época em que os Correios
trabalhavam com o INSS. Como o número
de atendidos era grande, tentávamos organizar
da melhor maneira possível. Entregávamos ao
requerente um protocolo com nome, número
do benefício e a data da entrada do pedido, e
solicitávamos que o papel fosse apresentado
para saber se havia resposta.
O tal comprovante era apenas um papelzinho
branco, fino, quase de seda.
Um dia, um idoso veio à agência para saber
sobre seu benefício. Pedi o protocolo e ele não
sabia do que se tratava. Tentei explicar. Com
cara de espanto, me disse:
- Aquele papelzinho branco?
- Esse mesmo. – respondi.
- Ih, moço... eu pitei ele.

Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”,
Autor: Carlos Augusto Genevain.

Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”,
Autor: Paulo Sérgio de Oliveira.

“A gente usava sapatos de sola de pneu quando
entregava telegrama. Era meio pesadão, mas era o que
suportava. Chovendo, não chovendo, tinha que entregar”.
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Celio Batista foi carteiro, telegrafista e hoje trabalha no
Centro de Serviços Telemáticos

1835
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Adoção oficial, em
todo o Brasil, do
uniforme de trabalho
e da entrega da
correspondência em
domicílio.

O Dia do Carteiro é comemorado a 25 de janeiro.
A profissão de carteiro, como a conhecemos hoje,
apareceu apenas em 1835, quando se começou a
entregar a correspondência em domicílio. Até essa
data as pessoas usavam mensageiros, bandeirantes ou
escravos. O dia 25 de janeiro foi escolhido porque nessa
data o Correio-Mor foi criado. Luiz Gomes da Matta
Neto foi o primeiro carteiro do Brasil.

23

U m B r as i l
CÍRIO DE NAZARÉ
Realizado em Belém do Pará há mais de dois
séculos, o Círio de Nazaré é uma das maiores
e mais belas procissões católicas do Brasil e
do mundo. Reúne, anualmente, cerca de dois
milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas
ruas da capital do Estado, em homenagem a
Nossa Senhora de Nazaré. No segundo domingo
de outubro, a procissão deixa a Catedral de
Belém e segue até a Praça Santuário de Nazaré,

é
f
ch e i o d e
onde a imagem fica exposta para veneração
dos fiéis. A corda, que tem 400 metros de
comprimento, protege a imagem da santa de
Nazaré, e é puxada por homens e mulheres
denominados promesseiros. O percurso é de 3,6
quilômetros, e em 2004 demorou 9h15. Por sua
grandiosidade, o Círio de Belém foi registrado, em
setembro de 2004, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.

PROCISSÃO CENTENÁRIA
A primeira procissão dos carteiros baianos, em Salvador, aconteceu
em 1910. Desde então, o evento nunca deixou de ser realizado, e hoje
é uma tradição consolidada. No início os carteiros e seus familiares
saíam do Bairro Comércio e iam até a Colina Sagrada, na Igreja do
Bonfim. Hoje o percurso está mais curto, pois a multidão sai em
cortejo do Largo de Roma. “Nosso protetor é o Senhor do Bonfim”,
explica o carteiro Jobson Ferreira Barbosa. “Acredito que essa
devoção vem do fato de existir uma grande imagem do Senhor do
Bonfim no Edifício da ECT no Bairro Comércio.”

DIVERSIDADE RELIGIOSA

Selos da coleção
de Leão Marek

Os Correios sempre pautaram suas iniciativas
na área religiosa no mais profundo respeito às
manifestações de crença do povo brasileiro.
Em 2013, por exemplo, em que foi lançado
o selo do papa Francisco, os Correios
confeccionaram o selo Ilê Axé Opô Afonjá
– Terreiro Histórico de Candomblé. O
criador da doutrina espírita, Allan Kardec,
foi homenageado em 1969; em 1983, o selo
de Martinho Lutero marcou os 500 anos
do nascimento da figura central da reforma
protestante. Mais recentemente, em 2012
os Correios homenagearam, com um selo,
o sesquicentenário de construção da bela
Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, em
estilo neogótico, que fica na rua Silva Jardim,
centro da cidade.

Cartões-postais criados pelos Correios em homenagem
ao Círio de Nazaré
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O carteiro mais calmo do mundo
Moacyr Viggiano nasceu em Inhapim, Minas
Gerais, em 1930. Trabalhou como carteiro ao
mesmo tempo em que estudava Medicina.
Amigo do cartunista Ziraldo, serviu de inspiração
para o personagem Moacir, o carteiro, da Turma
do Pererê.
“Conheci o Ziraldo quando mudei de Itanhomi
para Lajão. Hoje se chama Conselheiro Pena.
O avô dele e o meu pai eram da maçonaria, e
era costume as famílias se visitarem, darem as
boas-vindas a quem chegava. Eu devia ter uns
dez anos; ele, oito. Depois eles se mudaram
para Caratinga, e de novo o reencontrei, porque
fui estudar em um colégio noturno lá. Quando
foi em 1957, mais ou menos, já estava em Belo
Horizonte e passei no concurso para carteiro.
Pouco depois disso o Ziraldo foi para Belo

A Turma do Pererê foi criada por
Ziraldo Alves Pinto no início dos
anos 1960. Publicada em cores na
revista ‘O Cruzeiro’, mostrava um
grupo de personagens tipicamente
brasileiro e retratava nossa cultura
popular. Sucesso de público e
crítica, chegou a vender mais de
150 mil exemplares.

Horizonte também, e nessa época ele já vinha
desenvolvendo a Turma do Pererê, que reunia
justamente aqueles amigos da adolescência em
forma de bichos. Como sempre fui calmo, ele
escolheu uma tartaruga para o personagem e
virou ‘Moacir, o carteiro’. Foi uma coisa marcante
para mim. Para todos nós, na verdade, porque
constantemente nós nos reunimos. O Ziraldo tem
uma casa lá na Ilha Grande, e geralmente nos
encontramos lá. Tem um quintal onde cada um
de nós plantou uma árvore, árvores grandes
mesmo. E quando a gente vai para lá vira criança:
a gente brinca de bilboquê, bola de gude, djabolô.
É até engraçado ver aqueles velhos lá, tudo com
mais de 70 anos, tudo brincando, mas isso é mais
uma coisa que nos mantém unidos.”

Sobrou para todos os amigos
Selos homenageando os
personagens de Ziraldo,
coleção de Leão Marek

Além de Moacyr Viggiano, outros amigos de Caratinga foram homenageados
por Ziraldo com personagens da Turma do Pererê. Um exemplo é Alan Viggiano,
irmão de Moacyr, que foi brindado com a figura do macaco Alan. Paulo Nogueira
foi transformado na Coruja, Pedro Vieira encarnou um Tatu, e Galileu Bonifácio da
Costa ganhou uma pele de Onça. Ninguém escapou: até Geraldinho, irmão mais
novo de Ziraldo, virou um Coelho na Mata do Fundão.

Acervo Moacyr Viggiano
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SEM P R E ES CR E V I CARTAS

O escritor, quadrinista e empresário Mauricio
Araújo de Sousa é o criador da Turma da Mônica.
Há 50 anos faz as mais populares histórias em
quadrinhos do país.
“Quando nasci, abri os olhos e vi que a minha
casa era cheia de livros. Havia muitos livros em
francês. Comecei a gostar de olhar imagens e
de folhear um dicionário Larousse. Era esse o
ambiente da minha casa, com livros e música,
muita música. Uma vez por semana os amigos
de papai se reuniam lá para uma seresta, e cada
um cantava ou contava suas poesias.
Todo ano meus pais me lembravam da cartinha
do Papai Noel. E minha mãe era muito ativa na
correspondência. Escrevia para as estações de
rádio, mandava poesias ou músicas dela, e às
vezes ganhava prêmios com isso. Mais tarde,
lógico, tive minhas cartas para a namorada

quando trabalhava em São Paulo e ela, ou elas,
são duas em tempos diferentes, moravam no
interior.
Dos leitores dos gibis, vinham cartas e mais
cartas. Tenho muitas dessas cartas guardadas.
Coisas lindas de pessoas que hoje devem estar
com 50, 60 anos, mas que tinham cinco, seis
anos quando escreveram as cartinhas. Estou
selecionando algumas delas para em
um momento dos nossos gibis publicar e falar:
‘Onde está você?’. Isso vai dar uma lembrança
gostosa de como era a correspondência de
antigamente, era armazenável, não se perdia.
Deixe numa gaveta com cuidado e ela ficará lá
200 anos, guardando sua história.”

Concursos para nome de personagens
“Os concursos de cartas que fizemos para escolher o nome
do coelhinho da Mônica e do gato da Magali foram dois
momentos mágicos dentro da nossa empresa.
A menina que deu o nome de Sansão para o coelho e
venceu o concurso, isso há mais de 30 anos, esteve aqui
recentemente. Já é advogada, mãe de família e tudo o mais.
E é bom esse tipo de contato, de amizade, que nasce de
uma carta, uma correspondência. Dá uma ligação eterna
com a pessoa. E com a gente. É aquele toque mágico do
contato humano, tão necessário.”

e Sousa
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Horóscopo Postal
Áries
Faça do mau humor uma carta
extraviada e mande beijos via
Sedex. Mas se não obtiver
resposta, não deixe a gata ou
o gato “fugir”. Vá a pé, de avião
ou de jangada, mas vá. E leve
cola líquida, a mesma com a qual sela os
envelopes. Lembre-se: toda encomenda de
amor vale a pena.

Touro
Cara fechada é uma mensagem que
ninguém quer receber. Vamos bater na
madeira três vezes e relaxar: quem
sabe a próxima carta não vai ser do
banco avisando que o dinheiro da
Mega Sena já está na conta?!
Nº de sorte: 1663
Cor: branco Olho de Boi

O remetente de palavras de afeto
será o destinatário de gestos de
amor. Bem lembrado. Os Correios
enviam mensagens que podem
levar você a ter uma vida de amor
e felicidade. Lábios doces com
lábios doces, hum...
Nº de sorte: 1
Cor: vermelho cartão de Natal

Leão
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Que tal fazer uma emissão
filatélica de selos dos seus
amigos? Tudo bem, é permitido
excluir os amigos mais “malas”,
que aparecem na festa e não
trazem nem mesmo um queijinho
comprado no mercado da esquina. E são os
últimos a ir embora, é ou não é?
Nº de sorte: 2013
Cor: verde selo Duque de Caxias

Nº de sorte: 350
Cor: amarelo carteiro

Virgem

Gêmeos

Capricórnio
Os selos são como as amizades.
Sem cuidados, se desfazem. São
como o silêncio, que uma palavra
pode quebrar. Por isso, o ramo
de samambaia que é hoje aquele
provável amor, quem sabe vira uma
mangueira carregada de cheiros e sabores?
Hein?!
Nº de sorte: 8,3 bilhões
Cor: azul-claro Olho de Gato

Câncer

Dica de máximo postal: um cartão
gentil, um selo feliz e um carimbo
de alegria. Isso se a pessoa não
parou em fila dupla na frente do
seu prédio, não jogou lixo na rua
e lhe pagou aqueles R$ 100 de um
ano atrás... Aí sim, ela é o máximo,
merece um cartão. Um não, dois... Exagere
nos agradecimentos.

Envie um telegrama para quem
você ama. Isso pode gerar
correspondência. Agora, tem
limites, hein?! Se você manda um
telegrama, e o amado ou a amada
não responde, você manda dois
e é só silêncio, os Correios também
preservam o seu bolso: não tem ninguém
querendo nada com você, siga outro caminho.

Nº de sorte: 5
Cor: dourado goma arábica

Nº de sorte: 350 98709 - 002
Cor: roxo carimbo

Libra
Escreva uma carta para alguém
querido. Boas surpresas podem
vir daí. Por exemplo, aquele olhar
perdido, tão lânguido, não tinha
nada de amizade, era mesmo
querendo um carinho, o convite para
um café, passear de mãos dadas na franja da
praia. Isso é que é surpresa para não esquecer
nunca, concorda?
Nº de sorte: 9
Cor: azul boné de carteiro

Aquário
Contar até três é a Carta de Caminha
das relações duradouras. E aí,
se tudo andar como anuncia o
coração, você subirá em uma
cadeira, em uma pedra, no
estribo do carro e gritará, como
há mais de 500 anos: “Amor à
vista!!!!”. Oba...
Nº de sorte: 56 mil
Cor: prateado pinça

Sagitário
Semeie gentileza e colherá afeto
na posta-restante da vida. Já
dizia o grande filósofo, gentileza
gera gentileza. Isso é a mais
pura verdade. Você de Sagitário,
experimente. No frio, distribua calor. E
no calor, abraços. E saia para o abraço...
Nº de sorte: 1931
Cor: verde bandeira

Escorpião
A boa disposição é o carteiro
das melhores esperanças. E
haja disposição para os nossos
carteiros, que andam de 10 a
15km por dia, carregando bolsas
cheias. E mais, muito mais, uma grande
responsabilidade. E o que não vai sair daquela
bolsa é escorpião, tomara que só notícias boas.
Nº de sorte: 1852
Cor: marrom telégrafo

Peixes
Que tal iniciar uma Coleção Temática
de Sorrisofilia? Isso é muito bom.
Mas fique atento: se você está
sem alguém, e perceber que
a pessoa manteve o sorriso e
sustentou aquele tradicionalíssimo e
insubstituível “olhos nos olhos”, preparese, o coração vai balançar e o peixe vai nadar
nas águas do amor.
Nº de sorte: 1835
Cor: preto cabo de lente
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Alguém, em
algum lugar, espera
uma carta sua
“Tive o privilégio de nascer no Recife. E, desde
muito novo, visitei constantemente a Agência
Central dos Correios da minha cidade. Em
letras garrafais, estava lá, sobre as ‘janelinhas’
de recepção das cartas, o dizer: ‘Alguém, em
algum lugar, espera uma carta sua’. Achava
curioso haver uma ‘janela’ para as cartas que
iriam para São Paulo, outra para o Rio de
Janeiro, e lá no fim havia a derradeira que dizia
– ‘Demais localidades’. Para escrever uma carta
eram necessários papel, lápis esferográfico,
envelope, selo e cola. Até que um dia inventaram
o Aerograma: papel, envelope e selo, tudo junto.
Tenho o maior prazer de ser missivista até hoje.
Comecei a escrever para jornais, denunciando
as mazelas sofridas pela população e cobrando

providências. Eram centenas de cartas
publicadas nos jornais a cada ano.
Por meio das cartas de porte simples, na década
de 90, consegui localizar, na cidade de Macapá,
AP, descendentes de um enteado da minha mãe,
que havia migrado para lá na década de 40.
E mais que isso, contatei o meu próprio pai,
que há pouco mais de 30 anos estava em lugar
incerto e não sabido. E o descobri em Lençóis
Paulista, SP. Minhas cartas viraram livros.
Em 2001 publiquei o meu primeiro livro: ‘Cartas
de um parágrafo só’, com selo da Editora
Universitária da UFPE. Em 2002, ‘Cartas sem
antraz & outros escritos mais’, pela mesma
editora.”

Selo comemorativo do Quarto
Centenário de Pernambuco

Conte sua história

O Museu da Pessoa e os Correios lançaram em 2013
a campanha “Vá mais longe, descubra o Brasil” - uma
mobilização de jovens para descobrir histórias de brasileiros
e brasileiras que viveram em uma época em que as principais
formas de comunicação eram cartas, cartões-postais,
telegramas e encomendas. Foram colhidos 137 relatos que
mostram um país de longas distâncias e vida sossegada,
no qual o grito de ‘Correio!’ fazia os corações baterem mais
forte. Nas páginas deste livro, as melhores histórias.

Severino Melo é escritor, missivista e vive em Recife
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VENHA PARA COMERMOS GALINHA COM ARROZ

Paolo Parise nasceu em Maróstica, Itália. Tornouse padre, com atuação em projetos sociais.
Diretor do Centro de Estudos Migratórios (CEM),
estudou cartas de famílias de migrantes escritas
na década de 1980.
“Quando fiz o quarto ano de Teologia, apresentei
como TCC uma monografia sobre cartas de
migrantes. Selecionei 160 cartas de 1982 a 1988,
recolhidas por agentes daqui da região leste: na
Vila Industrial, no lugar que era chamado Favela
Iguaçu ou Favela da Ilha. Eram imigrantes que
chegaram naquela fase de expansão urbana de
São Paulo. As cartas tinham erros de português
e era difícil a transcrição, mas depois que entendia
a linguagem falada, passava para o conteúdo,
e aí as histórias eram comoventes: ‘Como está
em São Paulo?’; ‘Quando você volta?’; ‘Manda a
benção para meu afilhado’. Outro detalhe foram
as datas. Comecei a perceber que havia duas
concentrações: uma em junho-julho e outra em
dezembro-janeiro. Claro, a época das festas
juninas e das festas de Natal.

CARTA DE UM IMIGRANTE

Ou seja, naquele momento a saudade era maior.
Tem, por exemplo, a mãe que escreve para a
filha: ‘Peço que você venha fazer a fogueira aqui
comigo para comermos galinha e arroz’.
Ou depois uma irmã que faz o convite para outra
irmã: ‘Dia 31 de maio ele vem fazer pamonha
e canjica aqui. Você venha também, que vai ser
a maior festa do milho novo’. E do outro lado,
quando é irrealizável a aproximação, a viagem
de volta, aparece a decepção: ‘Sim, comadre,
eu estava muito alegre pensando que você
vinha passar o São João, mas você só faz trato
e nunca vem’.”

Trecho da carta escrita por Paolo Rossato em 17 de
fevereiro de 1884. Na ocasião, o lavrador estava na
colônia de imigração de Caxias, RS: “Por 800 mil réis
compramos a colônia e ficamos aqui, uns próximos
aos outros. O Maximo e o Giovanni compraram uma
colônia; o Gio e a Maria outra; uma outra os Balarini e
outra os Meneguzzo. Temos dois anos sem juros para
pagar. Depois, se não conseguimos, temos que pagar
juros. Creio, porém, se meus irmãos e meus pais vierem
podemos pagá-la em tempo. Se estivessem aqui, teríamos
agora um trabalho empreitado por 12 de nós. O nosso
contrato foi por 1,550 mil réis, e podemos concluir em 50
ou 55 dias. Por isso, se estivessem aqui os meus irmãos,
poderíamos pagar a terra com facilidade”.

“A oralidade não é alguma coisa para a qual se
possa voltar rapidamente. As cartas não. Você
pode relê-las, elas são inesgotáveis.”
Mary del Priore, historiadora e escritora

Paolo Parise, primeiro à
esquerda, no casamento
de sua irmã na itália
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você sabe o que é posta-restante?

Zilda Kessel é educadora, mestre em Ciência
da Informação, ECA/USP e doutoranda em
Educação, PUC/SP. Atua na formação de
professores, em projetos nas áreas de Educação,
Memória e Novas Tecnologias.
“Uma vez, no final dos anos 1980, fiz uma longa
viagem pela Europa, mochila nas costas, guia
na mão e pouso nos albergues. Como receber
notícias de casa e dos amigos sem ter endereço
fixo? A salvação eram as postas-restantes.
Escrevia avisando onde estaria dali a duas
semanas, um mês, dois meses, e eles mandavam
as cartas escrevendo no lugar do destinatário
‘Zilda Kessel – Posta-Restante’, seguido do nome
da cidade.

Ao chegar a tal lugar ia até o correio e perguntava
se havia cartas para mim. Que alegria quando o
funcionário reaparecia trazendo aqueles envelopes
com a borda listrada em verde e amarelo! Foi
nos prédios centenários do correio de várias
cidades do mundo que recebi notícias, fotos e
histórias de parentes e amigos. Ao viajar hoje vejo
mochileiros teclando mensagens nos celulares.
Apesar do visual parecido com o de 30 anos atrás
(ar cansado e feliz de quem tem a vida inteira pela
frente, cabelos desgrenhados e roupas pedindo
lavanderia), sinto que anos-luz separam os SMS
das velhas postas-restantes.”

educação no barco
“Muito antes de pretender remar
conheci um casal de franceses, Jérôme e
Sally Poncet, que são dois ídolos no mundo das
navegações. Eles construíram um barco e fizeram
uma sequência de viagens estonteantes. Tiveram os
filhos dentro do barco e fizeram a educação deles pelo
sistema de postas-restantes, usando postos de correio
pelo mundo. Hoje existe até mesmo uma comunidade
de franceses que educa os filhos assim, em casa:
eles recebem pelo correio todo o material didático,
eles mesmos aplicam as provas e devolvem pelo
correio. É uma coisa muito interessante.”
Amyr Klink

ORTOGRAFIA - Do grego
“orthós”, reto, certo,
correto, e “graphê”, escrita.
É o conjunto de regras que
estabelece a correta grafia
das palavras e uso dos
sinais de pontuação.

“As gerações que vivem à base da tecnologia não têm
esse momento de ler a carta. Seria bom conhecer essa
página da história da humanidade que a tecnologia
não substitui.”
Padre Paolo Parise traballha na Pastoral
do Migrante em São Paulo
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A SAUDADE DOER
MENOS
PARA

Joziane Rodrigues Moro nasceu em Santa Maria,
RS. Mudou-se para São Paulo, onde trabalha no
Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
“A primeira encomenda que veio do Sul, quando
me mudei para São Paulo, foram meus livros.
Não tinha como trazer, foram enviados aos
poucos pelos Correios, sempre com alguns
bilhetinhos; é o meu pai quem escreve, ele é
responsável pelo pacote. Depois começaram
a vir outras coisas: geleia, jabuticaba, amora,
carambola, pijama, foto e a erva. Todo mês vem
um pacote de erva. Uma vez, quando morava
no outro prédio, recebi um pacote grande, e o
porteiro falou: ‘Dona Joziane, a senhora recebeu
uma encomenda’. ‘Ah, que bom, deve ser a
erva!’. E o porteiro falou: ‘Um pacote desse
tamanho?!’.

Ele deve ter pensado: ‘O que é isso?! Essa
menina é traficante’. Percebi: ‘Não, não é isso;
é para o mate, o chimarrão’. Depois, todo mês
ele falava: ‘Chegou a sua erva’. Pode parecer
meio idiota isso: receber uma encomenda de erva,
mas aqui em São Paulo vendem uma erva velha.
A erva boa dura mais ou menos um mês; depois
disso só serve como adubo, não serve mais para
fazer mate; e a que vendem em São Paulo é
assim. Sempre fico ansiosa com esses pacotes,
me perguntando: ‘O que vem dessa vez? O que o
meu pai vai escrever? O que está acontecendo?’.
É uma maneira de eles me fazerem participar
desses momentos da família, já que nós não
estamos juntos toda hora; quando recebo essas
coisas lá de casa, fico muito feliz. Isso faz com
que me sinta próxima deles, me faz sentir bem.”

FEIJUCA NO KIBUTZ
“Era 1987; meu aniversário estava próximo e
queria preparar uma feijoada para celebrá-lo.
Seria simples, não fosse o fato de eu estar
morando num kibutz em Israel. Voluntários de
várias nacionalidades trabalhavam nessa fazenda,
e um momento especial do dia era ir buscar a
correspondência, depois de vermos a van do
correio ir embora. E eis que chegou uma caixa
para mim. Meu nome, muitos selos com imagens
familiares e a letra de professora da minha mãe,
Fanny. Abri correndo a caixa e me emocionei com
o que havia ali: feijão preto, farinha de mandioca,

molho de pimenta dedo de moça. Pedi a cozinha
do refeitório emprestada e, com a ajuda de
mais dois ou três brasileiros, fizemos a feijoada.
Impossível encontrar carne de porco, restou-nos
usar a carne que usavam para fazer goulash.
Os convidados, ingleses, dinamarqueses, suecos
e espanhóis, além dos locais, vieram ver o caldo
escuro que fumegava no panelão. Eles se fartaram
de comer feijoada e depois deitaram na grama,
olhando o mar Mediterrâneo para se refazerem.
Essa foi a feijoada inesquecível dos meus 23 anos:
parceria de sucesso entre os Correios e minha
mãe!”
Zilda Kessel, educadora

Arroz com
feijao, como nao?
“Vim para o Brasil em agosto
de 2000, com meu marido, Gustavo
Borges, porque ele era patrocinado pelos
Correios. Eu nadava pela Espanha e acabamos nos
casando. Eu sentia muita saudade das coisas do meu
país, e, não sei por quê, não gostava de arroz e feijão.
Comecei então a procurar alguma coisa pela internet,
que ia para o endereço da minha irmã. Chegava lá, ela
tirava o rótulo e mandava para cá: comidas, calda de
caramelo etc, que são dessas coisas pequenas da vida
que eu gosto. Chegavam caixas enormes. Isso durou
um tempo, mas passou a ficar caro e comecei
a gostar de arroz e feijão.”
Bárbara Andrea Franco Borges, professora

Se com essas histórias você se animar a enviar mimos gastronômicos aos
amigos, atenção: os Correios não se responsabilizam pelo acondicionamento
e conservação dos alimentos.
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NO
M A I S TE C

LOGIA, MELHORES SERVIÇOS

Coleção do passado
Wagner Pinheiro de Oliveira nasceu em São
Paulo e se formou em Economia. Membro
do Partido dos Trabalhadores (PT), dirigiu a
Fundação Petros de 2003 a 2011, quando foi
nomeado presidente dos Correios.
“A importância dos Correios tem sido enorme
para o país de 1663 até hoje. É claro que cada
momento teve uma conformação institucional,
um jeito de ser, mas há um fato: os Correios
sempre estiveram a serviço do desenvolvimento
social e econômico do Brasil. Não importa em
que forma de governo estivéssemos, fosse
monarquia ou república, com democracia ou
sem democracia, eles sempre tiveram papel
importante na nossa história.
Atualmente estamos investindo muito em
tecnologia. Temos, por exemplo, comprado

smartphones para ajudar nossos carteiros e
carteiras na entrega de objetos rastreáveis; ou
seja, aqueles objetos que a pessoa registra
quando vai remeter. Isso já foi incorporado
à entrega dos nossos Sedex. E estamos
comprando máquinas automatizadas para
triagem de objetos. Temos também um projeto
que chamamos genericamente de serviços
postais eletrônicos. São iniciativas no campo
da internet, no campo digital e na área da
tecnologia de informação para sermos uma
agência de distribuição de comunicação, ou
como diz um dos bordões que mais usamos,
‘uma empresa que aproxime as pessoas’.
Enfim, temos que continuar oferecendo o
serviço de qualidade que a população brasileira
sempre reconheceu que os Correios têm.”

“Eu e meu irmão tínhamos o hábito de colecionar selos. A gente
ia ao centro da cidade, ia à agência dos Correios (aquela agência
histórica em Campinas) e, além de mandar cartas, cartões-postais
para parentes, separávamos um tempo para comprar selos. A gente
achava que selo com carimbo era mais legal de guardar. Não era
uma coisa feita com lógica, e é provável que um filatelista diga:
‘Você não colecionava selos, você juntava’. Mas para nós era uma
coleção. Está tudo guardadinho na casa dos meus pais.”

Ilustração de Jô Oliveira mostra
a evolução dos Correios

1843
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A partir do dia 1º de agosto
o Brasil se torna o segundo
país do mundo a emitir
selos postais nacionais
(Olhos de Boi). O primeiro
país havia sido a Inglaterra,
três anos antes.
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O SELO CONTA HISTÓRIAS

José Luís Perón nasceu em Santa Rita do Passa
Quatro, SP. Começou a colecionar selos aos 13
anos e tornou-se professor de filatelia na Escola
Superior de Administração Postal (Esap), atual
Universidade dos Correios.
“Comecei a colecionar selos em 1957. Em casa
recebíamos cartas de parentes e amigos que
estavam nos Estados de São Paulo e Paraná;
meu pai lia as cartas e em seguida me dava o
envelope para eu tirar o selo. Na escola, na hora
do recreio, levávamos os repetidos e trocávamos.
Anos depois, em 1978, fui contratado pelos
Correios para lecionar português na Escola
Superior de Administração Postal. Logo em
seguida, porém, foi aberta uma cadeira de filatelia.
Nesse período vinha estudando, falava com
membros do antigo Clube Filatélico.
Havia também cursos não oficiais, dados

por jornalistas especializados. O interessante
é que, quando houve reconhecimento do curso,
eu era o único professor do Brasil autorizado
a lecionar filatelia. O programa tem história do
correio no mundo, história dos Correios no Brasil,
história do selo e os diversos tipos de coleção;
depois ensina como trabalhar o selo
dos Correios, a produção, a comercialização.
O selo pode contar a história de uma sociedade.
Na época do governo do Juscelino, por exemplo,
houve uma inflação grande por causa da
construção de Brasília e outras coisas mais.
A carta que pagava 60 centavos passou para
2,50 cruzeiros, e a que pagava 1,20 cruzeiro
passou para 3,30. A partir daí, à medida que a
inflação foi aumentando, os selos acompanharam.
Pode-se contar a história da inflação brasileira
pelo valor facial dos selos.”

SELOS RAROS - A GRANDE REVOLUÇAO
“Até o início do século XIX o serviço postal era complicado e
deficiente. Um exemplo: você escrevia uma carta e quem pagava
por ela era a pessoa que a recebia. Aí começavam os problemas:
nem sempre essa pessoa queria receber a correspondência, ou
queria pagar por ela, ou mesmo tinha dinheiro para isso. A confusão
só teve fim em 1840, quando Rowland Hill, diretor-geral do correio
na Inglaterra, resolveu baratear o preço das cartas e cobrar o porte
prévio. O selo passaria a ser um comprovante. Cobrava-se uma taxa,
se afixava o selo no valor daquela taxa e um carimbo era a garantia
de que ele não seria usado novamente. Isso levou a uma revolução no
serviço. Houve até uma campanha que melhorou a alfabetização no
Reino Unido, porque muitas pessoas que nunca tinham pensado em
escrever uma carta, pela facilidade começaram a escrever.”

ROWLAND HILL
Além de ter sido o responsável pela reforma do
sistema postal britânico, o professor e inventor
Rowland Hill (1795-1879) desenvolveu um
modelo educacional voltado para a classe média.
Há três estátuas erguidas em sua homenagem
na Inglaterra, custeadas por subscrição popular.
Um prêmio, o Rowland Hill Awards, é dado às
iniciativas inovadoras na área filatélica.

Cartão-postal e selos da
coleção de José Luis Perón
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UMA VIDA NA FILATELIA
Leão Marek nasceu em Belém, PA, em 1942. Já
em São Paulo, passou a trabalhar com o irmão no
comércio de compra e venda de selos. Hoje dirige
a cinquentenária Filatélica Marek, uma das mais
conceituadas casas do ramo.
“No ramo de filatelia sempre trabalhei com a boafé. Como não havia depósito bancário, trabalhava
com cheques. Eram cheques de todo o país e, às
vezes, a compensação demorava uma semana.
Funcionava. Mas vou citar um fato pitoresco.
Certa vez mandamos uma correspondência,
e quero que se entenda, estamos falando de
Corumbá, e de Corumbá em 1967. Imagina lá nas
barrancas do Rio Paraná. A pessoa fez a compra
de um selo e depois mandou uma carta dizendo
que só tinha recebido o envelope, mas sem o
conteúdo. Entrei em contato com a companhia

SELO - do latim sigillum,
“pequena figura, figura
entalhada, sinal”, diminutivo
de signum, “marca, sinal”.

de seguros, a companhia veio na minha loja
e perguntou o que tinha ido dentro. Mostrei a
mercadoria: ‘Foi isto, isto, isto’. Eles falaram:
‘Faz o seguinte, vamos mandar alguém lá para
Corumbá’. Naquela época existia muito clube
filatélico nesse país todo. Foram lá, o homem
ficou dois dias e, no fim, pegou o sem-vergonha
mostrando o selo: ‘O senhor não falou que não
tinha recebido?’. ‘Mas quem é o senhor?’.
‘Sou da companhia de seguros, que o senhor
disse que só recebeu o invólucro e agora está
com o selo do homem’. Havia casos assim, mas
eram exceção. Só existem 3%, 4% de calotes no
nosso mercado, o restante não dá dor de cabeça.
Em 51 anos de profissão, de comércio, porta
aberta, se tive cinco contratempos por conta de
sem-vergonhice foi muito.”

Acervo Leão Marek

01
ago
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DIA NACIONAL DO SELO. O motivo dessa comemoração se deve à publicação do
primeiro selo no Brasil, em 1843, a famosa série Olho de Boi. O país foi o segundo do
mundo a emitir selos. Seguiram-se os selos conhecidos como Inclinados (1844), Olhos
de Cabra (1850) e Olhos de Gato.
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Nando Reis
em dia
de carteiro
José Fernando Gomes dos Reis nasceu em São
Paulo em 1963. Ex-integrante da banda de rock
Titãs, é compositor, cantor, violonista e baixista.
Atualmente segue carreira solo acompanhado do
grupo Os Infernais.
“Eu e meu pai costumávamos ir à Praça da
República; era um momento importante entre
nós. Papai colecionava moedas e a gente ia
lá... Meu pai é um sujeito de poucas palavras.
Diferente de mim. Então a gente ia, provavelmente
quietos, ele ia ver as moedas dele. Decidi que
queria colecionar selos da Alemanha Oriental.

Isso ali por volta de 1972, era um pivete de dez
anos e não tenho a menor ideia de onde veio
esse interesse. Papai me deixava na banca com
um alemão que não falava português, e eu ficava
lá, procurando séries completas, enquanto ele
comprava moedas. Cheguei a ter até um catálogo
de álbum do ano. E era um colecionador sério,
com pinça e tudo. Para colecionar os selos tinha
que tirar o selo do postal. Aí você tirava no vapor,
saca? Para não rasgar o selo. Então botava água
fervendo, daí botava o postal e o vapor soltava
a cola. Colecionava selos do mundo, mas era
especializado em Alemanha.”

Um dos mais talentosos compositores da atual música brasileira,
Nando Reis teve, em junho de 2013, uma inusitada e inesquecível
“missão”: entregar a Teresa Sanchez, vestido de carteiro, os CDs
que a fã havia comprado no site do compositor. A entrega foi feita
na região da avenida Paulista e pode ser conferida no Youtube
(Nando Reis em dia de carteiro).
Os Correios patrocinaram em 2013 a turnê “Sei”, com lançamento
do CD e 90 shows em diversas cidades brasileiras, como parte das
comemorações dos 350 anos. Mas tem mais: Nando Reis compôs,
com Carlinhos Brown e Marisa Monte, a música E.C.T, gravada por
Cássia Eller.

inimigo numero um
“O maior inimigo dos filatelistas são as
mulheres, porque os selos consomem tanto
tempo e interesse dos filatelistas que elas
acham que não estamos lhes dando tempo
e atenção. Numa charge famosa aparece
uma mulher de malas, indo embora de casa
e dizendo: ‘Não sei por que eu fui pedir pra
ele escolher entre mim e a filatelia’.”
José Luiz Perón

Trecho da música E.C.T, de
Nando Reis, Carlinhos Brown e
Marisa Monte
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“Mas esse cara tem a língua solta
A minha carta ele musicou
Tava em casa, a vitamina pronta
Ouvi no rádio a minha carta de amor
Dizendo “Eu caso contente, papel passado e presente
Desembrulhado o vestido, eu volto logo, me espera
Não brigue nunca comigo, eu quero ver nossos filhos
O professor me ensinou fazer uma carta de amor...”
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Lista de canções

Meu caro amigo
A música “Meu caro amigo”, composta por

Daria para esrever um livro apenas com as letras das canções que
têm relação com os Correios. A lista é uma mostra das mais famosas
e seus intérpretes:

Chico Buarque e Francis Hime em 1976, é uma
homenagem ao teatrólogo Augusto Boal, que, exilado
em Lisboa, reclamava por não receber notícias do
Brasil. Na ocasião, de acordo com o trabalho de Wagner
Homem, “Histórias de Canções”, Chico estava atravancado
com outra canção e pediu auxílio a Francis Hime, que lhe
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1.

Chico Buarque - Meu caro amigo

2.

Djavan e Gabriel O Pensador - A carta

3.

Erasmo Carlos - Escrevo-lhe essas mal traçadas linhas

4.

Jota Quest - Cartas de amor

5.

Mastruz com Leite - Cartas de um marginal

6.

Moraes Moreira - Pombo correio

7.

Vinicius de Moraes e Toquinho – Carta ao Tom

8.

Nando Reis - ECT

9.

NXZero - Cartas pra você

10.

Antonio Marcos - A carta

11.

Rita Lee – Cartão-postal

12.

Tião Carreiro e Pardinho - Carteiro

13.

Tonico e Tinoco - Velhas cartas

14.

Vanusa - Mensagem

15.

Zeca Baleiro - Telegrama

apresentou um choro cujo refrão era “a
coisa aqui tá preta”. Logo os dois
construíram a “carta musical”
ao colega exilado. Mesmo
em tempos difíceis, a
comunicação entre os
artistas não deixou de
acontecer.

Boal
Com 22 livros traduzidos
em vários idiomas, o diretor,
dramaturgo e ensaísta Augusto
Pinto Boal (1931-2009) é
considerado um dos expoentes
da dramaturgia contemporânea.
Criador do Teatro do Oprimido,
ele entendia que a arte dramática
deve ser ferramenta para a
transformação da sociedade
e formação de lideranças nas
comunidades rurais e subúrbios.
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CORDIAIS SAUDAÇÕES
O samba “Cordiais saudações”, de Noel Rosa, foi gravado em 1931 com participação do
Bando dos Tangarás, grupo com o qual o Poeta da Vila se apresentava. Usando termos
típicos de uma correspondência, a letra joga com a diferença entre a afetuosidade formal
da escrita e a rispidez do conteúdo.

EPISTOLOGRAFIA
SIM SENHOR

(Cordiais saudações...)

O pesquisador e produtor multimídia
paraense Ruy Godinho é um apaixonado
pela Música Popular Brasileira (MPB).
“Em meus livros “Então foi assim?”,
volumes I e II, reuni informações sobre
obras famosas do nosso cancioneiro, com
curiosidades sobre a origem das canções
e histórias sobre compositores
e ‘comprositores’, ou seja, aqueles que se
tornaram famosos após adquirir obras de
autores que passavam por dificuldades.
Além dos livros, produzi programas para
diversas rádios.
Um deles foi dedicado à epistolografia, ou
seja, às músicas que têm letras em forma
de carta.
Há dezenas de letras de música que foram
feitas desse jeito, como ‘Antonico’, de
Ismael Silva, que segundo o compositor e
produtor Hermínio Bello de Carvalho é a
maior carta de solidariedade humana que
ele conhece. E mais: ‘Bilhete’, de Ivan Lins
e Vitor Martins, ‘A Carta’, de Álvaro Socci/
Claudio Matta, gravada pela excelente
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dupla sertaneja Milionário e José Rico.
Há também o caso de ‘Carta de pedra’,
de Guinga e Aldir Blanc, ‘Devolva-me’,
de Renato Barros e Lilian Knapp, regravada
por Adriana Calcanhoto; ‘Ao meu amigo
Edgar (Carta de Noel)’, composição de Noel
Rosa, que ainda criou ‘Cordiais saudações
(Samba Epistolar)’, em 1931.”

São instaladas, no Rio
de Janeiro, as primeiras
caixas de coleta de todo
o país, facilitando, como
acontece até hoje, o envio
da correspondência.

Estimo que este mal traçado samba
Em estilo rude,
Na intimidade
Vá te encontrar gozando saúde
Na mais completa felicidade
(Junto dos teus, confio em Deus)
Em vão te procurei,
Notícias tuas não encontrei,
Eu hoje sinto saudades
Daqueles dez mil réis que eu te emprestei.
Beijinhos no cachorrinho,
Muitos abraços no passarinho,
Um chute na empregada
Porque já se acabou o meu carinho
A vida cá em casa
Está horrível
Ando empenhado
Nas mãos de um judeu.
O meu coração vive amargurado
Pois minha sogra ainda não morreu
(Tomou veneno, e quem pagou fui eu)
Sem mais, para acabar,
Um grande abraço queira aceitar
De alguém que está com fome
Atrás de algum convite pra jantar
Espero que notes bem:
Estou agora sem um vintém
Podendo, manda-me algum.
Rio, sete de setembro de trinta e um
(Responde que eu pago o selo...)

NOEL ROSA

Números dos
correios
• 120 mil empregados
• 17 mil pontos de
atendimento
• 59 mil carteiros
• 25 mil atendentes
• 20 mil veículos
• 1 milhão km rodados
por dia
• 36 milhões de objetos
entregues/dia
• 5565 municípios atendidos
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EU ESCREVO POR MIM, PARA VOCE
MINHA HISTORIA NOS CORREIOS
Marcio Borges é um dos integrantes do
movimento musical mineiro Clube da Esquina.
Compôs, ao lado de Milton Nascimento e Lô
Borges, músicas que são clássicos da nossa
MPB.
“A carta é sempre uma comunicação muito direta
e pessoal de uma pessoa para outra, na primeira
pessoa do singular. Sou um grande admirador e
colecionador de cartas, e para mim é um hobby.
Tenho mais de 400 cartas históricas, tiradas a
maioria de livros, da internet etc. Sempre que
acho uma carta interessante, eu a guardo.
A carta mais antiga que consegui recolher é a
carta de um príncipe de Quimer, que era como
eles chamavam o Egito na época, três mil anos
antes de Cristo. Então, o Pabbi, príncipe de
Quimer, escreveu uma carta para a cunhada
dele, reclamando de fatos assim: ‘O seu escravo
que você mandou não se comportou bem’, ou
seja, coisas desse tipo, pessoais.
Tenho até o projeto de lançar um livro chamado
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‘Cartas da humanidade’, que é a civilização
contada na primeira pessoa. Sempre a primeira
pessoa. É o Pero Vaz de Caminha que viu a
costa brasileira narrando a cena; é o Hernan
Cortes, que esteve na Corte do Montezuma e
escreve para o rei da Espanha: ‘Olha, eu estive
aqui e vi…’. É o Rei Teodoro que esteve na
Cruzada e fala: ‘Olha, o negócio está feio aqui,
estou vendo muita gente morrendo na minha
frente’. Ou seja, sempre um testemunho pessoal,
direto. E epistolografia é isso, é a história da
carta, uma comunicação direta entre duas
pessoas, na primeira pessoa do singular.
‘Eu escrevo por mim, para você’.”

“Dos 16 aos 18 anos fui funcionário dos Correios em Belo
Horizonte. Éramos muitos irmãos e cada um tinha que ter
seu trabalho. Comecei como estafeta, que é o funcionário
que entrega os telegramas. Isso na década de 1960. Mais
tarde, passei a trabalhar no guichê. Recebia o texto das
pessoas, contava as palavras e cobrava, pois o preço era
por palavra - custava três cruzeiros na época. Quando a
pessoa era analfabeta eu ajudava a compor a mensagem
e depois enxugava o texto, para ela economizar. Acho
que foi aí que descobri que há um jeito telegráfico de
escrever.”

PARA LENNON E McCARTNEY
“Na música popular, há vários exemplos
de cartas. Da minha experiência
pessoal, lembro da música que
eu, Fernando Brant e Lô Borges
escrevemos, em forma de epístola,
para nos comunicarmos com os Beatles.
‘Para Lennon e McCartney’, escrevendo
para eles a partir daquele dado. Precisamos
escrever para esses caras, a gente gosta tanto
deles, eles não têm o mínimo conhecimento da nossa
existência, vamos escrever para eles e dizer isso: ‘Olha, vocês não nos
conhecem, mas estamos aqui ligados em vocês’. Era basicamente esse
o recado que queríamos mandar por essa carta musical.”
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ERA DAS CART

AS, ERA DO RÁDIO
O AMIGO DA MADRUGADA

Eduardo Weber nasceu em São Paulo e fez
carreira no rádio. Escreveu roteiros para o Instituto
Universal Brasileiro e produziu o programa
Curumim, valendo-se em alguns casos de cartas
enviadas pelas crianças.
“Acho que a primeira coisa que me chamou a
atenção em relação aos Correios na vida foi uma
placa de bueiro, EBCT. Vi a sigla em uma rua e
perguntei: ‘Que é isso?’. ‘Ah, é dos Correios, é
do telégrafo’. A segunda coisa acho que foi um
poste de madeira altíssimo, com dez travessas
cheias de fios, que disseram que também era de
telégrafo, ou de telefonia. Anos depois trabalhei
no programa Curumim, da Rádio Cultura, e aí
apareceram as cartas na minha vida. Fazíamos
o programa e lembro que depois de uns três
meses fizemos acordos com várias gravadoras,
para receber correspondência. Era para um
sorteio de disco, no caso. A gente lia, filtrava
as cartas, e a melhor delas ganhava o brinde.
Havia cartas muito bem elaboradas de criança.
Uma vez vi um caderno em que a criança, ou
alguém que a ajudou, fez uma espiral, colocou as

folhas, desenhou o Papagaio Pituca e mandou
para a nossa produção. Hoje, passados 30
anos, posso falar: o sorteio era fajuto. Mas
a carta teve muito sentido naquele tempo,
ela era muito usada. Vinham muitas, embora
basicamente da mesma turma de ouvintes. Nos
anos 1980 elas foram muito importantes para
mim particularmente, em razão de conhecer a
resposta do público em relação a um programa
que eu havia criado.”

“A rádio recebia cartas, mas nunca pedi para ninguém me ligar nem
escrever. Sabe por quê? Porque naquela época, início dos anos 1960,
o público estava condicionado à porcaria do iê-iê-iê norte-americano.
Era o auge. Se bota no ar, gente ia pedir música norte-americana. Se
pede para mandar carta, o cara queria ouvir Roberto Carlos, Jerry Adriany,
Wanderley Cardoso. Eu não queria isso. Meu negócio era aproveitar o horário da
madrugada e tocar Nelson Cavaquinho, Elizete Cardoso, Ciro Monteiro, Paulo Vanzolini,
Adoniran Barbosa. Falei: ‘Na madrugada eles não vão ouvir’. Entrei de madrugada tocando
Cartola, Candeia, Paulinho da Viola. Só divulgava, de vez em quando, alguma mensagem.
Por exemplo, é muito comum pessoa de morro, de escola de samba, se relacionar comigo:
‘Adelzon, quer divulgar aí uma roda de samba? Uma feijoada que vai ter na Portela, vai ter no
Império, vai ter na Mangueira’. Aí sim.”
Adelzon Alves é um dos maiores nomes do rádio brasileiro

anedota
O então candidato Jânio Quadros entrou em uma agência dos Correios.
Cumprimentou os funcionários um a um. A um deles, que mexia em um
maço de cartas, perguntou:
- E o senhor, o que faz nesta agência?
Nervoso diante da figura pública, o rapaz respondeu:
- Doutor Jânio, sou o responsável por separar as cartas da capital e do
interior.
O candidato acrescentou:
- E gosta de sê-lo?
A resposta veio no mesmo tom tímido:
- Gosto muito, doutor, mas não coleciono não.
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Lá vem carteiro, lá vem história!

Ácido ascórbico
O chefe, senhor Moraes, chegou aos berros na
seção. Com a caixa na mão, parecia carregar
uma bomba. Estava totalmente fora de si,
procurando saber quem tinha aceitado uma
postagem de ácido. Vermelho e inchado,
parecia que ia explodir a qualquer momento.
Ninguém se atrevia a rir ou tomar qualquer
atitude, até que um funcionário corajoso
resolveu verificar a caixa. Após um tempo ele
chamou o chefe a um canto e cochichou:
- Se eu fosse o senhor não levava o caso para as
altas esferas, pois o que tem na caixa é ácido
ascórbico.
- Então, como eu disse, ácido! – respondeu o
chefe.
Antes de continuar o discurso, o funcionário
completou:
- Ácido ascórbico é vitamina C.
Ele olhou para os lados e foi para o seu
escritório, onde passou abatido o resto do dia.

Ainda teve que aguentar a gozação dos colegas,
que diziam que ele devia estar com gripe e o
aconselhavam a tomar uma vitamina C.
Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”.
Autora: Vanessa Vasconcelos.

“Eu sei, tudo é tão
simples que cabe num
cartão-postal.”
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Conheci muitas meninas que ganhavam a
vida nas casas noturnas da periferia, e que
nos finais de semana frequentavam os salões
de beleza da região central da cidade. Nessas
ocasiões, a dona do salão aproveitava para
vender produtos de catálogo, e as compras
eram feitas pelo reembolso postal. Geralmente
os artigos preferidos eram as roupas íntimas.
Certa vez uma moça foi até a unidade
com vários avisos de chegada. Pediu que
eu procurasse, nos envelopes anexos às
encomendas, uma nota fiscal em especial.
Fiquei imaginando o que seria e, sem outra
opção, comecei a ler em voz alta: ‘calcinha
tigresa’, ‘baila comigo’, ‘doce veneno’. Os
demais funcionários, e até alguns clientes,
começaram a se aproximar.
Depois de abrir o último, sem sucesso, a
menina me olhou e disse em voz alta:

‘Justo hoje que eu queria uma coisa especial’.
Curioso, perguntei a ela qual produto estava
esperando:
- Uma toalha de mesa.
Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”.
Autor: José dos Santos Filho.

A palavra NOTÍCIA é
uma evolução do latim
notitia, que significa
condição daquilo que tem
fama, reputação; coisa
conhecida.

Cartão-Postal, Rita Lee

1852

Cama e mesa

Comemora-se a instalação do
primeiro telégrafo elétrico do
Brasil, a partir de iniciativa do
físico e engenheiro Guilherme
Schüch, Barão de Capanema.
Seu objetivo era ajudar no
combate ao tráfico de escravos.

Selos comemoram o cinquentenário da criação do DCT,
mostrando uniformes de carteiros do passado
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VOANDO NAS PISTAS
SUPERTÊNIS
O carteiro Antônio Barros Bastos nasceu em
Santa Inês, BA. Amante das corridas, passou a
integrar a equipe dos Correios, participando de
diversas provas na América do Sul.
“Quando era pequeno meu pai me mandava
comprar as coisas no Centro porque eu era
rápido. E tinha uma história que quando passava
no bairro das pessoas ricas, um papagaio lá
falava: ‘Tabaréu, tabaréu’. Que é que é, tabaréu?!
Tabaréu é a pessoa boba, pessoa da roça.
Aquilo era engraçado. Minha vida deu voltas até
que anos depois, em 1995, prestei o concurso
dos Correios. Quando recebi o telegrama, não
vou esconder, não sabia o que fazer de tanta
emoção. Eu já morava em Barueri nessa época,
e nunca deixei de dar minhas corridinhas.

O calçado dos carteiros foi projetado por
engenheiros especializados em biomecânica, da
Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.
O novo sapato tem a cara de um tênis high tech
(alta tecnologia): é antifungo, antiderrapante,
antiperfurante (tem uma fina lâmina de aço
protetora no solado), absorve impactos, possui
ventilação e escoamento lateral de água.

Tinha participado até de uma maratona em 1977,
e depois, de lá para cá, peguei paixão, continuei
correndo. Mas voltando... Aconteceu uma
coisa boa. Os Correios tinham uma equipe de
corredores. ‘Oh, legal!’, eu falei. E passei a fazer
parte da equipe. Então hoje tenho meu trabalho
de carteiro e depois vou para o treinamento.
É difícil, mas a pessoa que quer uma coisa tem
que ir atrás. Meu pai dizia: ‘Quem vive sem luta
morre sem glória’. Acredito nisso. Sem aquela
história: ‘Ah, estou velho’; ‘Ah, mas não sei o
quê, cuidar dos netos’. Para, moço, para! Todo
mundo pode, todo mundo tem potencial. Fiz São
Silvestre, corri 52 maratonas e fui campeão da
categoria no Chile, Uruguai, Paraguai e em Lima.
Aí, de repente você vê, você fala: ‘Valeu a pena’.”
Escrevo-te estas mal traçadas
linhas, meu amor
Porque veio a saudade visitar
meu coração
Espero que desculpes os meus
erros, por favor.
A carta, de Benil Santos e
Raul Sampaio

MARATONA
A história dessa prova está de certa forma
ligada a um carteiro (ou mensageiro).
Conta a lenda que o soldado Fidípedes
percorreu a distância da cidade de
Maratona até Atenas (42 quilômetros e
195 metros), para anunciar a vitória dos
gregos sobre os persas, em 490 a.C.
Após dar a notícia, Fidípedes caiu morto.
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ALEXANDRA E ALESSANDRO, UMA DUPLA DE CRAQUES

Alexandra Priscila do Nascimento nasceu em
Limeira, SP, e, como jogadora de handebol,
defendeu o Brasil em campeonatos mundiais
e jogos olímpicos. Em 2012 foi considerada a
melhor jogadora do mundo pela IHF, International
Handball Federation. Há vários anos defende
o Hypo Niederösterreich, clube austríaco.
“Meu pai jogava futebol e sentia como se ele não
olhasse para mim, porque eu tinha um irmão
mais velho. Meu pai sempre falava: ‘Esse é o
meu garoto, vai jogar futebol’. Como era menina,
pensava assim: ‘Poxa, meu pai não quer que
eu faça nada’. Acredito que foi essa vontade
de querer mostrar algo a ele que me levou ao
esporte. Tentei futebol, tentei basquete, tentei
atletismo, tentei vôlei. Tudo deu errado.
Até que um dia um professor da escola,
chamado Lidimar, me viu jogando handebol
e achou que devia tentar esse caminho.
Ele viu que eu era grande, braços compridos,
perna larga, e me perguntou se eu queria jogar.
E me dei bem na quadra, mas sempre faltava
dinheiro. Às vezes minha mãe olhava para mim
e falava: ‘Não vai treinar?’.
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Respondia: ‘Não tenho dinheiro, mãe’. Aí ela
ficava na rua, esperando as amigas passarem,
pegava um pouquinho com cada uma e juntava
o necessário. Eu arrumava minhas coisas
correndo e ia para o treino. Arrumar um par de
tênis também era uma dificuldade. Meu irmão
tinha um tênis, acho que era de futebol de salão,
aquele Kichute. Naquela época ele trabalhava
numa sapataria; eu ia lá, calçava o tênis, levava,
treinava e depois chegava e colocava do mesmo
jeitinho no lugar. Ele só foi descobrir isso outro
dia, quando acabei falando numa entrevista.”
Alessandro Rosa Vieira, o Falcão, nasceu em São
Paulo, SP. Craque da Seleção Brasileira de Futsal,
foi eleito o melhor jogador do mundo de futsal por
quatro vezes, pela Fédération Internationale de
Football Association (Fifa).

O primeiro edifício dos
Correios no Brasil é
construído no Rio de
Janeiro.

“O jogo da minha vida foi assim: machuquei a
panturrilha no primeiro jogo do mundial de 2012.
Era minha última Copa do Mundo e eu queria
jogar, mas é complicado a pessoa se recuperar
de uma lesão da panturrilha em dez dias. Então,
fiquei trancado no quarto lá na Tailândia. Internet,
televisão, não tinha mais o que ver; até comer
no quarto eu comia, porque a panturrilha, você
anda, dói. Eles me deixaram numa cama, cinco
a seis dias sem me mexer. Aquilo foi me dando
um estresse muito grande. Uma noite comecei
a sentir uma dor atrás da cabeça, mas ficou
por isso. Aí no dia seguinte fui tomar o café da
manhã, mordi o lábio e não senti. Estava tendo

a paralisia facial. A recuperação foi mais difícil,
mas consegui ficar no banco na semifinal contra
a Argentina. O treinador não confiava em me
colocar para jogar e eu entendia. Era Copa do
Mundo, vai colocar um cara que está machucado
e com paralisia na face?! Eu também não
confiaria. O jogo andando, o tempo passando
e nós estávamos perdendo por 2 a 0. Quando
faltavam oito minutos, ele me pôs para jogar. Dei
o passe no primeiro gol, fiz o gol do empate e,
na prorrogação, marquei o gol da vitória. Daqui a
50 anos, quando me perguntarem qual foi o jogo
mais especial da minha vida, vou dizer que foi
esse, claro.”

IOGURTEBOL
“Desde que comecei a andar já chutava uma
bola. Com seis, sete anos, brincava contra os
meninos de nove, dez. Estava na terceira série
da escola e jogava com os meninos da quinta,
da sexta. Nunca fui a uma escolinha, jogava só
os campeonatinhos de rua; aqueles: o seu time
contra a outra rua de baixo.
Futebol era tudo para mim. Na escola levava
um potinho de iogurte. No intervalo tomava o
iogurte, amassava o potinho e jogava ali na quadra
mesmo. Queria jogar, não interessava como.”

Os Correios são patrocinadores oficiais da Seleção Brasileira de Futsal desde 2004. Com esse
apoio, a Seleção foi campeã mundial de futsal em 2008, no Brasil, e em 2012, na Tailândia.
Nesse último torneio, palco para o “jogo da vida” do Falcão, os Correios estavam lá.
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DE VOLTA PARA O FUTURO
Gustavo Kuerten nasceu em Florianópolis, Santa
Catarina, SC, em 1976. Condecorado no Hall da
Fama da Associação dos Tenistas Profissionais
(ATP), é o maior tenista da história do Brasil.
“Os Correios são nossos parceiros na Semana
Guga Kuerten. Às vezes é estranho falar meu
nome assim, mas tudo bem, funciona. A ideia
do projeto era resgatar o ambiente que existia no
âmbito juvenil na época que eu jogava, trazer de
volta os valores de família, respeito e convívio, e
inserir a competição dentro disso. ‘De que forma
vamos fazer isso?’. ‘Ah, com um torneio de tênis’.
‘Pô, legal!’. Aí, no fim eu faço uma partida de
exibição, a maioria com os meus principais rivais:
joguei com o Bruguera, o Moya, o Lapentti e o
Kafelnikov. Além disso, tênis dentro das escolas,
quadra de tênis no shopping center e aí a gente
pensou: ‘Vamos fazer uma festa de tênis!’.

Paralelamente a isso, espalhar o esporte pela
cidade. Virou realmente uma festa, as pessoas
saem pela rua; tem o Guguinha de 2 metros de
altura, cabeça daquele tamanho, que desfila
pelos shoppings. Enfim, é uma forma de trazer
o esporte mais para perto das pessoas.
Vai para a quinta edição já, no ano passado foram
21 países. Veio uma menina da Suíça, e aí trouxe
chocolate da Suíça, ela treinava com a mãe da
Martina Hingis, que me conheceu; veio uma
outra da Tailândia e histórias assim. Bem legal.
Hoje, o tênis brasileiro é muito melhor do que na
época em que eu jogava. A base em termos de
investimento, o suporte que existe, hoje está bem
na frente, e isso é essencialmente por causa do
investimento dos Correios. Acho que eles têm
uma parcela de 70% a 80% de importância nessa
conquista.”

Cartão-postal do Museu do
Louvre que Guga enviou para a
sua família

NÚMERO UM
Gustavo Kuerten é, de longe, o mais vitorioso tenista do
país. Consagrou-se com o tricampeonato de Roland Garros
(1997, 2000 e 2001) e a Masters Cup (2001), e ainda exibe
conquistas extraordinárias: foi o primeiro tenista do ranking
mundial de simples por 43 semanas e líder do ranking
brasileiro por mais de nove anos. Eleito o melhor tenista da
América do Sul e três vezes o melhor atleta brasileiro. Em
2012, o site “The Tennis Channel” o situou na 55ª posição
em uma lista dos 100 melhores tenistas de todos os tempos.
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Vai lá e bate o recorde mundial

Gustavo França Borges nasceu em Ribeirão
Preto, SP, em 1972. Conquistou quatro medalhas
em jogos olímpicos. Atualmente possui cinco
academias de natação, além de uma rede de
licenciadas que utilizam sua metodologia.
“Quando estava treinando nos Estados Unidos,
em 1990, escrevia muitas cartas. Para minha
mãe, para meu pai e para alguns amigos aqui do
Brasil. O Tamanaha, por exemplo; o Tamanaha é
um amigão meu, e tenho cartas dele até hoje.
Era só besteira, a gente dá risada quando lê.
Contava da vida que estava levando lá em
Jacksonville, na Flórida, e ele me colocava a
par de tudo o que estava acontecendo no
Clube Pinheiros. Falava aquelas coisas de
moleque: quem está pegando quem, quem
está namorando não sei quem; balada e tal.

Entre as façanhas de Gustavo Borges,
estão 19 medalhas obtidas em Jogos
Pan-americanos (sendo oito de ouro),
duas medalhas de prata em provas
individuais nas Olimpíadas: uma nos 100
metros estilo livre em Barcelona, 1992,
e outra nos 200 metros livre em Atlanta,
1996. Ainda em Atlanta, conquistou a
medalha de bronze nos 100 livre. Em
Sidney, em 2000, ganhou a medalha
de bronze no revezamento 4x100 livre.
Participou de quatro Olimpíadas. Gustavo
estudou na Universidade de Michigan
e formou-se em Economia. Atualmente
dedica-se ao ramo empresarial, sendo
patrocinado pelos Correios para difundir
a prática da natação em todo o país.

Naquele primeiro ano foi muito intensa a troca
de cartas, me lembro claramente. Depois disso
fui para Michigan estudar, mas continuava me
aperfeiçoando com um treinador chamado
Gregg Troy, em Jacksonville. E na sequência
dessa preparação bati o recorde mundial.
Já tinha feito tempos bons na longa, que é a
piscina de 50 metros, e em piscina de jardas,
então estava credenciado para fazer uma boa
prova. A conversa com o treinador era mais
ou menos essa: ‘Vai lá, nada e bate o recorde
mundial’. Simples assim. Queria nadar abaixo
de 48 segundos e nadei para 47,97, batendo
o recorde de 48,20, que era do Michael Gross.
Foi uma felicidade total: vibração, imprensa,
aquela coisa toda. Pô, foi uma festa tremenda,
foi bem bacana!”

Tem goiabada cascão
“Nos Estados Unidos recebia uma ou outra encomenda, principalmente da parte da minha mãe.
Acho que ela me mandou até arroz e feijão. Um doce, um negócio de compota, uma goiabada
cascão. Hoje, nos projetos que estamos tocando, trabalhamos muito com encomendas de material
pedagógico, livros, avaliações. E em determinados momentos resgatamos um pouco isso, de escrever
uma carta à mão, enviar, mandar um cartão-postal, ou mesmo fazer alguma ação dentro da nossa
unidade que resgate isso. Tenho uma relação muito forte com os Correios, uma relação forte com a
história dos Correios, que é estar presente, em todas as cidades, em múltiplas unidades. Isso é uma
coisa muito legal.”
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NÃO, EU NÃO VOU! EU TENHO MEDO!
Ouro, prata e bronze
Poliana Okimoto é maratonista aquática
patrocinada pelos Correios. Sua carreira
inclui medalhas em Jogos Pan-Americanos
e Campeonatos Mundiais.
“Nadava em academia quando era pequena,
e ali eram duas piscinas: a de aprendizado,
que era a menor e rasa, e a piscina que era para
o aperfeiçoamento, para o treinamento. E me
lembro muito bem de um dia em que estava
na piscina pequena, aprendendo ainda a nadar,
e um professor da aula de aperfeiçoamento
chegou perto de mim e falou: ‘Poliana, amanhã
você vai nadar na piscina grande’. Falei assim:
‘Não! Não vou!’. ‘Por quê?’. ‘Porque tenho
medo! Não vou conseguir atravessar a piscina
toda’. No dia seguinte, apesar do medo eu fui,

a água era até um pouco mais gelada. Para
ajudar, o professor entrou na água comigo.
No fim não queria mais sair. Tinha 13 anos
quando fui convocada pela primeira vez para um
campeonato fora do Brasil e para ser integrante
da Seleção Brasileira. E essa primeira vez foi a
coisa mais emocionante. Recebi a cartinha dos
Correios me convocando, e lembro que veio
aquela caixa do Sedex com os uniformes, todo
o material que eu sonhava ter. Quando abri foi a
maior emoção. Aí, dessa primeira convocação até
hoje, continuo integrando a Seleção Brasileira de
Natação e Maratona Aquática e, desde 2006, sou
patrocinada pelos Correios. Peguei a transição
de carta para e-mail, mas até hoje recebo as
convocações via Correios, eles fazem questão.”

Nascida em 1983, a maratonista aquática Poliana Okimoto conquistou
seu primeiro grande triunfo com a medalha de prata nos Jogos PanAmericanos do Rio de Janeiro, em 2007. Venceu ainda a Copa do Mundo
da modalidade em 2009 e, nesse mesmo ano, trouxe um bronze do
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Nos Jogos Pan-Americanos
de 2011 mais uma vez conquistou a prata. Grandes conquistas foram
obtidas no Campeonato Mundial em 2013, que aconteceu em Barcelona,
com um bronze na prova por equipes, uma prata na Maratona Aquática de
5 Km e um ouro na prova de 10 Km.

O verdadeiro Homem de Ferro
“Dificilmente o dia de um carteiro vai ser parecido com o outro. Tudo é
muito corrido, e as cartas não entregues se acumulam. Quando tem um
evento como o Carnaval, por exemplo, as coisas se acumulam mesmo,
então tem que ter um bom relacionamento com o gestor. O tempo sempre
varia de acordo com a complexidade do seu distrito e o tipo de entrega.
Faço algo como seis a sete quilômetros de bicicleta por dia para chegar ao
trabalho, e depois de fazer toda a entrega ainda tem a volta para casa.
Mas é bom para queimar as calorias, e aí no final de semana posso brincar
um pouco com a cervejinha.”
Aldenor dos Santos é carteiro em Rio Branco, Acre
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Instalação da Central
de Serviço Pneumático,
que era o envio de
cartas e pequenas
encomendas por meio
de cápsulas inseridas
em tubos.
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A fita que reconstituiu
uma família

Estava escuro quando Maria Santina deixou sua casa
em Caruaru. Com duas crianças, embarcou em um
caminhão de boias-frias. Ia atrás do marido, que se fora
prometendo voltar. Ela o encontrou, mas foi recebida
com indiferença. Não havia dinheiro para nada e ele
ainda deu-lhe uma surra quando soube que estava
grávida. Santina morreu algum tempo depois, deixando
os pequenos e a bebê à mercê de Deus. O marido,
talvez arrependido, matou-se.
O menino e a menina, Maria Benilda, foram criados por
parentes em Caruaru; a caçula foi dada para adoção no
Rio de Janeiro.
Apesar da pouca idade, Benilda nunca esqueceu a
irmã. Sempre soube onde ela estava, mas aprendeu
que o assunto era proibido na família. A pequena jamais
deveria saber que havia sido adotada.
Anos depois, assistindo ao encontro dos gêmeos
separados na novela “Duas Vidas”, Benilda não
aguentou mais e decidiu procurar a irmã. Queria dar
pessoalmente a notícia de que ela tinha irmãos, mas
faltava dinheiro para a viagem. Falar ao telefone? A
conta ficaria altíssima. Então teve uma ideia: gravar uma
fita cassete e enviá-la pelos Correios.
Benilda pensou em todos os detalhes, até o fundo
musical com a música de Roberto Carlos que lhe

tocava a alma e que tocaria a alma da irmã. E gravou,
regravou, tornou a acertar a gravação até ter a
convicção de que a história estava perfeita para ser
enviada.
Algum tempo depois a caçula atendeu a uma ligação
em casa:
- Alô?
- Aqui é Maria Benilda, sua... prima de Caruaru.
- Não sabia que tinha prima nessa cidade.
- Você assiste à novela “Duas Vidas”?
- Sim.
- Estou enviando uma fita cassete gravada. Você
entenderá o que tenho para contar.
Após desligar, a caçula ficou intrigada. Seu coração lhe
dizia que aquela moça era mais do que uma prima, mas
só lhe restava esperar.
O tempo passou e ela ficou bisbilhotando a caixa de
correspondência. Finalmente um dia o carteiro chegou
trazendo a tão esperada encomenda. Com mãos
trêmulas a moça introduziu a fita no gravador, e com a
revelação veio o resgate dos laços que uniam irmãos
separados por uma tragédia.
A fita foi levada por uma enchente, mas já não
importava. As irmãs voltaram a se encontrar. Ela tinha
cumprido sua missão.

Vitalino Pereira dos Santos, conhecido como
Mestre Vitalino, nasceu em 1909, no distrito de
Ribeira dos Campos, Caruaru, PE.
Era atencioso, amável, analfabeto e devoto de
Padre Cícero. O pai era lavrador e a mãe era
louçeira (produzia panelas, recipientes e pratos).
Desde a infância, Vitalino pegava os restos de
barro do trabalho de sua mãe para modelar
bodes, vacas e cavalos, uma forma de produzir
os próprios brinquedos. Na época já existia uma
feira na cidade, para a qual os pais e irmãos
levavam as louças produzidas pela mãe. Vitalino
passou a mandar os bonequinhos de barro,
tentando vendê-los. Com o passar dos anos,
além de modelar os bichinhos da infância, fazia
os personagens da região. Começou a expressar
o homem do agreste, os acontecimentos da
região e costumes. Em 1947, aos 38 anos,
permanecia na roça. Foi morar em Alto do Moura,
próximo de Caruaru, com a mulher e filhos. Logo
ficou famoso, e o trabalho já influenciava outros
artesãos. Ele próprio ensinava a escolher o barro,
socar, peneirar, secar, queimar no fogo à lenha e
modelar. Faleceu em 1963 e deixou como herança
diversos discípulos, entre eles os filhos Severino e
Amaro.

áudio-carta

A fita cassete foi lançada pela Philips em 1963. Era formada
por dois carretéis, uma fita magnética e um mecanismo de
movimento alojados no interior de uma caixa plástica de
tamanho 10 cm x 7 cm. Teve seu auge na década de 1970,
quando integrava o famoso 3 em 1 juntamente com um
receptor de FM e um aparelho toca-discos.

“A carta é como uma ponte que aproxima as pessoas.
É a carta que tenta restabelecer esse vínculo que a
migração quebrou.”
Padre Paolo Parise traballha na Pastoral do Migrante em
São Paulo

Vera Rocha, irmã caçula de Maria Benilda Silva, foi uma das participantes do Concurso “Vá mais longe, Descubra o Brasil”
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Lá vem carteiro, lá vem história!

A campainha
Zé Carlos era carteiro estimado por seu bom
humor e alegria. Um dia, foi escalado para
fazer uma entrega em uma empresa. Chegando
lá, a portaria estava vazia. Resolveu ir até o
escritório, esperando encontrar alguém que
pudesse receber a encomenda. Não encontrou
ninguém.
Olhando ao redor, viu uma campainha e
resolveu tocá-la, para ver se assim conseguia
que alguém aparecesse.
Em menos de um minuto uma multidão
começou a sair correndo da fábrica, todos
alegres, enquanto um senhor gordo tentava
conter a debandada. Zé Carlos perguntou o
que estava acontecendo, e o homem explicou
que alguém tinha tocado a campainha de
dispensa do pessoal.
O carteiro achou melhor não dizer nada, e
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ainda tentou ajudar o homem
a interromper a saída dos
funcionários. Como a maioria
já tinha ido embora, o chefe
acabou por dispensar todos e
por fim recebeu a encomenda.
Até hoje ninguém faz ideia do
autor da façanha.
Extraído do livro “Novos Causos
dos Correios”.
Autor: Denilson Marsola.

Inaugurado, a 20 de
outubro, o atual prédio
dos Correios em São
Paulo. Projeto do arquiteto
Ramos de Azevedo, o
prédio é um marco no
centro histórico da cidade.

Agruras da vida
de carteiro
Joãozinho era um garoto pobre, mas muito
pobre mesmo. Chegando o final de ano, ele
queria comprar um presente para sua mãe, mas
não tinha grana.
Veio uma inspiração: mandar uma carta para
Papai Noel. Escreveu a mensagem e a colocou
na caixa dos Correios da rua.
Quando o carteiro recolhia as cartas, percebeu
uma carta sem selo, mas com o endereço
do remetente, claro. Curioso, resolveu lê-la:
“Papai Noel, como fui um bom aluno esse
ano e minha mãe e eu somos pobres, queria
que o senhor me mandasse 100 reais para eu
comprar um presente de Natal para ela”.
O carteiro ficou sensibilizado e resolveu ajudar
o moleque, mas na carteira só lhe restavam
99 reais do pagamento do mês. Mesmo assim
o homem colocou o dinheiro dentro do
envelope e, sem que ninguém visse, deixou

a carta na casa do Joãozinho.
Após o feriado de Natal, o carteiro percebeu
outra carta do Joãozinho endereçada ao Papai
Noel. Feliz pela boa ação, resolveu lê-la. Ela
dizia o seguinte:
“Papai Noel, muito obrigado porque me
deu aquele presente. Minha mãe comprou
uma blusa. Muito obrigado. Só tenho mais
uma ideia para o senhor: quando mandar um
presente, entregue na mão da pessoa, pois o
danado do carteiro me roubou um real!”.
Anedota tradicional recolhida em Minas Gerais

ENVELOPE - do francês
enveloppe, derivado do verbo
envelopper, “dobrar, recobrir,
revestir”, formado por “em”,
mais o francês arcaico voloper,
“envolver”, provavelmente de
origem celta.
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Gonçalo Ferreira da Silva nasceu em Ipu, CE,
em 1937. Escreveu diversos folhetos e criou
a Academia Brasileira de Literatura de Cordel,
ABLC, no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro.
Os cordelistas são missivistas ativos e costumam
até escrever cartas em versos.
“Meu pai sempre comprava cordel na feira: Pavão
Misterioso, João Grilo, Cego Aderaldo e Zé
Pretinho. E eu, pequeno, com isso ia melhorando
a leitura. Mais moço passei a cantar repente:
quem ganhou a eleição, moças, namorados,
esse tipo de coisa. Cordel mesmo só fui fazer a
partir de 1978, já no Rio. Encontrei o pesquisador
Sebastião Nunes Batista e fomos à Feira de São
Cristóvão fazer uma mesa de glosa. No final ele
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disse: ‘Um poeta como você não pode ficar sem
produzir’. Fiquei sabendo do costume que os
poetas tinham de se escrever, mandando a última
produção, a expectativa para o ano etc. Na carta
vinha escrito: ‘Senhor Poeta Gonçalo Ferreira da
Silva, rua tal, número tal’, e a resposta: ‘Ilustre
senhor poeta Manuel de Almeida Filho’. Isso o
tempo todo: carta daqui para o Nordeste, carta
do Nordeste para cá. E se recebesse uma carta
em verso, tinha a obrigação moral de responder
em verso. Até tem uma coisa engraçada que os
pesquisadores falam: ‘O cordel é feito em papel
ordinário’. Não é bem assim. O cordel é feito
em papel jornal porque toda a vida os poetas
dependeram dos Correios, e o papel jornal pesa
quatro vezes menos que o papel branco.”

Moreira de Acopiara nasceu em um lugarejo chamado
Truçu, nos arredores de Acopiara, interior do Ceará, em
1961. Publicou mais de 100 cordéis e vários livros. É um
entusiasta da troca de cartas em versos com poetas do
Nordeste.
“Sempre fiz cordel em forma de carta, é um exercício
de que eu gosto. Fiz muito essa correspondência com
poetas bons: Cleydson Moreira, Genilson Alves, Gildeu
Sales, Jonas Bezerra. Jonas é de Iguatu. Quando ele
tinha 15 anos já declamava meus poemas na rádio, no
programa do pai dele. Jonas é hoje um dos melhores
repentistas do Nordeste, e nos correspondemos muito
em versos. Olhe um exemplo do que ele me escreveu:

‘Recebi a sua carta,
mas não sabia que vinha
com toda essa inspiração,
perfeição em cada linha,
a distância desanima,
mas nossa carta aproxima
sua cidade e a minha.
Por aqui tudo vai bem,
os meus irmãos, os meus pais,
as cantorias, amigos,
o programa, os festivais,
quem dá de conta da lida
possui mais chance na vida
do que quem força não faz.
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A CARA DO BRASIL
Jô Oliveira nasceu na Ilha de Itamaracá,
PE. Formou-se na Escola Superior de Artes
Industriais, em Budapeste, e, na volta ao Brasil,
destacou-se como um dos grandes ilustradores
brasileiros.
“Depois de fazer a série de selos sobre os
mamulengos, fui pegando outras encomendas
dos Correios, sempre com esse viés de cultura
popular. A confecção de um selo sempre tem
muita história. Começa assim: mandam o tema
e você vai fazer as pesquisas. Por exemplo, um
selo que fiz do Luiz Gonzaga. Procurei compor
toda uma história, mostrando Luiz Gonzaga no
primeiro plano com a sanfona, vestido a rigor, a
fantasia que ele usava quando se apresentava.
A imagem do pássaro, Asa Branca, voando
de um lado que tem a seca, que é um lado

todo vermelho com cactus, até chegar numas
nuvens azuis. Embaixo, no canto, coloquei
dois olhos verdes e uma plantação de milho,
que é um dos versos de ‘Asa Branca’ que fala:
‘Quando o verde dos teus olhos se espalhar na
plantação’. E descobri uma coisa interessante:
o Luiz Gonzaga era maçom. A maçonaria pediu
e os Correios colocaram na parte de cima a
logomarca da maçonaria. Dá esse trabalho
todo, mas eu gosto. Tanto que já fui premiado
duas vezes (em 1982 e 1987) no Asiago
International Awards for Philatelic Art, na Itália.
Um sobre danças brasileiras e outro sobre
cordel. Até hoje estou trabalhando com isso.
Fico procurando quais são os temas para o
ano que vem. Pois penso assim: ‘Pô, Correios,
aproveita enquanto estou vivo aí, vamos fazer
selo’.”

Selos premiados de Jô Oliveira
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Arte pelo correio

OR CARTA DE TODOS OS TEMPOS
I
A
M
A

Paulo Bruscky nasceu em Recife, PE, em 1949.
Poeta e artista multimídia, é um dos pioneiros do
movimento de arte postal no Brasil.
“A arte correio você podia fazer com qualquer
material: o envelope, o selo de artista, o postal,
o aerograma, o telegrama. Depois entraram
o telex e o fax. Não existiam premiação e
julgamento para exposições; quer dizer, não
existia uma estética, como não existia uma
censura; cada um se expressava da forma que
queria. Havia várias alternativas: documentação
de performance, exposição de livro de artista,
filme, vídeo. Uma vez fui convidado para uma
exposição na Galeria Arte Nueva de Buenos
Aires, e optei por uma performance: fiz uma carta
de 2 metros por 1 metro e percorri o centro da

A arte postal utiliza o correio como suporte
e veículo para a divulgação de conteúdo
artístico. Diversos artistas, em todo o
mundo, além de usarem envelopes vazios,
passaram a colocar obras de arte dentro
dos envelopes customizados: enviavam
colagens, pinturas, gravuras, fotografias,
montagens, vídeos, carimbos, textos,
entre outras expressões. Paulo Bruscky
organizou, em 1975, em Recife, a 1ª
Exposição Internacional de Arte Postal,
proibida pela ditadura militar. Nos anos
90, com o advento da internet comercial,
a arte postal passou a ser utilizada em
uma nova visão de participação, pelo
e-mail e sistemas de compartilhamento de
opiniões. Joaquim Branco e Wlademir
Dias Pino são outros nomes importantes
da arte postal.

cidade até chegar ao correio. Naquela época as
agências fechavam às seis e cheguei lá mais ou
menos por essa hora. Foi um alvoroço. Li para
eles a UPU, que é a União Postal Universal, e
ali não se falava de limite. A partir dessa ação
eles determinaram um tamanho mínimo e um
máximo. Então, fiz a maior confusão, pedindo
que eles me provassem por que não podia
postar; até a polícia foi chamada. No fim, é claro,
mandei pelo serviço de encomenda. Um amigo
meu documentou todo o processo em slide na
época e o envelope seguiu. A carta ficou exposta
na galeria, pendurada com fios de náilon. Meu
trabalho, então, foi esse: a série do evento, desde
a rua, tudo sendo projetado sobre a carta e o
envelope.”

Ao pé da letra
A agência só abria às oito horas, mas faltando vinte minutos para o
início do expediente, uma senhora embriagada entrou pela porta e
encostou no balcão. O funcionário explicou que ainda não estavam
em funcionamento, mas ela insistiu que queria ser atendida.
Por fim o rapaz cedeu:
- O que a senhora deseja?
- Minha irmã deu à luz e eu quero mandar uma carta pra ela. Eu ainda não
escrevi, não sei ler e também não estou em condições.
Diante da situação, o atendente pegou um aerograma e, com toda a paciência, começou a
anotar o que ela ditava. Quase meia hora depois, terminou de registrar a mensagem.
Não satisfeita, a mulher ainda pediu para ele preencher o destinatário, o remetente e ainda ler
tudo para ela ter certeza que nada tinha sido esquecido.
Serviço pronto, na hora de colar a correspondência a cliente ainda fez mais um pedido:
- Escreve aí: “Minha irmã, me desculpe a letra”.
Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”. Autor: Geraldino Ferreira.
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ARTISTAS DAS IMAGENS
Liberdade
Nascida no Rio de Janeiro, RJ, Martha Cavalcanti
Poppe tornou-se funcionária dos Correios
em 1962. Integrando-se ao Departamento de
Filatelia, produziu dezenas de selos, muitos deles
premiados.
“Antes os selos eram feitos na Casa da Moeda,
mas por volta de 1970, 1971, os Correios
passaram a ter um Departamento de Filatelia.
Souberam que eu era artista plástica, fui chamada
para trabalhar lá. Foi a abertura de um mundo
novo para mim. Passei a ter contato com grandes
e maravilhosos artistas, como Gian Calvi, Rui de
Oliveira, Aluísio Carvão, Juarez Machado, enfim,
o crème de la crème das artes plásticas.
O primeiro artista plástico a fazer selo do correio
foi Di Cavalcanti, mas não sou tão dinossauro
assim. Antigamente, a Casa da Moeda só fazia
os selos em talho doce. Eram figuras da política,
figuras históricas. Depois surgiu o offset e houve
abertura para imprimir selos coloridos. Em toda
a década de 70 a explosão de cor foi incrível.

Eu recebia primeiramente os originais e fazia
uma análise com o artista: o que estava bem,
o que teria que modificar, porque na redução
se poderia perder detalhes. Tinha que ter olho
técnico para perceber o que ia funcionar ou não.
Depois, os originais eram encaminhados à Casa
da Moeda e ali havia muita conversa com os
técnicos, porque eles avaliavam os problemas:
não podia ser assim, tinha que ser assado. Essa
foi minha rotina ao longo destes anos: criando
ou recebendo criação de outros artistas, fazendo
controle de qualidade dos selos nas provas de
prelo, e depois acompanhando até a impressão.”

“O primeiro selo que gostei de fazer foi o do
Ano Internacional da Mulher. Foi maravilhoso
realmente. Eu o criei na década de 70, e tive
total liberdade de expressão. A melhor coisa
para o artista é a liberdade de expressão. Se
vier com muito ‘não faça assim, tem que ser
assado’, com muita censura, aí é complicado,
porque o artista se inibe e acaba não
sendo ele mesmo. Isso sempre prejudica o
trabalho. Às vezes, é claro, discutia-se. Havia
polêmicas, opiniões e olhares diferentes.
Às vezes concordava, às vezes não, mas de
modo geral sempre trabalhei com liberdade
de expressão.”
Martha Poppe
Selos de Martha Poppe
(coluna esq.) e Valéria
Faria (coluna dir.)

Nova geração
“Tinha acabado de me mudar para Brasília, em 1996, quando vi no jornal que os
Correios tinham aberto edital para um concurso chamado Arte em Selos. Não tive
tempo para pensar numa proposta, então abri uma revista qualquer e arranquei
duas imagens: uma mulher com expressão séria e uma criança sorrindo. Depois
rasguei um pedaço do sorriso da criança e colei sobre o retrato da mulher.
Pronto. Fui selecionada e, a partir daí, comecei a realizar trabalhos para a
empresa. Fiz muitos aerogramas, e depois me dediquei aos selos. O primeiro,
feito em 1998, marcou o início das comemorações pelos Correios do 5º
Centenário do Descobrimento do Brasil. No total, desenvolvi 46 selos; o bloco
alusivo ao Centenário do Descobrimento com a temática ‘etnias’ ainda é o meu
preferido. Eu me realizo em temáticas infantis, mas tenho carinho especial com
os selos que marcam os centenários de nascimento de Murilo Mendes, Cecília
Meireles, José Lins do Rego e Lucio Costa. Recentemente, desenvolvi uma folha com 24 selos em homenagem
aos 350 anos dos Correios, que muito me orgulha. Sou muito grata por sempre ser lembrada, pois há artistas
excelentes trabalhando para a empresa.”
Valeria Faria é doutora em Artes Visuais e trabalha como artista plástica e professora
de Artes e Design na Universidade Federal de Juiz de Fora, MG.
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Aquele pedacinho de papel colorido
Olho de Boi

Anísio Thader Khader nasceu no Rio de Janeiro,
RJ, em 1953. Atraído pelos selos sírios que
chegavam nas cartas para seus pais, iniciou
uma pequena coleção. Formado em Direito,
atualmente dedica-se à filatelia.
“A filatelia tem início para mim aos cinco
anos, quando papai começou a receber
correspondência da Síria. A chegada das cartas
criava comoção na família: papai lia, mamãe
chorava. E na carta vinha aquele pedacinho de
papel colorido colado, que de algum modo tinha
a ver com minhas origens. Era sempre um motivo
sírio, árabe. Comecei a recortar aquilo, a guardar,
até que descobri que um vizinho meu fazia a
mesma coisa com cartas de Portugal; passamos
a trocar os repetidos e assim começou. Mais
tarde me encantei no dia que conheci a primeira
casa especializada em vender selos: a Filatélica
J. Costa. Ela ficava na Rua Buenos Aires, 30,
segundo andar. O passo seguinte foi comprar
um catálogo, e aí pude ver como se organiza

uma coleção, como os selos são dispostos em
ordem cronológica, os mais raros pelas cotações
etc. Depois fiquei um bom tempo sem tocar
no material e aí, há uns 35 anos, resolvi vender
minha primeira coleção; só que, na conversa
com o comprador, fui me identificando com
a atividade. Pensei: ‘Por que não faço isso?’.
Além do mais era um ambiente de honestidade,
de palavra. Hoje vivo mergulhado, imerso em
selos e conversando frequentemente com
pessoas interessantes, porque o colecionador
de selos é sempre uma pessoa que tem
sabedoria de vida. O comércio me possibilita
isso, a experiência dos conclaves, das reuniões,
feiras, leilões, exposições. Descobri um mundo
sedutor.”

A série Olho de Boi, com selos nos valores de
30, 60 e 90, réis foi a primeira emitida pelo Brasil.
Houve uma discussão à época do lançamento:
a ideia era estampar a efígie do imperador Dom
Pedro II nos selos, mas o fato de um funcionário
carimbar a imagem e desfigurá-la foi considerado
indigno. Prevaleceu, então, a sugestão de pôr
apenas algarismos na estampa. A série circulou
em 1843 e 1844.

FILATELIA: a palavra é
formada pelo prefixo grego
“philos”, que significa
amante, aquele que aprecia,
e pelo sufixo “atelia”, cujo
sentido é o de marca, selo.
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DIA DO FILATELISTA. Há mais de um século e meio, o hábito de colecionar selos
atrai grande número de aficionados. Esse tipo de colecionismo é denominado “filatelia”;
seu praticante é o filatelista. Contudo, não somente de selos vive o filatelista; em sua
coleção se encontram carimbos, franquias mecânicas, folhas comemorativas e blocos.
A 5 de março de 1829, dom Pedro I baixou um decreto que organizou os Correios do
Brasil, definindo tarifas e outras questões de importância para o desenvolvimento dos
serviços postais. As medidas culminaram com a independência e a organização dos
Correios do Brasil, possibilitando que, em 1º de agosto de 1843, 14 anos depois, fosse
emitido o primeiro selo postal brasileiro. Mas a decisão de tornar o 5 de março o “Dia do
Filatelista” ocorreu somente em 1969, em São Paulo, durante um congresso organizado
pela Comissão Estadual de Filatelia.
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Museu dos
Correios

Incluído no Roteiro Cultural e Artístico de Brasília,
o Museu Postal e Telegráfico da ECT, ou Museu
Nacional dos Correios, foi inaugurado no dia 15
de janeiro de 1980 e reaberto em 25 de janeiro
de 2012. Seu acervo tem 1 milhão de peças, que
abrangem a história postal, a história telegráfica
e a filatelia, em cinco andares. Endereço: Setor
Comercial Sul, quadra 4, bloco A, 256, Asa Sul.

1.
2.
3.
4.

2.

5.
6.
7.

3.

1.

Para bons entendedores

Em 15 de janeiro de 1882 circulava pela primeira
vez em São Paulo o ‘Brazil Philatelico’, jornal
impresso pelo músico Luís Levy. Embora de
vida efêmera, ele ostenta a honra de ser sido o
primeiro produto cultural cujo foco era a paixão
pelos selos. Já no século XX, uma das mais
conhecidas publicações do segmento foi o
Boletim de Assessoria Filatélica (BAF), editado até
setembro de 1974.
Atualmente, a mais conhecida e uma das mais
completas publicações do setor é a revista
Correio Filatélico (COFI). Seu primeiro exemplar foi

82

lançado um mês depois da última edição do BAF,
ou seja, em outubro de 1974. Após mais de 200
números, a revista continua ativa e com tiragem
de 25 mil exemplares.
A COFI dá destaque a entrevistas, panorama
internacional da filatelia, divulgação de leilões e
encontros, propaganda de eventos e produtos
de interesse dos colecionadores e, claro, novas
emissões de selos. Outra característica da COFI é
sua seção de variedades, com palavras cruzadas,
jogos e até mesmo inovações, como o horóscopo
filatélico.

Telégrafo
Carimbo
Sinete
Máquina de vender cartões-postais
de 1908
Bolsa carteiro Império
Balança mecânica
Telégrafo de campanha do
Marechal Rondon

7.
4.

6.

5.
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Ponte aérea de cinco horas
O jornalista carioca Cosme Degenar Drummond
escreve sobre o setor aeroespacial e de defesa
do Brasil. Recebeu duas vezes o Prêmio Santos
Dumont de Jornalismo, e foi condecorado pelo
governo federal com a Medalha do Pacificador.
“Os pilotos do primeiro terço do século XX
tinham vontade de voar pelo Brasil. Antes,
voavam apenas no raio do Campo dos Afonsos,
mas desejavam ir além, queriam trabalhar pela
integração nacional. Começaram a desenvolver
um projeto para difundir a mala postal aérea pelo
Brasil. E fizeram um primeiro voo, que trouxe duas
correspondências do Rio de Janeiro para São
Paulo. Esse voo aconteceu no dia 12 de junho de
1931. Dois pilotos conduziram o avião que trouxe
o malote. Eles achavam que iam levar três horas e
pouco de voo, mas pegaram um vento de frente,

de proa, e levaram cinco horas e tantos minutos.
Quando chegaram a São Paulo, no Campo de
Marte, a cidade já estava escura e não havia
como descer. Eles viram os holofotes acesos do
Hipódromo da Mooca, e se baseando naquilo
aterrissaram numa raia do hipódromo. Pularam o
muro, tomaram um táxi e correram para a agência
central dos Correios, que ficava no mesmo local
de hoje, lá perto da Estação São Bento. Por fim
conseguiram entregar o malote com as duas
correspondências. Estava quase fechando o
expediente, mas tinha alguém lá esperando por
eles.”

Livros com asas
Além de jornalista, Cosme Degenar Drummond é
escritor. Lançou os livros ‘Manual de aeromodelismo
para crianças’, ‘O Museu Aeroespacial’, ‘Asas do
Brasil’, ‘Alberto Santos Dumont: novas revelações’ e
‘O brigadeiro Eduardo Gomes, a trajetória de um herói’.

“Quando eu tinha amigos por correspondência olhava
no selo, no carimbo e falava: ‘Nossa, foi postada ontem,
chegou hoje!’. A resposta é muito rápid”.
Karina Pereira Gonçalves, carteira
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Criação do Departamento
de Correios e Telégrafos
e do Correio Aéreo Militar,
o que favoreceu a entrega
de correspondência em
locais muito distantes do
território.

CORREIO - Do espanhol
correo, que por sua vez
veio do provençal corrieu,
“mensageiro”, do latim
currere, “deslocar-se
rapidamente, correr”.
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Rondon e a conquista
do Oeste
Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 1865
em Mimoso, distrito do município de Santo Antônio
de Leverger, na então província de Mato Grosso.
Ficou conhecido por sua ação à frente das
Comissões Construtoras de Linhas Telegráficas,
organizadas pela República de 1890 a 1910,
cuja missão era expandir a infraestrutura de
comunicações por meio do telégrafo, assegurando
a posse de regiões a noroeste do país. Outros
objetivos eram fazer contato com sociedades
indígenas, efetuar levantamentos científicos
e promover ocupações por meio de núcleos
agropecuários em torno das novas estações
telegráficas.
As Comissões eram compostas por militares,
telegrafistas e guarda-fios cedidos pela Repartição
Geral dos Telégrafos (RGT), além de civis
contratados para serviços pesados e, eventualmente,
indígenas.
O ponto alto do trabalho de Rondon foi a criação
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 1910.
Refletindo o pensamento da época, o órgão buscava
transformar os indígenas em trabalhadores rurais,
o que incluía imposição de hábitos e valores. Foi,
de toda forma, uma tentativa de tratar a questão
indígena. No final dos anos 60, o SPI foi substituído
pela Fundação Nacional do Índio (Funai).
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cidades brasileiras

Um nome
para ser lembrado
Homenageado na
denominação do Estado de
Rondônia e de dezenas de bairros,
escolas e ruas, Cândido Mariano da
Silva Rondon foi reconhecido no momento
da escolha do nome de cinco municípios
brasileiros. São eles: Marechal Cândido
Rondon e Rondon, PR; Rondon do Pará, PA,
e Rondolândia e Rondonópolis, MT.
A Rodovia SP-300, Marechal Rondon,
é outra obra pública que celebra a
memória do sertanista.

“Eu creio que a ciência, a arte e a indústria hão de
tornar a Terra em Paraíso para todos os homens,
sem distinção de raças, crenças e nações, banindo
os espectros da guerra, da miséria e da moléstia.”
Passa a existir a
triagem mecânica,
tornando mais ágil
a distribuição da
correspondência.

Marechal Rondon

RONDONÓPOLIS
Originalmente Ponte de
Pedra, Rondonópolis
é hoje a terceira maior
cidade de Mato Grosso,
com cerca de 210 mil
habitantes. Ocupada
pelos índios da nação
bororo e depois por
destacamentos militares,
a localidade começou
a ser povoada somente
depois da passagem da
Comissão Construtora
das Linhas Telegráficas,
conduzida pelo então
primeiro-tenente
Cândido Rondon. Alvo
de fluxo migratório para
ocupação de colônias
agrícolas a partir de
1950, a cidade cresceu e
se desenvolveu a ponto
de se tornar conhecida,
no final do século XX,
como Capital Nacional
do Agronegócio.

álbum da expedição
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Adelzon Alves nasceu em Cornélio Procópio,
PR. Tornou-se apresentador de rádio no Rio
de Janeiro, com o programa “O amigo da
madrugada”. Uma carta lida no ar foi um dos
momentos mais marcantes de sua carreira.
“O episódio da carta foi o seguinte: era pelo
começo dos anos 1980, estava na rua,
andando pela Rio Branco, indo para o estúdio
da gravadora Odeon. Pisei em um papel. Aí,
no que pisei, por acaso olhei: tinha a foto de
um índio, com a roupa branca, uma bata, já
meio aparentando idade. Ainda ficou a marca
de poeira da minha sola no folheto. Peguei, li o
primeiro tópico, achei interessante, mas dobrei
e botei no bolso. Estava com pressa: horário de
estúdio, aquelas coisas. No dia seguinte, tinha
um carrinho velho, um rabo quente; me lembro
que estava vindo na altura da Lagoa e liguei
o rádio: ‘Hoje é o dia do índio’. Pensei: ‘Ué, o

papel de ontem estava falando desse negócio’.
Cheguei à rádio, o nosso chefe dos operadores,
Fumiga, estava no estúdio esperando o locutor
que gravava os comerciais. Como o rapaz não
chegava, falei: ‘Fumiga, me deixa gravar um
negócio’. ‘Entra aí’. Quando comecei a ler o
texto, volta e meia ele fazia um sinal para parar.
Pegava um disco, botava aqui, pegava outro. Ele
me parou umas três ou quatro vezes, dizendo
assim: ‘Melhora a interpretação’. De madrugada,
quando cheguei para fazer o programa, tinha
um rolinho de fita com um bilhete dentro: ‘Está
aí o negócio que você gravou’. Botei no ar.
Rapaz, foi impressionante: de cara vieram uns
20 telefonemas, pedindo para repetir a carta. E
depois começaram a pedir cópia aqui, cópia ali.
Foi um sucesso: só a rádio distribuiu mais de 250
mil cópias na época.”

O cacique Seattle era chefe dos Suquamish,
povo que habitava o atual estado de Washington.
Conhecida mundialmente, a carta que teria escrito
ao presidente norte-americano Franklin Pierce em
1855 é considerada um dos mais belos manifestos
em favor dos direitos das minorias e do meio
ambiente.

COMO É POSSÍVEL COMPRAR OU VENDER O CÉU?
“O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar nossa terra.
O grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. É uma
atitude gentil da parte dele, pois sabemos que não necessita da nossa amizade.
Vamos pensar na oferta. (...) Mas como é possível comprar ou vender o céu, o
calor da terra? É uma ideia estranha. (...)Toda esta terra é sagrada para o meu
povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada floco de neblina nas
florestas escuras, cada clareira, todos os insetos a zumbir são sagrados nas
tradições e na crença do meu povo.”

CORREIOS E POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS
Os mais de 230 povos indígenas somam, segundo o Censo 2010 do
IBGE, 896.917 pessoas, o que corresponde aproximadamente a 0,47%
da população total do Brasil.
A expressão “povos indígenas” refere-se a grupos humanos espalhados
pelo mundo, bastante diferentes entre si. Apenas o uso corrente da
linguagem faz com que se fale em povos indígenas. Na Austrália, a forma
genérica é aborígines. Indígena ou aborígine quer dizer “originário
de determinado país, região ou localidade; nativo”.
Os que vivem em todo o continente americano também são chamados de
índios, palavra fruto do equívoco dos colonizadores que, tendo chegado
às Américas, julgaram estar na Índia. Em 2004, os Correios lançaram um
selo em homenagem a um dos mais importantes indigenistas brasileiros
– Orlando Villas Boas, cuja expedição Roncador-Xingu, por trilhas e rios,
durou 20 anos, estabelecendo contato com cerca de 20 tribos.
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Meninos brincam em Laranjal do Jari, AP
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CORREIOS NO CORAÇÃO DA AMAZÔNIA

cidades brasileiras
LARANJAL
DO JARI

Helomar de Assis Gama nasceu em Monte
Dourado, município de Almeirim, PA. Ajudou a
criar a Academia Laranjalense de Letras e uma
biblioteca pública em Laranjal do Jari, onde vive
atualmente.
“Quando trabalhei, nos anos 80, na Kadan,
Kaolin da Amazônia, morava em alojamento.
Aí, quando era domingo, ficava lá com meus
colegas. Aquele que sabia cortar cabelo ia cortar
o cabelo dos outros, e o meu ofício era escrever
carta: ‘Helomar, você está no alojamento amanhã
dez horas?’. ‘Estou’. ‘Vou lá escrever uma carta
para a minha mãe’. ‘Tá bom, vá lá’. Botava uma
mesinha, um banco, pegava folha de papel e
colocava lá: ‘Querida mamãe, Munguba, Pará.
Querida mamãe, estou bem, graças a Deus.
Espero que essa a encontre em paz, com saúde.

Mamãe, estou lhe enviando um dinheiro por
vale postal, quantia no valor tal. Esse dinheiro
a senhora pega, compra tijolo para reformar a
casa e compra uns boinho pra gente’. O bode
eles chamam de boinho. ‘Mamãe, estou pedindo
sua benção, ore pelo filho que nunca a esquece,
Manuel dos Anzóis Pereira’. Depois vinha outro,
esse já era noivo: ‘Querida Maria José, estou com
muita saudade de você. Envio um dinheiro no
valor de tanto para você comprar o enxoval do
nosso casamento. Já acertei minhas férias para
o ano que vem, mês de janeiro, assim, assim.
Como você está? Responda à minha carta,
não sei o quê. Abraços e beijos do seu querido
fulano de tal’. Era assim, aquelas pessoas me
procuravam muito para escrever.”

Encomendado pela dona
“Faz tempo que estou nos Correios. Como sou nascido e criado aqui
no Laranjal, conheço todo mundo; a pé, de barco ou de bicicleta,
ando por todo lugar. Uma história interessante foi a que aconteceu
com uma moça daqui de Laranjal do Jari. Ela ligou para mim aqui na
agência e disse: ‘André, me fala: chegou uma encomenda para mim?’.
Eu respondi: ‘Chegou’. ‘Ah, você traz aqui pra mim?’. ‘Trago’. Quando
eram umas seis horas, já no fim do expediente, fui até a rua dela. Aí
bati na porta, ela gritou: ‘Entra’. Achei de entrar; no que entrei ela
estava nua, tomando banho. Ela correu lá para dentro. Eu disse: ‘Foi
tu que mandou entrar!’. E ela, toda atrapalhada: ‘Mas pensei que fosse
o meu namorado’. Caí na risada e disse: ‘Agora não tem mais jeito,
mulher. Só assina aqui para mim, que já estou indo’.”

questão de números
“Na parte baixa de Laranjal do Jari morava um senhor, o senhor
Raimundo. Ele comprou um terreno na parte alta. Depois de construir
a nova casa ele se mudou para lá. Quando foi um período, ele veio
na agência fazer reclamação porque não estava mais recebendo
correspondência. Nós dissemos: ‘Não, senhor, nós fomos lá na sua
residência, e o rapaz disse que o senhor mudou’. Ele disse, já meio
bravo: ‘É, eu sei’. E eu: ‘Mas o rapaz não encontrou’. O senhor
Raimundo: ‘Como não?! Levei o meu número, está lá na frente de casa,
pode ir lá que está o número, você tem que levar na minha casa.”
Carlos André Souza é carteiro em Laranjal do Jari
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Laranjal do Jari fica no
sul do Amapá, a 275km
da capital Macapá.
Fundada em 1987, é
a terceira cidade em
importância do Estado.
Tem hoje pouco mais
de 40 mil habitantes,
sendo que 90% de
sua extensão territorial
(no total, são perto
de 30 mil quilômetros
quadrados) está em
Área de Proteção
Ambiental (APA), onde
se encontra o Parque
Nacional Montanhas
do Tumucumaque.
Habitada originalmente
pelos índios oiampis e
aparaís, a região recebeu
um grande número de
nordestinos, em busca
da sobrevivência pela
extração da borracha.
Grande parte de seus
habitantes mora sobre
palafitas, às margens
do rio Jari, ou rio
Castanhal. Foi instalado
na cidade um núcleo da
Universidade Federal do
Amapá (Unifap).

Telegrama misterioso
Elifas Andreato é paranaense de Rolândia, e
vive atualmente em Ibiúna,SP. Ilustrador e artista
gráfico reconhecido internacionalmente,
é o fundador do Almanaque Brasil.
“Bem, antes de tudo quero registrar que os
Correios ‘fundaram’ o Almanaque Brasil,
patrocinando nossa ideia, lá em 1999. Sem eles
nem teríamos nascido. Tenho algumas histórias
muito emocionantes ligadas à correspondência.
A mais profunda delas aconteceu em 1976,
quando meu filho Bento nasceu e eu não tinha
dinheiro para pagar a maternidade. Não sabia a
quem recorrer e o que fazer. Para minha surpresa
recebo naquele dia um telegrama que dizia assim:
‘Não se preocupe. Espere mais um dia. Seu
problema será resolvido’.

Não entendi nada. Na manhã seguinte bate
no meu apartamento o Zeno, um assistente
da pessoa que assinava o telegrama, com um
envelope na mão, vindo do Rio de Janeiro.
Lá estava todo o dinheiro para saldar as dívidas
da maternidade e trazer meu filho para casa.
O telegrama era assinado nada mais nada menos
que pelo Martinho da Vila, a quem devo uma
gratidão eterna. Até hoje não sei como ele soube
da minha situação. Mais tarde, fizemos uma
apresentação no Rio, e a empresária do Martinho
quis me pagar pelo trabalho. Eu falei: ‘Olha, isso
aqui já está pago’. Ele soube e ficou chateado,
pois me disse que tinha dado o dinheiro, e não
emprestado. E isso já haviam se passado dez
anos, o Bento já era um meninão e estava na
escola. Grande Martinho.”

Inspirado nos antigos almanaques que fizeram a cabeça de diversas
gerações, em 1999 Elifas Andreato criou o Almanaque Brasil, publicação
mensal distribuída nos voos da TAM. A revista tem como proposta
resgatar um formato editorial saboroso e popular, mas com novo
enfoque: reunir, a cada edição, o que de melhor o país tem para contar.
Reconhecendo a originalidade e a importância da publicação, os
Correios marcaram presença já na primeira edição, com um anúncio de
página dupla que lembrava o descobrimento do país. “Cada selo é um
pedacinho da história do Brasil”, dizia o texto.
Desde então, os Correios são parceiros na tarefa do Almanaque de
contar, “pedacinho por pedacinho”, a História do Brasil e dos brasileiros.

Capas e página interna do Almanaque Brasil 1999 e 2013
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No dia 20 de março
é criada a Empresa
Brasileira de Correios
e Telégrafos, como
empresa pública
vinculada ao Ministério
das Comunicações.
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Grandes princípios
da vida

Há 54 anos Francisco dos Santos Ribeiro fez um
empréstimo e viajou para o Brasil em busca de
uma vida nova. Chiquinho, assim conhecido pelos
amigos, trabalhou duro por um ano e comprou
uma casinha simples e pequena. Por meio do
cônsul-geral de Portugal, enviou uma carta de
chamada à esposa Georgina, comprovando que
estava em condições de recebê-la.
Georgina e os filhos viajaram a bordo do Eugênio
C., a 1º de março de 1959. A travessia durou
dez dias e, ao fim dela, houve o encontro tão
esperado e se abraçaram em lágrimas.
A adaptação não foi difícil. Todos adoraram o
país, o clima, as pessoas. Chiquinho trabalhava
como cobrador em uma linha de ônibus chamada
viação Brasília, enquanto Georgina ficava em
casa com as crianças. Antônio, já com 12 anos,
começou a trabalhar na feira.
Chiquinho ainda comprou um terreno e começou
a construir uma casa nova. Abriram um armazém
de secos e molhados onde Antônio começou a
trabalhar. Dois anos haviam se passado e então
ele resolveu voltar a Portugal para quitar a dívida
que fizera ao deixar o país.
O Eugênio C. partiu de São Paulo para o Rio de
Janeiro e então seguiu para Portugal. No mesmo
dia, porém, Georgina ouviu, no rádio, a terrível
notícia: após a explosão de uma caldeira, o navio
teria começado a se incendiar.

Wesley Brito é ator e vive em São Paulo
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Nenhum tripulante ou passageiro se salvara.
Quando Antônio chegou da escola, viu a mãe
caída, chorando desesperadamente. Depois de
toda a batalha, todo o empenho, o maior alicerce
da família se fora, deixando um grande vazio.
Passou-se uma semana de muita tristeza, até
que um dia Antônio resolveu levar os irmãos para
nadar. Ia saindo de casa quando esbarrou em um
carteiro. Naquela época não era como hoje; todos
tinham grandes expectativas com a chegada de
notícias. O jovem leu a carta rapidamente, correu,
abraçou sua mãe e gritou com voz alta e vibrante
que o pai estava vivo!
O acidente, segundo Chiquinho escrevia, teria
ocorrido com outro navio da mesma frota. Ele
contou que sua dívida estava quitada e mandava
passagens para que todos fossem se despedir de
Portugal.
Chiquinho segurava um buquê e chorava quando
Georgina e os filhos desembarcaram. Todos
aproveitaram o friozinho europeu e relembraram
brincadeiras da infância. Depois de descansarem
e se divertirem por um mês, voltaram para o
Brasil.
Chiquinho e sua família se deram bem na vida,
pois sempre souberam que o segredo da vida era
não temer.

Wesley e Antônio, autor e personagem da história

O alívio trazido por uma carta em uma hora sombria
foi o tema da história vencedora do Concurso
, promovido
pela Empresa de Correios e Telégrafos.

“Vá mais longe, descubra o Brasil”

Diploma de ensino primário de
Francisco dos Santos Ribeiro
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Lá vem carteiro, lá vem história!

Amigos para sempre
Houve uma vez, numa cidade do interior, dois
amigos que eram mais amigos do que muitos
irmãos. Estudaram, brincaram, frequentaram a
igreja e roubaram mangas do vizinho, sempre
juntos. Nos intervalos da missa, conheceram as
futuras esposas.
As duas famílias foram morar na cidade
grande. Dividiram um terreno e construíram
as casas, separadas por uma horta de uso
comum. A televisão, comprada em parceria,
tinha um cômodo próprio no meio do lote.
Tudo ia bem até que um dia uma das esposas
acordou contrariada. Queria privacidade e,
sem perder a amizade da vizinha, começou a
impor limites. Certa vez destratou os filhos da
outra e pouco a pouco começou a impedir o
encontro das crianças.
Um dia, por conta de uma bronca no caçula, as
duas brigaram verbal e fisicamente. Chegou o

fim a amizade. A sala de televisão foi destruída
e, com os tijolos, ergueu-se um muro para
separar a propriedade.
A situação ficou difícil para os maridos. Antes
unidos, tiveram que mudar a rotina para evitar
encontros no botequim, a cervejinha antes do
almoço e as conversas sobre a vida.
Aí entra na história o Norberto, o carteiro.
Triste com a briga das famílias, ele sugeriu
que os amigos passassem a se corresponder.
Ele seria o portador das cartas, que seriam
entregues em mãos. Assim, a amizade
continuou, até que Norberto precisou viajar,
e o carteiro que o substituiu, sem saber da
combinação, acabou entregando uma carta
na mão de uma das esposas. Quando os
maridos chegaram do trabalho, encontraram
as mulheres quebrando o muro.
Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”.
Autor: Rildo Ribeiro Silva.

Dona Ilustríssima
Fazia pouco tempo que Huguinho tinha
entrado para os Correios e foi incumbido de
entregar uma correspondência registrada.
O endereço era de um prédio, porém não
havia porteiro nem interfone. O portão estava
fechado e não houve outro jeito a não ser
gritar pelo destinatário. Ele olhou o nome na
carta e caprichou:
- Ilustríssima! Ilustríssima!
Ninguém respondeu, e ele repetiu o chamado,
novamente sem resposta. Resolveu chamar
pelo número do apartamento:
- 201! Carta para o 201!
Logo apareceu uma senhora na janela e ele
pediu para ela receber a correspondência da
dona Ilustríssima. Somente aí, olhando direito
para a carta, percebeu que havia um nome
depois do “Ilustríssima”. Ao encontrar com a
senhora, tentou consertar a situação:
- A senhora é a dona Clara dos Anjos?

Ao que ela respondeu:
- Não, sou a mãe da
Ilustríssima.
Extraído do livro “Novos
Causos dos Correios”.
Autora: Janete dos Santos
Morais.

você sabia?
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Início da triagem
eletrônica, tornando
muito mais eficiente
a distribuição da
correspondência.

No Brasil, os carteiros só ficam atrás dos bombeiros no
ranking de credibilidade das profissões. A pesquisa foi
feita pelo grupo alemão GFK. Em termos mundiais, os
carteiros estão em terceiro lugar, atrás novamente dos
bombeiros e dos professores.
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o maior susto da minha vida
Anedota telegrAfica
Paulo Bernardo elegeu-se deputado federal por
três vezes e assumiu ministérios nos governos
do Partido dos Trabalhadores (PT). Hoje, à frente
da pasta das Comunicações, teve, quando
estudante, uma história marcante com um
telegrama.
“Olha, acho que os Correios foram os
responsáveis pelo maior susto da minha vida;
pelo menos até hoje. Aconteceu o seguinte:
morava aqui em Brasília, estava estudando, isso
foi no começo de 1974, e naquele tempo íamos
buscar a correspondência na própria agência.
Os Correios tinham uma pequena agência lá no
campus universitário, ficava perto do bandejão.
Então, naquele dia estava indo almoçar no
restaurante e resolvi passar nos Correios antes.
Cheguei, tinha lá um telegrama dizendo que
minha mãe tinha sido operada: ‘Ela teve uma
crise de apendicite e foi operada’. Na hora eu
pensei: ‘tudo bem, vou ligar para casa; vou
ver como é que faz’. Só que bem na hora em
que estava saindo dos Correios, ainda lendo
o telegrama, vi o meu pai chegando de carro.

Certa vez o compositor carioca
Lamartine Babo (1904-1963) foi à
agência dos Correios enviar um
telegrama. Depois de atendê-lo, o
telegrafista bateu o lápis em Código
Morse para um colega: “Magro, feio e
de voz fina”. Lalá não deixou por menos:
tirou seu lápis do bolso e bateu: “Magro,
feio, de voz fina e ex-telegrafista”.

‘Pronto, aconteceu o pior, minha mãe morreu’.
Em 1974, as comunicações eram bem mais
complicadas, não era fácil falar com as pessoas
como hoje. Na verdade, ele estava fazendo uma
viagem até Goiânia e resolveu dar uma passada
em Brasília para me ver. Ninguém sabia direito
onde ele estava, e ele não tinha conhecimento
de nada, ficou sabendo da operação pelo mesmo
telegrama. Acabou que também levou um susto,
talvez até maior do que o meu, porque saiu de lá
e estava tudo em ordem. Enfim, nós ligamos para
lá e a minha mãe estava bem, estava tudo certo.
Almoçamos e foi embora, não quis ficar. Tinha
vindo para uma visita rápida, coisa de duas horas.
O que não contávamos era com aquele susto.”

telegrama desastrado
Um telegrama figura entre os grandes deslizes diplomáticos da história. Foi enviado
em 1917 pelo ministro do Exterior do Império Alemão, Arthur Zimmermann, ao
embaixador de seu país no México, Heinrich von Eckardt. No auge da Primeira Grande
Guerra, Zimmermann encorajava o embaixador a se aproximar do governo mexicano,
propondo uma aliança militar contra os Estados Unidos. Interceptada e decodificada
pelos britânicos, a mensagem acelerou a entrada dos Estados Unidos na guerra e a
consequente derrota alemã.

“Antigamente a comunicação basicamente era
uma carta, não havia outras formas de saber como
estavam seus familiares, como estava seu pessoal.”
Paulo Bernardo, ministro das Comunicações
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SEU ZECA E A MAGIA
DAS MENSAGENS

cidades brasileiras

Ainda criança, em Ituaçu, cidade do sertão
baiano onde nasceu, Moraes Moreira (na
verdade, Antonio Carlos Moreira Pires)
era despertado pelo som das bandas de
música, ao lado da mãe, que trabalhou como
telegrafista durante muitos anos.
Uma de suas canções mais conhecidas é
“Pombo correio”, música instrumental de
Dodô e Osmar lançada em 1952, cuja letra
foi feita por Moraes na década de 70 (Pombo
correio/voa depressa...).
Na década de 1940, Gilberto Alves gravou
outra “Pombo correio”, de Benedito Lacerda
e Darci de Oliveira. A amargura da letra
contrasta com a expectativa alegre de
Moraes Moreira: “Soltei meu primeiro pombo
correio/com uma carta para a mulher/que me
abandonou./Soltei o segundo, o terceiro/o
meu pombal terminou./Ela não veio e nem o
pombo voltou”.

O funcionário público baiano José
Teles Veloso trabalhou por 49 anos no
Departamento de Correios e Telégrafos
de Santo Amaro da Purificação, Bahia.
Conhecido como seu Zeca ou
telegrafista Zezinho, ele se tornou
famoso por ser pai do compositor
Caetano Veloso e da cantora Maria
Bethânia.
“Lembro que, quando era pequeno,
uma coisa que me fascinava era aquele
barulhinho o dia inteiro”, declarou
Caetano em 1972 à revista Diga,
publicação dos Correios. “Seus sons,
talvez, me despertaram para a magia das
mensagens musicais”.

CÓDIGO MORSE
Seu Zeca, à direita, dona Canô e Caetano Veloso
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Em março, instalação
da Escola Superior de
Administração Postal;
em junho, inauguração
do Edifício-Sede da ECT.
Ambos em Brasília.

O telégrafo é um aparelho que envia
mensagens por correntes elétricas
transmitidas através de fios ou cabos.
A mensagem é formada por sinais
codificados em um sistema de
representação de letras, números e sinais
de pontuação desenvolvido pelo inventor
Samuel Finley Breese Morse em 1835.

SANTO AMARO
DA PURIFICAÇÃO
A baiana Santo Amaro
foi fundada em 1557 às
margens do Rio Subaé.
Em 1700 foi inaugurada
a igreja de Nossa
Senhora da Purificação,
e, por conta da festa em
homenagem à santa,
a então vila ganhou a
denominação não oficial
de Santo Amaro da
Purificação.
Entre seus
representantes mais
conhecidos estão os
cantores populares
Caetano Veloso e Maria
Bethânia, o atleta José
Telles da Conceição
(1931-1974), primeiro
medalhista olímpico
do atletismo brasileiro,
e Hilária Batista de
Almeida (1854-1924), a
Tia Ciata, cozinheira e
mãe de santo brasileira,
considerada uma das
protetoras do então
nascente samba carioca.

Café da manhã com vossa excelência

Célio Batista nasceu em São Paulo e começou
a trabalhar nos Correios ainda adolescente. Foi
telegrafista e operou aparelhos de Código Morse
e baudot. Atualmente é operador no Centro de
Serviços Telemáticos (CST).
“A seção de expedição de telegrama era tudo
meninada, não tinha ninguém maior. Tudo moleque,
assim uns 14, 15 anos, e, quando sabia que tinha
casamento, a gente se programava para levar os
telegramas mais tarde. Punha uma roupinha mais ou
menos e ia. Aí nós convidávamos um colega: ‘Vamos
levar um telegrama naquela casa?’.
Chegava lá: ‘Ô, não sei o quê, felicitação’.
E o pessoal da casa:
‘Entra aqui, vem cá’. E levava a gente lá para dentro.
Dava guaraná, sanduíche, um pedaço de bolo.
Peguei várias festinhas, às vezes até de voltar no
dia seguinte. Lembro que uma vez fui entregar um
telegrama na casa do governador Ademar de Barros,
em Higienópolis. Era domingo. Quando cheguei na
frente da casa, falei com o guarda: ‘Telegrama para o
doutor Ademar de Barros’.

O guarda falou: ‘Entrega pessoalmente. Entra aqui,
vira lá’. Porque a casa era bem grande. Aí entrei,
fui, apareceu a dona Leonor Mendes de Barros,
que era a mulher dele. Ela falou: ‘Ô, rapaz, você
está trabalhando hoje?!’. Respondi: ‘É. Tem que
trabalhar’. Ela pegou lá os telegramas e me disse:
‘Vem cá’. Ela me levou numa sala; tinha uma mesa,
nossa, cheia de coisa: ‘Toma seu café, come o que
você quiser’. Fiquei lá comendo. Deu hora de ir
embora, passei por ela, estava lá o doutor Ademar.
Ele falou: ‘Já está satisfeito?’. ‘Já. Já’. Ele: ‘Ah, tudo
bem, então’. A dona Leonor interrompeu: ‘Espera aí.
Não vá embora ainda não’. Ela me levou lá dentro
e ainda me deu um pacote de chocolate. Quando
contei essa história na seção fiz sucesso.
Aí perguntava para o pessoal de domingo: ‘Quem vai
fazer Higienópolis?’. Todo mundo queria ir à casa do
governador.”

baudot
“O baudot era uma caixinha de metal com cinco teclas de madeira
marrom. Você punha um rolo de fita gomada, ela passava, e conforme
se batia davam as letras ali. O A é um fraco e um forte: ti, tá. O B é um
forte e três fracos: tá, ti-ti-ti; tá, ti-ti-ti. Telegrafia é igual música, educa
o ouvido. A pessoa tem os sinais da música, a telegrafia é a mesma
coisa. Então eu sabia o abecedário inteirinho. Porque para receber um
telegrama tem que saber o abecedário, inclusive letras e números.”
Célio Batista

Já vai?
Um dia precisei substituir um amigo. O sol estava forte e não conhecia
as ruas do distrito que estava atendendo. Tinha que entregar uma carta
registrada e algumas encomendas. Andei muito até encontrar o endereço.
Lá
Chegando, gritei:
- Correio!
Uma voz rouca respondeu:
- Já vou!
Depois de algum tempo esperando, repeti o chamado e a voz respondeu da mesma forma. Como ninguém
apareceu, mais uma vez apelei por atendimento e a voz repetia, mas nada de alguém aparecer.
Pensei que poderia ser uma pessoa idosa, com dificuldade para andar, então esperei um pouco mais e
chamei novamente, obtendo a mesma resposta.
Só podia ser alguém brincando comigo; desisti de aguardar e resolvi deixar as encomendas na caixa de
correspondência, quando a voz berrou:
- Já vai?
Como assim?! Agora tinha certeza que era brincadeira. Espiei, tentando localizar o dono da voz e encontrei
um papagaio empoleirado no terraço, e que não parava de repetir o seu “já vai?”.
Um vizinho apareceu e disse que o bichinho fazia aquilo com todo mundo, a brincadeira do ‘já vou, já vai’.
Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”, Autor: Antônio de Morais Almeida.
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Daria um livro imenso
Cartas da família real
Mary del Priore é historiadora e escritora. Foi
professora da Universidade de São Paulo e da
PUC-RJ. É especialista em história do Brasil e
tem mais de 30 livros publicados sobre o assunto.
“Escrever cartas era muito comum. Escrever
para os amigos, troca de cartões-postais, cartas
mesmo, cartas com desenhos. Não havia carta
que não fosse decorada com um coraçãozinho,
um sorriso. Tinha habilidade para pequenos
desenhos, então minhas cartas eram sempre
decoradas. Escrevia uma frase e depois fazia
um desenho: ‘Que você fez essa semana?’.
Eu respondia: ‘Fui à praia’. Aí desenhava uma
praiazinha, quer dizer, tinha a mistura de desenhar
e de escrever. A carta sempre foi uma coisa
presente na vida das pessoas. Depois de casada
com meu primeiro marido, sempre que me
ausentava deixava cartinhas para ele.

Eu me lembro que na primeira viagem que fiz
para fora, acho que ia passar três ou quatro
semanas, deixei uma carta para cada dia,
para ele receber e ter uma carta minha no
café da manhã. Mais tarde, no final dos anos
80, quando conheci meu segundo marido
na Europa, trocamos uma intensíssima
correspondência; a gente se falava pouco
ao telefone por causa do custo e do fuso
horário. Acho que se a correspondência fosse
publicada hoje daria um livro imenso.”

“A mãe do Conde d’Eu, marido da Princesa Isabel,
escrevia centenas de cartas por mês. Ela sentava na
cama e, com a letrinha muito esgarranchada, falava
com a família. Percebe-se a forma afetiva, os apelidos,
a maneira de se despedir. E havia as cartas mais
formais, as cartas de pêsames, as cartas de felicitação
por aniversário ou casamento. É possível percorrer
uma vida pelas cartas. É fantástico.”
Mary del Priore

Cartas de família paulista
“Recentemente, a Magali, minha filha, localizou
nos guardados da mãe dela, que faleceu,
algumas cartas que trocamos quando a gente
estava se preparando para casar. Ela em Bauru,
eu em São Paulo. E para mim foi um achado.
Então, são tesouros aquelas cartinhas, porque
mostram realmente um casal muito apaixonado
e falando dos sonhos, falando do que esperava
da vida. E a leitura dessas cartas fez bem para
as minhas filhas. Elas viram que não era só o
que nós contávamos, ali estava a prova de que
nós vivemos esse momento.”
Mauricio de Sousa é criador da Turma da Mônica
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Que genro minha mãe ia perder

Conexão
Brasil-Tilipinas

“Meu irmão mais velho, chamado Willians,
mudou-se para o Canadá em 1989, ocasião em
que era noivo no Brasil, sendo que sua ideia inicial
era se casar após dois ou três anos por lá.
Ele retornou para cá em 1993, e o casamento
acabou não se realizando. Chateado, voltou em
seguida ao Canadá, mudando-se posteriormente
para os Estados Unidos. Um ano depois ele nos
informou que estava namorando por carta uma
garota das Filipinas. Tinha sido apresentado à
moça por um tio dela, que era colega de trabalho
do Willians. Isso durou alguns meses, pois em
dezembro de 1994, após algumas cartas, uma
foto, poucos telefonemas e nenhuma utilização
de internet, ele viajou até aquele país. Apenas
duas semanas depois os dois se casaram.
Parecia o final da história, mas a moça filipina

não conseguiu obter o visto de entrada norteamericano. Meu irmão voltou sozinho para os
Estados Unidos e o relacionamento de ambos
voltou a ser por cartas. No mês de setembro
de 1995 meu irmão resolveu mandar sua
esposa para o Brasil. Ela ficou na casa de meus
pais, onde eu também morava. O problema
é que ninguém falava inglês, e a moça só se
comunicava em inglês e em um dialeto das
Filipinas, o tagalo. Nós nos viramos como deu
por três meses, até que em dezembro de 1995
meu irmão chegou, sendo que aqui eles se
reencontraram, mas novamente ela não obteve
o visto de entrada. Ele foi embora e sua esposa
só pôde partir em março de 1996. Nessa altura
praticamente eu já falava inglês.”

“Os Correios sempre foram uma realidade na vida do cidadão brasileiro.
Aqueles envelopes tradicionais em verde e amarelo, quem não viu? Antes
mesmo de trabalhar lá tive uma experiência linda com carteiros. Era noiva
do meu marido, ele viajava muito, andava pela região Norte. Ele dizia que
ia mandar cartas, mas fazia já quase um mês e nada de cartas. Fiquei
aborrecida. Um dia, estava saindo de casa e o carteiro viu um quadro meu,
olhou meu nome assinado. Ele disse: ‘Que quadro bonito! Quem é essa moça,
essa tal Sara?’. Disse que era eu, e ele falou que estava com um amarrado
de cartas com o nome de uma jovem com esse nome, mas não havia
conseguido entregar porque o endereço estava errado. Pedi as cartas e dei
um abraço no carteiro. Passei a semana inteiro lendo. Que genro minha mãe
ia perder se não fosse o carteiro!”
Sara Coelho de Souza, funcionária dos Correios

“As duas cartas de amor mais difíceis de
escrever são a primeira e a última.”
Francesco Petrarca, poeta italiano

até talco na carta

“Eu e minha ex-esposa praticamente nos casamos por correspondência. Quando eu morava
lá ela era pequena, aí vim para São Paulo, fiquei um tempo, e quando voltei ao Espírito Santo,
ela já era adulta. Acabamos nos casando, mas foi tudo através de correspondência; eu até
colocava talco na carta.”
Antônio Barros de Bastos, carteiro, São Paulo, SP

Claudir Calipo é advogado e vive em Caçapava, SP
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Vinicius de Oliveira foi escolhido entre mais de
1500 atores para interpretar o papel do menino
Josué no filme “Central do Brasil”, de 1998,
indicado ao Oscar. Participou de outros filmes
como “Assalto ao Banco Central” e “Linha de
passe”.
“Lembro que uma vez eu estava em Berlim,
por conta do filme, e recebi um telegrama: a
minha turma da escola, no Rio, me mandou
uma mensagem desejando boa sorte, sucesso
e aquela coisa: quando eu voltasse, eles estariam
lá para me receber. Aí depois, com o sucesso
do filme, começaram a vir as cartas: a mais
interessante foi uma de 200 metros que era ‘eu te
amo, te amo, te amo, eu quero muito te conhecer,
casa comigo, namora comigo’. Ela fica no meu
guarda-roupa até hoje. E eu também comecei
a me corresponder. Escrevia para um grande
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amigo que eu fiz em Cruzeiro do Nordeste e
tinha uma, não era bem uma namoradinha, era
uma paquerinha, a gente trocava cartas. Essa
sensibilidade, essa expectativa amorosa que
estava no ato de escrever para alguém se perdeu
um pouco. Você tenta fazer uma letra bonita,
tenta escrever bem; enfim, tenta fazer coisas que
de certa forma vão tocar a pessoa. E não tem
mais também aquele friozinho na barriga, o tempo
de esperar a carta chegar, de ficar imaginando
coisas. Pelo computador tem aquela carinha, mas
não foi você que mandou, foi o computador. Você
não teve o cuidado de ir até o espelho, passar
um batom, no caso das mulheres, dar um beijo
e mandar. Então eu acho que esse romantismo
ainda está presente na vida das pessoas que
continuam escrevendo carta, mas para quem não
usa mais acho que é uma coisa que se perdeu.”

Central do Brasil
Para sobreviver, a personagem Dora (Fernanda Montenegro) passa
o dia escrevendo cartas na estação Central do Brasil, Rio de Janeiro,
auxiliando pessoas analfabetas e se comunicarem com parentes
distantes. Ela conhece um menino (Vinicius de Oliveira), cuja mãe foi
atropelada, e o ajuda a tentar encontrar, no interior do Nordeste, o pai
que o garoto nunca conheceu.
O filme foi lançado em 1998, com direção de Walter Salles. Central do
Brasil ganhou vários prêmios, inclusive o Festival de Berlim, e obteve
duas indicações ao Oscar.
Entre as curiosidades que cercaram o filme, duas se destacam: a
primeira é que quando a atriz Fernanda Montenegro sentou-se na
cadeira, atrás de uma mesa, para as primeiras filmagens, diversos
usuários da Central do Brasil a ela se dirigiram perguntando quanto era
o seu trabalho, desconhecendo que se tratava de um filme. A segunda
curiosidade é que o diretor Walter Salles conheceu o menino Vinicius
de Oliveira engraxando sapatos. Como gostou do jeito da criança, ele
o convidou para fazer um teste.
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Estava escrito nas estrelas

“Em 1947, a jovem Jandira Ramalho deixou
a cidade de Mococa, SP, e viajou para São
Paulo em visita a parentes. Dias depois a vi pela
primeira vez e me apaixonei. Jandira conseguiu
emprego, mas, temendo minha reação, disse que
trabalhava nas Lojas Três Irmãos, na rua Direita.
Tentei vê-la várias vezes, nunca consegui. Certo
dia, nos encontramos e ela contou a verdade:
seu trabalho era em um bar na rua da Quitanda.
Não gostei, não tanto pelo local, mas por ela ter
mentido. Jandira voltou para Mococa e passamos
a nos escrever. Naquele tempo os Correios
demoravam 15 dias para levar uma carta e outros
15 para trazer a resposta. Tempos depois recebi
uma dessas cartas, mas só a abri no meio de
uma viagem a Campinas com um colega.

A saudade bateu fundo e decidi ir vê-la.
Um funcionário disse que poderíamos fazer
conexão com o horário da Mogiana, indo até
Casa Branca, de onde tomaríamos um táxi
até Mococa. Quando chegamos, o único táxi
estava a serviço de um fazendeiro. Tomamos o
trem para Passos, Minas Gerais. Desembarcamos
em São José do Rio Pardo, mas uma família
desceu na nossa frente e tomou o táxi.
Eram cinco da manhã quando chegamos a
Mococa. Enquanto subíamos a rua da casa dela,
meu colega disse: ‘E se o pai da moça passa
fogo na gente?’. Felizmente nossa determinação
e nossa boa vontade nos ajudaram e fomos bem
recebidos. Logo depois iniciamos uma relação;
ela durou 50 anos.”

“Minha esposa Jandira faleceu em 2004.
A perda me deixou amargurado, porém, em
abril de 2007 recebi o convite para participar de
uma comunidade do Orkut: ‘Pessoas Fazendo a
Diferença’; sua proprietária era uma missionária
itinerante da Assembleia de Deus em Brasília,
Cleusa Teixeira de Souza.
Quatro dias depois de nos conhecermos era seu
aniversário e lhe mandei uma mensagem. Aos
poucos fomos nos tornando amigos. Trocamos
endereços e firmamos um compromisso de,
na primeira oportunidade, nos encontrarmos
pessoalmente. Mas antes de isso se consumar
tive uma surpresa: recebi uma carta dela, o

que me causou grande emoção. Relembrando
tempos da adolescência, senti o desejo de
escrever um bic-mail para meu amor, e essa
correspondência epistolar continuou por meses
em razão da distância entre Brasília e São Paulo.
Nosso primeiro encontro aconteceu em agosto
de 2007, na cidade de São Bernardo do
Campo. Foi emocionante. Passamos dois dias
conversando, nos conhecendo e constatando
aquilo que já havíamos sentido. Em novembro,
em uma reunião com minha família, colocamos
um anel de noivado. O casamento aconteceu em
fevereiro de 2008.”

a surpresa
“Talvez você estranhe estar recebendo uma carta, mas acredito que ela é uma comunicação
que é construída partindo do coração; meditamos em tudo que se passa dentro de nós para
externarmos um sentimento que propicia indizível felicidade. Tive vontade de relembrar a emoção
de ouvirmos o carteiro bater em nossa porta para nos entregar uma correspondência. Essa espera
parece um tônico para o coração. Espero que goste da surpresa e me responda também pelo
correio, pois meu coração já começou a viver a expectativa de receber noticias suas.”

José Wladimir Klein é paulistano e funcionário público aposentado. Escreveu 23 livros.
Às vésperas de completar 85 anos continua ativo, escrevendo e participando das redes sociais
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Carta de Cleusa Teixeira de Souza a José Wladimir Klein
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É COMO DAR V IDA A UM JARD

Flaviane* nasceu em Taboão da Serra, Grande
São Paulo, em 1978. Para pagar a festa de
aniversário da filha, viajou à Bolívia para trazer
drogas. Foi presa e atualmente cumpre pena na
Penitenciária Feminina da Capital, São Paulo.
“A única carta que recebo é de uma companheira
que conheci aqui, a Jerusa; ela saiu para o
semiaberto agora. Eu estava acabada, uma época
assim que estava desanimando da penitenciária,
aí de um nada ela falou: ‘Me apaixonei por você’.
Eu falei: ‘Não, por mim não’. Ela disse assim: ‘Por
você. Você vai ser a minha mulher’. E eu: ‘Vixe,
está louca, é? Comigo não’. Ela falando, falando,
quando deu, de um nada eu estava envolvida.
Ela me mandava cartas, primeiro pessoalmente.

IM

Ela ficava me mandando. Agora que ela saiu, ela
me escreve duas, três vezes por semana.
E eu mando também, só que não é uma carta,
é um jornal, de tanta coisa que falo. Quando ela
não escreve fico doida. Já emburro, fico atacada;
trabalho com aquela cara, aquele desânimo, fico
querendo chorar. Aí, quando chega uma carta,
parece que preencheu. É como dar vida a um
jardim. Ela é mais que especial para mim.
Às vezes fico parada aqui, fico pensado. Aí eu
paro, olho e falo: ‘Ai, Senhor, dá muita vida para
ela, muita saúde, porque acho que não suportaria
aqui presa, separada dela, perder tudo.”

Cordel atrás das grades
“Em Diadema existe um CDP, Centro de Detenção Provisória, e o pessoal da Secretaria de Cultura
costuma fazer oficinas lá. Eles já sabiam de mim e quiseram fazer um teste com o cordel. No começo
estava apreensivo. Aquele clima, aquele ar carregado. A gente passa por 11 portões até chegar ao
local, aquele cheiro forte de creolina com sabonete Protex e cigarro. É pesado, mas fui em frente.
Sempre falo da história do cordel, dos principais autores. Falo sobre métrica, rima, oração, e aí, já
no final da oficina, escolhemos democraticamente um tema e começamos a elaborar um texto. No
último encontro o texto tem que estar pronto. Faço em casa alguns exemplares do cordel e levo para
discutir o que foi feito. Todos leem aquilo, tiramos dúvidas, e o resultado é maravilhoso. No final do ano
juntamos alguns textos produzidos durante o ano e é feito um livrinho para os presos mandarem para
as famílias, para a Secretaria de Cultura enviar para as bibliotecas da cidade.”
Moreira de Acopiara, cordelista

Volta por cima
Cordel escrito juntamente com alunos privados de liberdade,
no Centro de Detenção Provisória de Diadema, no primeiro
semestre de 2013, sob orientação de Moreira de Acopiara.
Não vou reclamar da vida,
Porque sei que sou liberto.
Procuro ver o meu erro
No momento em que me aperto.
Felicidade é um bem
Que nem todo mundo tem,
Por algo que não deu certo.

*

Cair e se levantar
É algo muito importante.
Quem dá a volta por cima
Prova que é um gigante.
Seu astro tem qualidade,
Sobra luminosidade
Na barra desse levante.

o nome da depoente foi trocado para preservar sua identidade
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Ganhei minha mãe na cadeia

Maria* é búlgara, nascida na cidade de Cherven
Bryag em 1988. Um dia uma amiga lhe falou sobre
a possibilidade de ganhar dinheiro buscando
drogas no Brasil. No retorno à Bulgária foi presa
no Aeroporto de Guarulhos. Cumpre pena na
Penitenciária Feminina da Capital, São Paulo.
“Eu já estava pronta para embarcar de volta para
a Bulgária quando chegou um Federal e pediu o
passaporte, eu dei. Ele olhou, viu que era búlgara
e pediu revista. Olhou minha mala, minhas coisas,
não achou nada. Quando pediu para tirar meu
casaco, sabia no que ia dar. Ele perguntou se
tinha droga e fiz que sim. Fiquei presa três dias
na Federal, em Guarulhos, depois me trouxeram
para o presídio. Hoje, meu contato com meu país
é por cartas. A minha mãe, depois que fui presa, a
gente... como se chama quando a gente se apega
mais? Ganhei minha mãe aqui na cadeia. Agora
sim posso falar que tenho uma mãe. Porque minha
mãe escreve coisas bonitas. Ela nunca tinha falado
‘te amo, tenho saudades de você’.

Ela me chama de ‘minha preciosa, estou te
esperando, você é muito linda’. Ela gosta muito
disso agora, ela me dá muita atenção pelas cartas.
Podem ser poucas palavras, mas minha mãe agora
escreve coisas muito boas, muito lindas. Quando
sair daqui gostaria de ficar uns dez, quinze dias
por aqui. Queria conhecer algo bonito no Brasil:
ir a uma praia, comer algo bonito, me divertir um
pouquinho, e aí sim voltar para casa.”

o nome da depoente foi trocado para preservar sua identidade
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Guilherme Salgado Rocha nasceu em Juiz de
Fora, MG, em 1959. Formou-se em jornalismo na
Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde a
faculdade trabalha com revisão. Escreveu oito livros,
como ‘Pense no Haiti, reze pelo Haiti’ e a biografia
do operário Santo Dias da Silva.
“Trabalhei alguns anos como jornalista no ‘O São
Paulo’, jornal da Arquidiocese de São Paulo. Com
o padre Júlio Lancellotti fui ao presídio feminino do
Tatuapé. Fiquei amigo de algumas detentas e me
correspondi com três ou quatro. Curiosamente, um
dia estava saindo de casa, toca o interfone. ‘Quem
é?’. Era uma presidiária de lá, tinha sido solta e não
tinha onde ficar até receber o visto, ela era suíça.
‘Estou perdida, achei uma carta sua, vim bater aqui’.
Aí eu falei: ‘Suba!’. Era uma senhora, eu sabia que
tinha sido presa por tráfico. Ela chegou, eu disse
assim: ‘Você está vendo a mala, estou indo para

Imagens: acervo
pessoal de Maria

*

Para com essa bobagem pra cima de mim

CORRESPONDÊNCIA deriva do latim correspondere,
que originalmente queria
dizer “estar em harmonia, em
concordância. Somente no
século 17 ela começou a ter
o sentido de comunicar-se
por meio de cartas.

o Rio de Janeiro, mas você pode ficar’. ‘Posso?!’.
‘Claro, não tem problema’. ‘Mas quando o senhor
volta?’. ‘No domingo à noite ou na segunda-feira
de manhã’. ‘Posso mesmo?!’. ‘Pode’. Então ficou
lá. Aí eu volto. Ela afirmava que havia sido presa
injustamente, que isso e aquilo. À noite comprei
uma garrafa de vinho, botei em cima da mesa e fui
incisivo: ‘Agora me conte a verdade’. Ela insistiu:
‘Eu me envolvi com a luta armada’. ‘Que luta
armada, nada! A sua luta armada era a pasta branca.
Para com essa bobagem pra cima de mim!’. No fim
admitiu tudo, foi muito legal. Ficou lá em casa mais
uns cinco dias, depois recebeu o visto e foi embora.
Simone, ela se chamava Simone. Nunca mais a vi.
E tem mais: me garantiu que tinha um filho com o
ator Sean Connery... Vai saber?!”

Cartões-postais da coleção de
Guilherme Salgado Rocha
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MAIS TEMIDAS QUE O E-MAIL
ANISTIA INTERNACIONAL
Maurício Santoro Rocha nasceu no Rio de
Janeiro em 1978. Formou-se em Jornalismo.
Trabalhou posteriormente em organizações não
governamentais até chegar à Anistia Internacional.
“Soube da oportunidade de trabalhar na Anistia
pelo Facebook. O diretor da Anistia era uma
pessoa que já tinha conhecido e acompanhei
quando virou o diretor da organização. Um belo
dia ele posta que a Anistia estava recrutando
assessores. Falei: ‘Pô, isso pode ser legal’.
Trabalhando lá descobri, entre outras coisas, a
importância das cartas. A Anistia foi criada como
uma campanha global para escrever cartas em
favor de presos de consciência. Na época em que
ela foi fundada não existia fax, não existia internet;
as próprias ligações telefônicas eram precárias. A
carta era o grande instrumento de comunicação.
Só que ainda hoje existem razões pelas quais

a carta continua a ser nossa ferramenta
preferencial. Primeiramente, a carta a gente
escreve à mão; é o nosso punho, nossa letra,
nossa maneira de escrever; é o desvio na
caligrafia se a gente está com raiva, é uma marca
de lágrima se a gente está triste. E segundo:
a carta tem presença física. É claro que os
governos podem simplesmente jogar as cartas
na lixeira, mas, na nossa experiência, eles não
fazem isso; não fazem porque elas funcionam
como uma pesquisa de opinião pública. Você vê
aquela pilha subindo, percebe que o tema está
ganhando atenção e mobilizando pessoas.
O próprio envelope, os selos, enfim, a
embalagem, são indicadores dos lugares do
mundo nos quais as pessoas estão olhando para
aquele tema de direitos humanos.”

A Anistia Internacional foi fundada em 1961 pelo
advogado britânico Peter Benenson, após tomar
conhecimento, pelo “The Daily Telegraph” (jornal
inglês), que dois estudantes portugueses haviam
sido condenados à prisão pelo regime salazarista
(1933-1974). O crime de ambos? Terem gritado
“viva a liberdade” no centro de Lisboa.

“Sou a pessoa que mais utiliza os Correios no meu prédio.
Todo dia tem uma carta ou uma encomenda chegando.”
Poliana Okimoto, maratonista aquática

TELEGRAMA - mais caro, mas
muito mais rápido, assim se
chamou a partir de uma palavra
inventada em 1852, formada
pelo grego tele-, “longe”,
mais gramma,“letra do alfabeto”,
da mesma raiz de graphein,
“desenhar, escrever”.
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Um dos mais requisitados serviços
dos Correios, o Sedex 10 é um
sistema de encomenda da linha
expressa para o envio de documentos
e mercadorias. A entrega é garantida
até as 10h da manhã do dia útil
seguinte ao da postagem.
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Lá vem carteiro, lá vem história!

Alma também se
engana
Existem pessoas que esperam com ansiedade
o carteiro; outras, principalmente as que
têm dívidas, fogem dele. Era assim com dona
Estela. Quando eu chegava com uma cobrança
mal respondia ao meu bom dia.
Certo dia eu vinha trazendo um vale postal
do seu marido. Quando me viu, colocou as
crianças para dentro de casa, desligou o som e
fechou portas e janelas, tentando se esconder.
Na porta, anunciei minha presença e nada de
resposta. Resolvi chamá-la pelo nome e ela
respondeu: - Não tem ninguém aqui!
- Mas quem está falando aí? – brinquei. É uma alma?
- É sim! A alma da sua mãe! – disse dona
Estela.
Pedi então à vizinha para avisar que estava
trazendo um vale postal e que retornaria.

Quando cheguei no dia seguinte, dona Estela
me aguardava sorridente. Pediu desculpas pelo
que dissera; aproveitei seu bom humor para
perguntar:
- E a alma que me mandou embora ontem?
- Alma também se engana. E não gosta só de
rezas, gosta de dinheiro também.
Extraído do livro “Novos Causos dos Correios”.
Autor: Francisco das Chagas Bezerra.

“Quando criança, fazia cursos por
correspondência de eletrônica e
modelismo, e recebia as coisas pelos
Correios. Eu ficava ansioso. O carteiro
passava numa hora que estava
estudando em um quarto perto da
calçada. Era ele gritar: ‘Correios’ e eu,
mais que depressa, corria até o portão.”
Humberto José Augusto Brito, Fortaleza, CE

“Uma vez, ao entrar numa rua
sem saída, um rotweiller veio
como se estivesse marchando.
Não sei como fiz aquilo, mas
pulei num muro e fiquei gritando
para a dona amarrar o cachorro.
O muro tinha dois metros de
altura. Acho que foi o medo que
me fez subir tão rápido.”
Licineu Barbosa de França, AL

você sabia?
“Até hoje, se pudesse, eu ainda gostaria de entregar cartas.
Conheci famílias, estabelecimentos, os lugares em que
as pessoas trabalhavam. Fiz amigos e fui até convidado
a casamentos. As pessoas ficavam satisfeitas com nosso
trabalho, era uma coisa gratificante.”

Um carteiro percorre em média sete quilômetros por
dia. Ao final de um ano terá percorrido cerca de dois mil
quilômetros, o que é mais ou menos como ir de São Paulo
ao Piauí. Juntos, os carteiros do Brasil percorrem cerca de
397 mil quilômetros diários, o que equivale a quase dez
voltas ao redor da Terra.

Régis Luís Buscato, Flores da Cunha, RS
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Notícias da família imperial
Patrono dos Correios
O carioca João Henrique de Orléans e Bragança,
descendente da Família Real brasileira,
nasceu em 1954. É empresário e trabalha
como fotógrafo.
“Por ser descendente da Família Real lembro que
me cobravam muito conhecer a história do Brasil.
O professor, quando me chamava, eu já: ‘Ih, vai
sobrar pra mim’. Mas não era ruim; pelo contrário,
isso era até feito de maneira carinhosa. Afinal de
contas, a história da família no Brasil corresponde
a um período relativamente curto: desde 22, da
independência, até a república, são 67 anos.
dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil
e dom Pedro II reinou por 49 anos. Ele foi um
imperador querido e mundialmente respeitado
como humanista; tanto que quando foi deposto
o presidente da Venezuela na época, Jorge
Rojas, disse: ‘Que pena, cai a única verdadeira
república da América Latina’. Isso pelo perfil
liberal, pelo perfil conciliador, pelo perfil
democrático do governo, com liberdade de
imprensa e liberdade de expressão. Fora
isso, Dom Pedro II tinha uma característica
interessante: ele escrevia tudo que fazia, tudo
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que pensava, quase tudo. Isso é ótimo para os
historiadores de hoje. Eles o agradecem por
isso, afirmam que foi muito importante para a
História do Brasil ter registrado com as próprias
mãos as reuniões do Conselho Ministerial,
os conselhos que dava à filha, as posturas, é
muito interessante. Tudo foi registrado. Antes
esse material ficava conosco, mas meu tio,
numa decisão correta, doou o acervo ao Museu
Imperial de Petrópolis. Eles, afinal, têm como
conservar muito melhor toda essa quantidade
de arquivos e documentos.”

Em 1822, a relação entre Dom Pedro I e a Coroa Portuguesa estava estremecida.
Nesse clima, chegou uma mensagem com ordens de Portugal; entre elas, a volta
imediata do príncipe para a Europa. Como dom Pedro estava em São Paulo, a futura
imperatriz Leopoldina e o ministro José Bonifácio receberam a carta. Bonifácio convocou
o mensageiro Paulo Bregaro e determinou: “Arrebente e estafe quantos cavalos
necessários, mas entregue a carta com urgência”. Trocando de montaria várias vezes, o
rapaz rumou a São Paulo e encontrou o príncipe em 7 de setembro, próximo ao riacho
Ipiranga. Ao ler os escritos, dom Pedro reuniu a guarda e, arrancando os laços de cores
portuguesas, ordenou: “Laços fora, soldados! Camaradas, as cortes de Lisboa querem
mesmo escravizar o Brasil: cumpre, portanto, declarar sua independência. Estamos
definitivamente separados de Portugal”. E bradou a famosa frase: “Independência ou
morte!”. Seja precisa ou não a descrição, o fato é que Paulo Bregaro, o carteiro, tornou-se
o patrono dos Correios.
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Os Correios passam todo dia lá em casa
Leila Hiromi Nishi nasceu em Tóquio, Japão, em
1955. Mudou-se para o Brasil, onde formou-se
em Arquitetura. Trabalhou com edição de livros e
arte em papel.
“Agora, mais recentemente, comecei a comprar
coisas pela internet. Como moro em um lugar
afastado, muita gente se perdeu tentando chegar
à minha casa. É preciso fazer um mapinha
detalhado para chegar, não é fácil. Agora, para
os Correios não podem mandar um mapa, não
é? Só manda o CEP. E sei que a primeira vez
que comprei algo pela internet, acho que voltou.
Veio do Jaguaré e aí retornou porque não tinha
ninguém em casa. Na verdade, acho que deve
ter voltado umas três vezes, porque não tinha
nem uma campainha na época; talvez tenha sido
por isso. Da segunda vez já veio direito. Quando
comprei uma cadeira, até fui receber lá na frente
e conversei um pouco com o rapaz. Vi que ele
veio com uma van pequena, e notei que estava

cheia de produtos para entregar. Aí fiquei
curiosa e comecei a conversar com ele. Falei
assim: ‘Nossa, você deve estar trabalhando
muito agora, porque todo mundo deve estar
comprando coisas pela internet’. Ele falou:
‘Essas lojas vão acabar. Nossa, daqui pra
frente vai ser tudo assim, pelos Correios’. Não
sei se é verdade, mas compro muitos objetos,
e fora isso tem a correspondência, muita
correspondência, revistas que eu assino, tudo.”

Mangás mandados pra cá

“Desde quando estava no Japão, aos três anos, eu lia livros de mangá. E aí,
quando viemos para o Brasil, meus pais se esforçaram para continuar com
esse hábito. O mangá que minha mãe assinava era específico para meninas,
eram revistas semanais. Chegavam quatro ou cinco volumes daqueles por mês.
Minha mãe vinha comprar ou eles mandavam pelos Correios até o Paraná, e
lá ela retirava na agência. Todo mês ficava esperando a chegada dos livros.
Tinha muita história de guerra, de pessoas que sofriam ou sofreram na guerra.
Principalmente histórias de crianças que perderam os pais ou passavam fome.
Chorava muito lendo aquelas histórias, ficava encharcada de chorar. Meus pais
fizeram um grande sacrifício ao fazer essa assinatura. Eles podiam estar ruins
de dinheiro, mas nunca deixaram de assinar os mangás. Minha avó dizia que era
obrigação dos pais comprar aquilo para os filhos.”

Imagens: acervo pessoal de Leila Nishi
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E MARTINOPOLIS
TESOUROS D

Demorou, mas emplacou
José Carlos Daltozo nasceu em Ibirá e atualmente
mora em Martinópolis, SP. Sempre gostou de
fotografias e livros ilustrados, e isso o levou à
paixão pelos cartões-postais. Ao descobrir, em
1988, a existência de uma associação reunindo
colecionadores, nela ingressou e não parou mais
de colecionar.
Segundo Daltozo, a era de ouro do postal
aconteceu de 1900 a 1930, época em que os
equipamentos fotográficos eram raros e caros,
e as revistas e jornais traziam poucas ilustrações.
O postal difundia imagens de cidades, permitindo
às pessoas conhecer a história, geografia,
arquitetura, urbanismo, meios de transporte,
modo de vida, usos e costumes de
outras culturas. Embora sua coleção seja
majoritariamente moderna (postais de 1960 até
hoje), Daltozo tem um bom número de postais
antigos do Brasil e exterior. Por exemplo, alguns

postais de São Paulo do início do século XX, com
carroças nas ruas, outros apenas com edifícios de
três andares, e alguns mostrando a construção do
Edifício Martinelli na década de 1920, o primeiro
arranha-céu (era assim chamado) do Brasil. O
maior número de postais antigos brasileiros é do
Rio de Janeiro porque, além da beleza da cidade,
foi a capital federal até 1960.
Daltozo tem atualmente 204 mil postais
catalogados, resultado de várias viagens,
aquisições, doações e intercâmbio com mais de
100 colecionadores. Todos estão guardados em
arquivos de aço de sete gavetas, desses usados
para fichários em cartórios e bancos. Ponderado,
diz que procura novas peças com obstinação,
mas sem obsessão. “É preciso ter a sabedoria de
até quanto se pode gastar nesse hobby, e jamais
despender recursos que poderão faltar para
outras necessidades diárias.”

O Brasil foi o segundo país do mundo a emitir selos postais, logo após a Inglaterra. Com o cartão-postal,
porém, isso não ocorreu. Criado em 1869 na Áustria, ele foi adotado em nosso país somente em 1880, a
partir de decreto imperial. Nessa altura, a Europa inteira já fazia uso do meio simples de correspondência
a descoberto (sem envelope). No início, somente o correio brasileiro tinha o monopólio de produção e
venda. Era uma cartolina, tendo em um dos lados o valor da postagem impresso e local para o endereço
do destinatário. O verso ficava totalmente em branco, com espaço para se escrever a mensagem.
Em 1900, gráficas particulares começaram a editar postais, e foram paulatinamente ganhando fotografia.
Com o tempo, se transformaram em verdadeira febre.

Cartões-postais da
coleção de José
Carlos Daltozo
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Lembranças cruzando mares e oceanos

Terremoto
Jonathan Luke Hannay nasceu em Bruxelas, na
Bélgica. Viveu em vários países e trabalhou com
pessoas em situação de rua. Hoje comanda
a Acer – Associação de Apoio a Crianças em
Risco, em Diadema, SP.
“Meus pais são britânicos, ele era diplomata e
minha mãe o acompanhava; naquela época não
era possível marido e mulher trabalharem fora.
Eles se conheceram no Irã, quando trabalhavam
para uma espécie de Itamarati britânico. Eu nasci
em Bruxelas e vivi lá até os oito anos, quando me
mandaram para um colégio interno na Inglaterra.
Meus pais continuaram morando na Bélgica
nesse período, então a comunicação com eles
a partir dali foi toda com cartas. Logo na primeira
semana na nova escola nos ensinaram a escrever
cartas, como endereçar, essas coisas. Todo
domingo nós tínhamos essa obrigação: escrever
para os pais. Geralmente levava dois dias para a
carta chegar e outros dois dias para eu receber a
resposta. Quando eles se mudaram de Bruxelas
para a Inglaterra ficou mais rápido: eu colocava
no correio às segundas, e na terça-feira a carta
já chegava à casa dos meus pais. Aí era a vez

de eles mandarem e, um dia depois, eu recebia.
Mais tarde, quando eu já estava de passagem
pelo Brasil, em Jericoacoara, eu voltei a
escrever com frequência. Eu me lembro que
vinha alguém da cidade e ia distribuindo as
cartas para as pessoas do povoado. Não tinha
endereço, CEP, nada; se você quisesse receber
a correspondência tinha duas opções: ou ia aos
Correios ou esperava alguém trazê-la até você.
Depois, quando abriram um posto telefônico, é
que as pessoas passaram a ir até lá para buscar
cartas, encomendas, qualquer coisa.”

“Uma vez houve um terremoto em Bali. Eu estava na Indonésia e papai soube através
pelos jornais. Ficou preocupadíssimo. Para se completar uma ligação naquela época se
levava 12 horas, então eu consegui um posto de telégrafo em que o funcionário batia a
mensagem na hora e a pessoa recebia o rolo com o texto na hora. Isso tem quase 40
anos. Você lia: ‘Meu filho, você está aí na agência?’. E respondia em seguida: ‘Papai,
estou’. ‘E o terremoto?’. ‘Tremeu muito, mas não houve problema conosco, graças a
Deus’. Isso nos marcou muito, essa nossa conversa através pelo telex.”
João Henrique de Orléans e Bragança é empresário e fotógrafo

POSTAR CARTAS - do verbo
latino ponere, “colocar, pôr”,
que virou depois postum, “local
designado a uma pessoa para
cumprir um dever”, “estação
de muda de cavalos de tração
de veículos”, por onde passava
também a correspondência.

Lista da fortuna
Se os carteiros ganhassem um real cada
vez que ouvissem uma dessas frases,
estariam com certeza entre os homens
mais ricos do mundo.

Ô, carteiro, trabalhando na chuva?!
Tem carta pra mim?
Deixa na caixinha.
Se for conta pode levar.
Onde assina?
Sua caneta não está escrevendo.
Essa pessoa não mora mais aqui.
Pode entrar, não morde não.
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto

Livros nos correios
João trabalha em uma livraria, que
vende livros novos e usados. Todos
os dias vai à AGÊNCIA dos CORREIOS
despachar livros para o Brasil inteiro
e buscar a CORRESPONDÊNCIA na caixa
POSTAL. Do Amazonas ao Rio Grande
do Sul, há muitos pedidos: romances,
ficção cientifica, aventura, infantis,
de guerra, policiais e culinária. Certo
dia, João, como fazia todos os dias,
abriu a caixa postal e colocou a mão
lá dentro para retirar as CARTAS. Mas
levou um baita susto: em vez de
cartas, havia outra mão! Exatamente
naquela hora, Maria, FUNCIONÁRIA da
agência, do lado de dentro do balcão,
estava distribuindo a correspondência
pelos diversos ESCANINHOS das caixas

postais. João olhou depressa e
deu de cara com os olhos negros
de Maria. Como eram de 15 a 20
ENCOMENDAS ou SEDEX de segunda a
sexta, eles começaram a conversar,
refeitos do susto. Maria adora ler.
Os romances água com açúcar são
os seus preferidos. Ela comentou
com João, que lhe deu um livro de
aniversário, com um bonito CARTÃO
dentro de um ENVELOPE amarelo.
Ele a convidou para irem ao CINEMA.
Começaram a NAMORAR há seis
meses. Agora, quando João entra
na agência, por volta das 11h, ela
começa rapidamente a DISTRIBUIR as
cartas, para haver um leve toque de
mãos durante o EXPEDIENTE. Ninguém
nunca desconfiou. Mas se desconfiou,
com certeza se calou para sempre...

PALAVRAS CRUZADAS

solução
solução

CAça-palavras
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Lá vem carteiro, lá vem história!

Rio, 40 graus

Sedex com quatro
patas
Jean Carlos Pereira tem uma interessante
história de amizade com um cão, o Sedex, na
cidade de Jaguaruna, Santa Catarina. Durante
dois anos Sedex o acompanhou nas entregas,
muitas vezes como cão de guarda da moto dos
Correios.
“Fui admitido em 2001, na cidade de
Blumenau. Em 2008 surgiu a oportunidade de
transferência para Jaguaruna, cidade com 17
mil habitantes”.
Em fevereiro de 2010 viu um cão ferido,
faminto e sozinho. Levou-o para casa e
chamou um veterinário. Em uma semana
Sedex estava recuperado.
Nasceu uma amizade não muito comum entre
cão e carteiro. Ele acompanhava Jean Carlos
até a agência, aguardando na porta para juntos
fazerem as entregas. Postava-se perto da moto

enquanto Jean distribuía as encomendas.
A fama do cachorro carteiro se espalhou, e
uma foto da dupla saiu nos jornais da região.
Em julho de 2012 Jean foi transferido para
Itajaí. Obrigado a doá-lo, encontrou uma
família que está cuidando muito bem do cãocarteiro.

Fevereiro, alto verão carioca. Eram quase duas
da tarde e o calor era tão forte que nem os
termômetros marcavam mais. Lá estava eu,
parado diante de uma rua que mais parecia a
perna da Cláudia Raia, de tão longa, ou a faixa
da camisa do Vasco, de tão íngreme. Tinha que
entregar um telegrama naquele lugar.
Comecei a subida e logo de cara a tentação;
uma senhora cheinha e bem vestida, olha para
mim com pena e diz:
- Eu é que não subo essa rua nesse sol. Vou ali
até o botequim tomar uma cervejinha.
Não sou de beber, mas fiquei com uma inveja
danada. Para piorar, o número que queria
ficava bem no final da rua.
Cansado, sem almoçar e já com sintomas
de desidratação, mais uma tentação no meu
calvário; passa uma mulata, daquelas que
desfilam no carnaval, com um minivestido e
uma lata de refrigerante suando de gelada na
mão. Ah, meu Deus!

Enfim, achei a casa.
Chamei e ninguém
atendeu. Repeti e
nada, mas precisava
da confirmação do
recebimento do próprio
destinatário. A vizinha,
ouvindo meus gritos, saiu
e avisou que naquela casa
morava apenas uma dona,
mas que ela não estava.
Já ia desistindo quando
a vizinha novamente
apareceu e disse:
- Tá vendo aquele
botequim lá embaixo?
Está vendo aquela
gorduchinha, de roupa
abóbora? É ela. Que
sorte, hein?!
Extraído do livro “Novos
Causos dos Correios”.
Autor: Cléber Ribeiro.

GARRANCHO - do espanhol
“garrancho”, parte saliente
de um ramo ou tronco. Letra
mal traçada, pouco legível.

Ilustração de Jô Oliveira
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SÓ DEPOIS DE 50 ANOS
missivista contumaz
Marcos Antônio de Moraes nasceu em Porto
Feliz, SP. Graduado em Letras, é professor da
Universidade de São Paulo. Estudioso do tema,
organizou livros sobre a correspondência de
Mário de Andrade.
“Quando estava para me formar, no último
ano minha futura orientadora de mestrado me
chamou para ajudar em uma pesquisa, que era
a organização da correspondência do Mário
de Andrade. Mário, antes de morrer, em 1945,
pediu para lacrar suas cartas por 50 anos. É
curioso: por que eu fecho as cartas por tanto
tempo? Por que não permito que as pessoas
tenham acesso a essa documentação? Por que
guardei essa correspondência? Hoje, vejo duas
dimensões aí. Uma histórica, o sujeito que está
organizando projetos do Modernismo, percebe a
importância da carta no que ela reflete de projetos,
de interesses, de modos de conceber a literatura.
Mando para você um texto, me diz o que achou, e
isso repercute na minha produção. Isso aconteceu

muito com Mário e Manuel Bandeira; quer dizer, até
a noção de autoria se esfumaça às vezes, porque a
carta permite que essa troca resulte na reelaboração
de um texto. Mas tem mais uma dimensão: guardar
isso por um tempo permite diluir aquilo que eram as
fofocas, diminuir as tensões, aquilo perde um pouco
o calor. Um exemplo que para mim é marcante: ele
tinha um amigo do Rio, e esse amigo escreve ao
Mário falando de uma história de traição. O que ele
faz? Pega a carta e a transcreve tirando os nomes.
Temos então uma transcrição sem os nomes. E me
pergunto: por quê? Que interesse teria essa carta,
que ele possa imaginar, para os estudiosos? O meu
trabalho com a correspondência do Mário começa
então a abrir esse material.”

O crítico Antônio Cândido disse, em 1946, que
a correspondência de Mário de Andrade seria
“o maior monumento do gênero em língua
portuguesa”. Não é exagero. Mário escreveu e
recebeu cartas de mais de mil interlocutores,
totalizando um volume que supera as 7 mil
cartas, hoje sob guarda do Instituto de Estudos
Brasileiros da USP. Entre eles estavam o poeta
Carlos Drummond de Andrade, o escritor Fernando
Sabino e a pintora Tarsila do Amaral. Apenas para
o poeta Manuel Bandeira, Mário escreveu 289
cartas, que lançam luzes sobre questões estéticas,
culturais, sociais e políticas que afetavam os
escritores, predominantemente entre 1920 e 1940.

Acervo IEB-USP

138

139

CORREIO LITERÁRIO
ITABIRA

MENSAGEM DO POETA
O escritor mineiro Iacyr Anderson Freitas, autor
de vasta obra no campo da poesia, fez parte de
uma revista literária em sua juventude. Recebeu,
via Correios, a colaboração de importantes
escritores, como Adélia Prado, José Paulo Paes,
Affonso Romano de Sant’Anna e Ferreira Gullar.
E conta sobre uma dessas colaborações.
“Devo ter visto o pequeno envelope assim
que cheguei em casa. Gravada em azul, a
letra miúda tomou-me a vista. ‘Rio, 11 de
abril, 1984’. Então com 20 anos de idade, era
estudante de engenharia civil em Juiz de Fora,
terra de Murilo Mendes e Pedro Nava – grandes
amigos de Drummond, por sinal. ‘Recebi e
agradeço-lhe os dois primeiros números de
D’lira. A revista apresenta alguma coisa de novo
e atraente, que a recomenda como publicação
de gente nova. Parabéns e votos de crescente
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sucesso. Com prazer mandarei a colaboração
pedida, logo que me alivie da atual carga
de trabalho. O abraço de Carlos Drummond
de Andrade’. Octogenário, o poeta ainda
acrescentaria, naquele ano de 1984, dois títulos
à sua extensa bibliografia: ‘Corpo’ e ‘Boca de
luar’. Daí a mencionada ‘carga de trabalho’.
Acontece que, como muitas revistas culturais,
a D’lira não ultrapassou a famigerada barreira
do terceiro número. Saiu de cena meses depois.
Com o fim da revista, a prometida colaboração
do poeta foi tragada pelo boitempo – e precisei
‘esquecer para lembrar’, costurando datas e
dilemas, desse claro enigma, motor de todas as
musas. Até que, quase três décadas depois, me
lembrasse dessa pequena relíquia, que pode ser
lida como nota de rodapé, mínima, nadica de
nada, a esse livro maior que é a vida. Com sua
correspondência nem sempre correspondida à
altura.”

Lançado pela Editora Record em 2001, o livro “Cartas perto
do coração” apresenta a correspondência entre os escritores
Clarice Lispector e Fernando Sabino. O período da troca de
cartas vai de 1946 a 1969, e mostra, além dos inevitáveis
detalhes biográficos, comentários sobre o Brasil e outros
países por onde, principalmente Clarice, passou. A parte mais
fecunda e interessante, porém, é a que revela as inseguranças
e inquietações estéticas dos autores. Um exemplo: abatida
com uma crítica de Álvaro Lins, que chamou seus primeiros
romances de mutilados e incompletos, Clarice desabafou:
“O que ele diz é verdade. Não se pode fazer arte só porque
se tem um temperamento infeliz e doidinho”. Fernando, mais
do que depressa, tratou de confortá-la: “Já te disse que você
avançou na frente de todos nós”.

A antiga vila de Itabira
do Mato Dentro, que
se tornou cidade no
dia 9 de outubro de
1848 e recebeu o nome
de Itabira (pedra que
brilha), tem hoje cerca
de 115 mil habitantes
e fica a 110 km da
capital Belo Horizonte.
Mas por determinação
de Olegário Maciel,
interventor de Minas
Gerais nomeado por
Getúlio Vargas, a 31
de dezembro de 1943
Itabira simplesmente
mudou de nome: passou
a se chamar Presidente
Vargas. Após uma
campanha que mobilizou
toda a cidade, e com
o fim do Estado Novo,
a cidade voltou ao seu
nome original, a 5 de
março de 1947. Cercada
por serras e cachoeiras,
é a terra natal do poeta
Carlos Drummond
de Andrade que,
inconformado com a
incessante exploração de
minério em sua cidade,
declarou, já morando no
Rio de Janeiro: “Itabira
é apenas um retrato na
parede. Mas como dói”.

RELATOS DE UM TORNEIRO MECANICO

Diadema, 9 de outubro de 1977.
Mãe,

Luiz Ruffato é mineiro de Cataguases. Escritor
de romances e contos, tem livros traduzidos na
Itália, Alemanha, França e Argentina. Ele conta do
processo de criação de um livro epistolar, ou seja,
apenas se utilizando de cartas.
“Tenho um livro, o ‘De mim já nem se lembra’,
feito em cima de cartas. Uma catarse com a
morte da minha mãe. Até hoje é muito difícil, e já
se passaram 12 anos. Pensei em juntar a morte
dela e a do meu irmão, ambas muito traumáticas.
Tinham uma ligação muito forte, queria reproduzir
isso. Talvez ela tivesse guardado algo importante
dele para matar as saudades, revivê-lo. Cheguei
às cartas, que seria mantê-lo presente. Mas elas
não existiam. O que meu irmão escreveria para a
minha mãe quando ele deixou a família em Minas e
foi viver em Diadema, Grande São Paulo, em meio
à ditadura? Uma boa oportunidade de colocar a
história da ditadura nas cartas.

Escrevi todas nos anos fictícios de 1971 a
1978, em dois movimentos: contar como
cheguei às cartas, que estavam nos guardados
dela.Tinha momentos que não conseguia escrever
porque chorava muito. E o outro era tornar as
cartas verossímeis. Um amigo tinha contato
com pessoas de Diadema que viveram aquele
momento. Conversei com elas. Então me senti
pronto para escrever como se fosse o meu
irmão. Foi quase algo espírita. No dia que sentava
para escrever, não era eu, mas o meu irmão
escrevendo, até falando de mim. Creio que deu
certo. Pois o pessoal da editora, que não sabia
do processo, achou que deveria ser um livro em
coautoria, afinal, se a primeira parte do livro era
minha, as cartas eram do meu irmão, inclusive
assinadas por ele. Foi um choque quando eu
contei que as cartas haviam sido escritas por mim.”

Setembro foi um mês complicado para nós. Ninguém falou nada, mas
conseguimos mobilizar um mundaréu de gente na nossa campanha pela
reposição dos 34,1%, quer dizer, para repor no nosso salário um índice que o
governo roubou do trabalhador. O pessoal do sindicato ficou contente para
burro, porque os mais velhos falaram que desde o começo da ditadura não
viam coisa assim acontecer por aqui. Agora, vamos preparar para o ano que
vem. Está todo mundo animado e já tem gente falando que agora a coisa vai.
A Celeste não escreveu nada, mãe. Foi fogo de palha. Ela deve ter rido da
minha cara. Ela, bonita do jeito que é, deve querer é casar com um riquinho aí
da cidade. Mas não tem problema não, agora a gente vai mostrar quem manda
nesse país. Deixa estar.
Por aqui, está tudo bem. Estou muito bem instalado na casa da dona Neilane.
Os filhos dela são muito legais. Eles são metalúrgicos também. A Analice
trabalha na Villares e o Joãozinho na Volks. A comida é que não é lá grandes
coisas, mas também não se pode querer tudo nessa vida, não é mesmo?
Envio um abraço para o pai e para a senhora e lembranças para a Lúcia, o
Paulinho e o Luizinho.
Seu filho, Célio
Trecho extraído do livro ‘De mim já nem se lembra’. Com edição esgotada, será relançado
em 2014 pela editora Companhia das Letras.

“Velhas cartas... Que boa essa vida passada!/Fico a relêlas comovido, longamente,/Como que a recolher a louça
delicada/Que a mão proposital de algum indiferente/Deixou
cair ao chão para vê-la quebrada.”
Ribeiro Couto (1898-1963), “Poemetos de Ternura e de Melancolia”
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Correios
comemoram
350 anos
de serviços
postais.
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Arte da correspondência

dez coisas e mais uma sobre a carta
1. A carta é uma máquina perfeita. Nós é que, às vezes, emperramos a sua mecânica alada
com palavras de açúcar ou veneno, de urgência ou etiqueta.
2. Escrever uma carta é sem pausa. E continua sem nós por dias e semanas de distância, a
letra lenta a procurar um par para a dança.

Trova
Vai correio elegante,
por este mundo sem fim,
vai dizer ao meu amor
que não se esqueça de mim

3. Por estas mal traçadas linhas é um lugar-comum que deveria vir grafado no cabeçalho de
toda carta digna deste nome. Como um preito ao escrever só e desarmado.
4. Esperar uma carta é como estar doente do outro. Daí o ambiente infantil e hospitalar que
domina e faz a casa arfar a horas contadas.
5. Toda carta de amor, desde as dobras do envelope até as volutas da caligrafia, deve ter um
estudado desleixo, como fosse o acaso comum de uma flor furtada ao jardim vizinho.
6. Para quem sabe, receber uma carta muda o luto em secreta alegria. Mas abrir e ler exige
atravessar outras muitas distâncias.

ACRÓSTICO

Com a bolsa cheia leva
A carta, o livro, o cartão,
Reúne, aproxima, irmana
Toda esta grande nação.
Ele é o nosso emissário,
Indo, em qualquer horário,
Rumo a seu destinatário,
O carteiro é nosso irmão.
Marco Haurélio é
escritor e folclorista.
Tem mais de 30
livros em versos de
cordel

Hai Cai
choveu na carta
que você mandou
quem mandou?

7. Na sua elegante gramática, os verbos da carta são todos bitransitivos. Alguns fogem à regra:
rasgar, unhar, amassar, extraviar, queimar, esconder, rasurar.
8.No princípio é o envelope e tudo o que ele antecipa. Convém, no entanto, considerar que
nódoas, rasuras e rasgos são, não raro, apenas nódoas, rasuras e rasgos. Também o perfume.
9.Para ler uma carta, suspenda as trombetas do ordinário, guarde-se nas suas sete solidões,
esteja inteiro nesta perigosa operação de armar e desarmar o horizonte. Para ler uma carta é
preciso ter olhos, mãos, fígado, pulmões, sexo, rins, unhas – enfim, um corpo cabal.
10. Na verdadeira carta – sempre manuscrita –, desvelam-se dor e alegria, gesto e afeto, vida e
vigor. Trata-se de uma presença. Quando impressa, muda em correspondência – deselegância
e vazio.

Paulo Leminski, 1944-89.
Poeta paranaense, tem obra
vasta, envolvendo ensaio,
biografias, romances, poesia
e tradução

Mais uma.
Somos os rituais que perdemos, como cartas à deriva na velocidade de um tempo que não sabe
a espera nem a delicadeza de se dar num envelope.
Texto inédito do escritor Fernando Fiorese, autor de “Aconselho-te crueldade” (contos) e “Um dia, o trem” (poesia). Edita o blog Corpo Portátil.
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Longa amizade
Roberto Silva nasceu em Pedro Velho, RN.
Tornou-se admirador do folclorista e escritor
Câmara Cascudo ao ler uma revista quando
ainda estudava na antiga quarta série. Mais tarde,
trabalhando pelos Correios, tornou-se amigo da
família.
“Um dia um colega trouxe de Natal uma edição
especial da revista Província para me emprestar,
e essa edição era dedicada a Luís da Câmara
Cascudo. Havia inclusive a reprodução de uma
carta dirigida a ele. Copiei o endereço e lhe escrevi
uma cartinha, manifestando o desejo de conhecêlo e pedindo seu telefone de contato. E ele me
respondeu! A carta dizia: ‘Roberto Silva, dez de
julho de 1973. Sendo surdo, não uso de telefone,
consequentemente ignore o número do meu.
Está na lista. Muita alegria em vê-lo qualquer dia
na parte da tarde e, creia quanto me emocionou
sua afetuosa carta. Deus o abençoe.
Cordialmente, Câmara Cascudo’. Um dia tomei
coragem e fui até lá. Cheguei, toquei a campainha,
fui recebido por uma das empregadas, que me
levou até a sala dele. Havia outras pessoas e fiquei
retraído, não falei muito. Mas ele me deu atenção.

Foi marcante esse encontro. Pouco tempo depois
deixei o interior e fui trabalhar nos Correios, em Natal.
Aí passei a ir com mais frequência à casa dele, e
uma vez, conversando com sua mulher, dona Dhália,
me ofereci para levar a correspondência selada ao
Centro de Triagem, que era onde eu trabalhava.
Ela ficou maravilhada. Com o tempo fui ficando
amigo e até pedi o endereço de escritores de que
eu gostava, como Jorge Amado, Rachel de Queiróz
e Érico Veríssimo. Ele me deu o endereço de alguns
desses autores e mantive contato com eles. Trabalhei
nos Correios até 1980, mas dois anos antes havia
iniciado uma faculdade, já com planos de me tornar
professor. Do que era a faculdade? Letras.”

Professor Roberto
Graduado em Letras-Francês pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e
especialista em Literatura Francesa e em Literaturas Portuguesa e Brasileira, o professor
Roberto da Silva organizou três livros sobre Luís da Câmara Cascudo: ‘Jasmins do
Sobradinho: catálogo da correspondência de Cascudo para João Lyra Filho’, de 2000;
‘Luis, toujours lui: cartas de Câmara Cascudo a Bernard Alléguède’, de 2002; e ‘Flama
serena: cartas de Luís da Câmara Cascudo a João Lyra Filho’, de 2005.

Mestre do nosso folclore
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Oliveira
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Carta do escritor Mario de Andrade para a pintora Anita Malfatti, 1921. Arquivo IEB-USP
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Biografias
André Gonçalves de Almeida, p. 10
Nasceu em 1984 em São Paulo, SP. É funcionário dos Correios, e se
orgulha de ter estudado com determinação e passado em quinto lugar
no concurso para carteiro. Dois de seus irmãos também trabalham na
empresa.

Edilson Xavier de Almeida Júnior, p. 10
Carteiro, nasceu em 1986 em São Paulo, SP. Dois de seus irmãos
trabalham nos Correios. Leitor de filosofia e formado em Administração,
teve rápida ascensão na empresa. Na vida familiar, o caminho “natural”
se concretizou: casou-se com uma funcionária dos Correios.

Karina Pereira Gonçalves, p. 10
Nasceu em 1979 em São Paulo, SP. Sonhava ser professora de
Educação Física, mas como sempre admirou o trabalho de carteiro,
resolveu prestar concurso e passou. O mesmo aconteceu com dois
de seus irmãos. Os três trabalham nos Correios, e está noiva de um
carteiro. A casa na qual ela e a família moram foi construída graças à
ajuda dos três irmãos.

Ronilda dos Prazeres Cassimiro, p. 12
Nasceu em 1973, em Belo Horizonte, MG. Antes de morar em São
Paulo, teve duas filhas e viveu nas ruas de Belo Horizonte e Vitória.
Dorme nas ruas de São Paulo e passa os dias na Associação Minha
Rua Minha Casa, por meio da qual envia e recebe cartas de suas filhas.

Rosana Bíscaro Baesso Brunetti, p. 13
Nasceu em 1965, em São Paulo, SP. Em sua adolescência começou
a envolver-se com projetos sociais. Como assistente social iniciou o
trabalho de coordenadora na Associação Minha Casa Minha Rua; entre
os serviços escreve, envia e recebe cartas para moradores de rua.

Amyr Klink, p. 14
Nasceu em São Paulo, SP, em 1955, formou-se em Economia e
Administração. Em 1978 fez a travessia Santos-Paraty em canoa
solitário. Realizou diversas viagens, como Salvador-Fernando de
Noronha-Guiana Francesa, a vela, em 1982, e o Atlântico Sul a remo,
em solitário, em 1984. Começou o Projeto de Invernagem Antártica
em 1989. Klink percorreu 27 mil milhas, da Antártica ao Ártico, em 642
dias. Em 1998 iniciou o projeto Antártica 360, uma volta ao mundo em
79 dias, enfrentando icebergs e os mares mais turbulentos do mundo.

Penna Seixas, p. 18
Nasceu em 1964 no arraial de São José do Paiaiá, município de Nova
Soure, BA. Músico e cover do conterrâneo Raul Seixas, seu nome de
batismo é Isaac Leal de Sousa. A casa onde morou, quando criança,
era a sede dos Correios de toda a região. Sua mãe, a telegrafista Adélia
Leal de Souza, foi a primeira mulher na Bahia, nos anos 1960, a prestar
concurso para os Correios.

André Pereira Garcia Ramos, p. 20
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1978. Formou-se em Administração
de empresas e concluiu mestrado em Psicologia Social. Diante de

dificuldades para pesquisar sebos, nasceu a ideia de criar a Estante
Virtual. Lançada em 2005, é o portal de comércio eletrônico que reúne
o maior número de sebos e livreiros do Brasil, parceira dos Correios
para democratizar o acesso a esses acervos.

Moacyr Viggiano, p. 26
Nasceu em Inhapim, MG, em 1930. Em Conselheiro Pena conheceu
Ziraldo. A amizade, que dura até hoje, motivou a criação de
personagens da Turma do Pererê: Alan, seu irmão, inspirou o macaco,
e Moacyr a tartaruga. Fez concurso para os Correios. Cursou Medicina,
exercendo a profissão nos Correios e no Ministério da Saúde. É escritor
e pertence à Sociedade Brasileira de Médicos Escritores.

Mauricio de Sousa, p. 28
Ilustrador, quadrinista e empresário, nasceu em Santa Isabel, SP, em
1935. O pai era poeta, barbeiro, jornalista e músico. Mauricio aprendeu
as primeiras letras lendo os gibis que o pai trazia para casa. Começou
como desenhista de cartazes e ilustrações em jornais de Mogi das
Cruzes. Seu primeiro personagem foi o cachorro Bidu, criado em
1959. Em 1963 lançou a personagem Mônica, que se tornou, ao lado
do Cebolinha e do Cascão, o trio mais popular de toda a história dos
quadrinhos brasileiros.

Paolo Parise, p. 34
Nasceu em Maróstica, Itália, em 1967. Seus anos no Brasil são
marcados não apenas por sua trajetória espiritual como padre, mas
pela atuação e trabalhos sociais no bairro do Grajaú e apoio aos
trabalhadores que chegam a São Paulo. É diretor do Centro de Estudos
Migratórios. Estudou cartas de famílias de migrantes nordestinos da
década de 1980.

Zilda Kessel, p. 36
Zilda Kessel é educadora, mestre em Ciência da Informação, ECA/
USP e doutoranda em Educação, PUC/SP. Atua na formação de
professores, em projetos nas áreas de Educação, Memória e Novas
Tecnologias.

Joziane Rodrigues Moro, p. 38
Nasceu em 1987, em Santa Maria, RS. Mudou-se com a família aos
nove anos para a cidade de Dom Pedrito. Aos 15 anos regressou
para Santa Maria. Estudou Psicologia e durante o curso trabalhou em
um projeto de montagem de cooperativa de catadores de materiais
recicláveis. Mudou-se para a cidade de São Paulo a fim de cursar
especialização em Patologia em Saúde Pública. Atualmente é psicóloga
no Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Wagner Pinheiro de Oliveira, p. 40
Nasceu na cidade de São Paulo em 1972 e mudou-se para Campinas
com um ano de idade. Trabalhou como escriturário no Banespa.
Estudou Economia e fez concurso para economista no mesmo banco.
Foi dirigente sindical da Federação dos Bancários da CUT de São
Paulo. De 2002 a 2011 foi presidente do Fundo de Pensão Petros, dos
funcionários da Petrobras. É presidente dos Correios desde 2011.

José Luís Perón, p. 42
Nasceu em 1944, em Santa Rita do Passa Quatro, SP. Passou a
infância e adolescência em Uberlândia, MG. Mudou-se para Brasília
para cursar Letras na UnB. Começou a lecionar na Fundação
Educacional do Distrito Federal ainda durante o curso. Em 1978 fez
concurso e ingressou nos Correios para lecionar na Escola Superior de
Administração Postal. Especialista em filatelia, trabalhou nos Correios
de 1978 a 2009, quando se aposentou.

Leão Werner Marek, p. 44
Nasceu em 1942, em uma base naval norte-americana em Belém, PA.
Ainda criança, sua família se mudou para a cidade de São Paulo. Dono
de cerca de 1 milhão e meio de selos, estudava Química Industrial à
noite e de dia ajudava o irmão, que comprava selos usados. Após anos
de trabalho na indústria química, resolveu se dedicar integralmente à
filatelia.

José Fernando Gomes dos Reis (Nando Reis), p. 46
Nasceu em São Paulo, SP, em 1963. Desde cedo se interessou
por música e literatura. No colégio formou sua primeira banda, ‘Os
Camarões’, em 1979, para participar de um festival secundarista
da canção no qual obteve o primeiro lugar com a canção ‘Pomar’.
Abandonou a faculdade de Matemática para se dedicar à música.
Ex-integrante da banda Titãs, permaneceu com o grupo até 2002.
Baixista, cantor e compositor, atualmente faz carreira solo.

Márcio Hilton Fragoso Borges, p. 52
Nasceu em Belo Horizonte, MG, em 1946. Na adolescência conheceu
Milton Nascimento, que se tornaria seu amigo e parceiro musical.
Trabalhou nos Correios como estafeta e atendente. Em 1996 escreveu
o livro ‘Os Sonhos Não Envelhecem – Histórias do Clube da Esquina’.
Mora em Belo Horizonte e dedica-se à direção do Museu Clube da
Esquina, do qual é idealizador.

Eduardo Weber, p. 54
Nasceu em São Paulo, SP, em 1957. Formado em Rádio e TV e pósgraduado em Tecnologia Educacional, trabalha desde 1982 na Rádio
Cultura. Tem três programas premiados pela Associação Paulista de
Críticos de Arte (APCA). Atualmente é coordenador de produção das
Rádios Cultura AM e FM e professor universitário.

Antônio Barros Bastos, p. 58
Nasceu em Santa Inês, BA, em 1955. Ainda criança mudou-se com
sua família para Montanha, ES. Em 1977, já morando em São Paulo,
correu sua primeira maratona e nunca mais parou. Após ingressar na
ECT como carteiro, Antônio teve a oportunidade de fazer parte da
equipe de maratonistas dos Correios, na qual obteve várias vitórias em
países como Uruguai, Paraguai e Chile.

Alexandra Priscila do Nascimento, p. 60
Nasceu em Limeira, SP, em 1981. Recebeu em 2012 o título de ‘Melhor
Jogadora de Handebol do Mundo’. Sonhava ser professora. Começou
no esporte aos dez anos de idade, inspirada pelo pai, que jogava

futebol. Participou das Olimpíadas de Atenas, Londres e Pequim. Virou
selo e carimbo comemorativo dos Correios em 2012. Joga há vários
anos em um clube austríaco.

Alessandro Rosa Vieira, p. 60
Nasceu em São Paulo, SP, em 1977. Bom jogador desde pequeno,
ganhou o apelido de Falcão porque seu pai lembrava Paulo Roberto
Falcão, craque da Seleção Brasileira nos anos 1980. Foi eleito
quatro vezes o melhor jogador do mundo de futsal pela Fédération
Internationale de Football Association (Fifa); entre muitos outros títulos,
ajudou a Seleção Brasileira a conquistar os campeonatos mundiais de
futsal de 2008 e 2012.

Gustavo Kuerten, p. 62
Nasceu em Florianópolis em 1976. Seu pai era fascinado por esportes,
e desde cedo colocou os filhos para praticar tênis. Guga se destacou
e teve o apoio do técnico Larri Passos após o falecimento precoce do
pai. Tricampeão de Roland Garros em 1997, 2000 e 2001, tornouse o número 1 do mundo no tênis em dezembro de 2000. Em 2008
encerrou sua carreira profissional de tenista, após sofrer contusões.
Atualmente trabalha no Instituto Guga Kuerten, do qual é presidente de
honra.

Gustavo França Borges, p. 64
Nasceu em Ribeirão Preto em 1972. Começou a nadar aos dez anos
em Ituverava. Em 1989 mudou-se para São Paulo e passou a treinar no
Clube Pinheiros. Com 18 anos foi morar nos Estados Unidos. Estudou
Economia. Participou de quatro jogos olímpicos, conquistando quatro
medalhas. Atualmente possui cinco academias de natação, além de
uma rede de academias licenciadas que utilizam sua metodologia.

Poliana Okimoto Cintra, p. 66
Nasceu na cidade de São Paulo, SP, em 1983. Seu forte sempre
foram as provas de resistência. Aos 13 anos recebeu uma carta dos
Correios com sua primeira convocação para a Seleção Brasileira e uma
caixa por Sedex com o uniforme. Como maratonista aquática, obteve
diversos títulos inéditos na história da natação feminina brasileira.
Patrocinada pelos Correios, é a atual campeã mundial dos 10 mil
metros.

Gonçalo Ferreira da Silva, p. 72
Nasceu em Ipu, Ceará, em 1937. Com 13 anos mudou-se para o Rio
de Janeiro. Por algum tempo morou nas ruas. Aos 18 anos conseguiu
emprego na Rádio MEC, na qual trabalhou até se aposentar. Estudou
Letras Clássicas na PUC/RJ. Desde criança mostrou interesse pela
literatura de cordel. Ajudou a fundar a Academia Brasileira de Literatura
de Cordel, no Rio de Janeiro.

Manuel Moreira Júnior (Moreira de Acopiara), p. 73
Nasceu em Truçu, lugarejo próximo à cidade de Acopiara, CE, em
1961. Do poeta Patativa do Assaré recebeu conselhos para sua
carreira. Mudou-se para São Paulo, trabalhou em posto de gasolina e
churrascaria até se tornar escritor profissional. Tem dezenas de livros

publicados, principalmente de literatura de cordel. Faz apresentações
por todo o Brasil e dá aulas de cordel no Centro de Detenção Provisória
em Diadema - São Paulo.

Ar”, na Rádio Globo. Em 1966 passou a ter o programa “Adelzon Alves,
o amigo da madrugada”, na mesma emissora. Atualmente trabalha na
Rádio MEC.

Jô Oliveira, p. 74

Helomar de Assis Gama, p. 96

Josimar Fernandes de Oliveira nasceu em 1944 na Ilha de Itamaracá,
PE. Inspirado pela avó, exímia desenhista, se interessou desde cedo
pelo desenho e fez um curso por correspondência. Mudou-se para
o Rio de Janeiro e começou a estudar na Escola Nacional de Belas
Artes. Com bolsa de estudos foi estudar na Hungria, onde se formou
na Escola Superior de Artes Industriais. Publicou dezenas de livros para
crianças e jovens, além de histórias em quadrinhos.

Nasceu em Almeirim, PA, em 1965, e mora em Laranjal do Jari, AP.
Incentivado pelo pai, interessou-se pela literatura de cordel. Nos anos
80 trabalhou na Cadam – Caulim da Amazônia; redigia cartas para os
colegas que não sabiam escrever. Passou a se dedicar à criação da
Academia Laranjalense de Letras. Poeta, montou em Laranjal do Jari
uma biblioteca pública.

Elifas Vicente Andreato, p. 98
Paulo Roberto Barbosa Bruscky, p. 76
Nasceu em Recife, PE, em 1949. Cedo se interessou pela arte. Cursou
Jornalismo e grafitava muros contra o regime militar. Acabou sendo
preso em 1968 e demitido da Fundação Joaquim Nabuco, onde
trabalhava. Na década de 60 fez pesquisas sobre arte conceitual,
desenvolvendo a arte-xerox. Fez vários filmes de vídeo-arte. É um dos
pioneiros na arte postal no Brasil.

Martha Cavalcanti Poppe, p. 78
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1940. Dançou balé clássico e
aos oito anos de idade começou a aprender a pintar com a pintora
expressionista Georgina Albuquerque. Aos 17 anos decidiu estudar
pintura na Escola de Belas Artes. Entrou na ECT em 1962 como
desenhista; com a criação do Departamento de Filatelia, passou a
trabalhar como artista plástica. Fez murais, painéis e criou dezenas
de selos para os Correios.

Anísio Thader Khader, p. 82
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1953. Filho de pais sírios, ainda
criança se interessou em colecionar selos, atraído pelos belos selos
sírios que chegavam nas cartas para os pais. Estudou na Escola
Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, de onde foi
convidado a sair por divergências ideológicas. Ajudou a fundar o
PDT e participou do governo de Leonel Brizola. Formado em Direito,
atualmente dedica-se à filatelia.

Cosme Degenar Drummond, p. 84
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 1947. Integrou a equipe
que organizou o Museu Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, no qual
pesquisou o acervo de correspondência como o de Santos Dumont.
É jornalista e escritor. Escreveu ‘Manual de aeromodelismo para
crianças’, ‘O Museu Aeroespacial’, ‘Asas do Brasil’, “Alberto Santos
Dumont: novas revelações’ e ‘O brigadeiro Eduardo Gomes, a trajetória
de um herói’.

Adelzon Alves, p. 92
Nasceu em Cornélio Procópio, PR, em 1939. Iniciou sua vida de
radialista em sua cidade natal. Em Curitiba trabalhou como locutor nas
rádios Guairacá e Cruzeiro do Sul. Em 1964 mudou-se para o Rio de
Janeiro e ingressou como locutor comercial no programa “O Globo no

Um dos mais importantes artistas gráficos brasileiros, nasceu em 1946,
em Rolândia, PR. Iniciou a carreira como estagiário na Editora Abril e
se tornou diretor de arte da empresa dois anos depois. Desenhou e
ilustrou dezenas de capas de discos, cartazes e livros. Atualmente edita
o Almanaque Brasil, revista de cultura popular que existe há 14 anos.

Paulo Bernardo Silva, p. 104
Nasceu em São Paulo, em 1952. Passou a infância em um bairro da
periferia de Ribeirão Preto. Mais tarde foi para Brasília, onde cursou
Geologia na UnB e trabalhou como funcionário do Banco do Brasil.
Sempre envolvido em atividades sindicais, iniciou a carreira política
como deputado. Foi ministro do Planejamento e hoje é ministro das
Comunicações.

Célio Batista, p. 108
Nasceu em São Paulo, SP, em 1942. Entrou nos Correios, ainda
adolescente, como estafeta, com a missão de entregar telegramas.
Foi telegrafista e operou durante anos aparelhos de Código Morse
e Baudot. Atualmente é operador de comunicações no Centro de
Serviços Telemáticos (CST).

Mary Lucy Murray del Priore, p. 110
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1952. Na adolescência estudou em
colégio interno na Suíça. O hábito de escrever e receber cartas sempre
fez parte de sua vida. Especialista em história do Brasil, estudou as
mais diversas trocas de correspondência que permeiam a existência
do país. Escreveu e publicou mais de 30 livros, entre eles ‘A carne e o
sangue’ e ‘O castelo de papel’.

Vinícius Campos de Oliveira, p. 118
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1985. Sua infância foi vivida no
Complexo da Maré. Vinícius engraxava sapatos no Aeroporto Santos
Dumont, quando sua trajetória cruzou-se com a do cineasta Walter
Salles. Foi protagonista, com Fernanda Montenegro, do filme Central
do Brasil. Continuou a carreira de ator, mas trabalha com produção,
roteiros, e estuda para ser diretor de cinema.

Flaviane (nome fictício), p. 118
Nasceu em Taboão da Serra, SP, em 1978. O pai era alcoólatra e
violento com a mãe e os filhos. Aos 17 anos Flaviane começou a

trabalhar como faxineira em uma empresa. Perdeu os pais na juventude
e cedo se envolveu com drogas e prostituição. Decidiu criar uma
menina, filha de uma viciada em crack. Sem ter como pagar a festa de
aniversário da filha, viajou à Bolívia para trazer drogas. Cumpre pena
por tráfico na Penitenciária Feminina da Capital, SP.

Maria (nome fictício), p. 120
Nasceu na cidade de Cherven Bryag, Bulgária, em 1988. Aos 11
anos seus pais se separaram. Aos 16 anos fugiu de casa para morar
com uma tia na capital, Sofia. Um dia uma amiga lhe falou sobre a
possibilidade de ganhar dinheiro buscando drogas no Brasil. Ela ficou
dez dias em São Paulo. No retorno à Bulgária foi presa no Aeroporto
de Guarulhos, e atualmente cumpre pena por tráfico de drogas na
Penitenciária Feminina da Capital, SP..

Guilherme Salgado Rocha, p. 123
Nasceu em Juiz de Fora, MG, em 1959. Formou-se em Jornalismo
na Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde a faculdade trabalha
com revisão, e hoje exerce essa profissão paralelamente ao jornalismo.
Escreveu oito livros, todos ligados à Igreja Católica, como ‘Pense no
Haiti, reze pelo Haiti’, e a biografia do padre Júlio Lancellotti.

Maurício Santoro Rocha, p. 122
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1978. Cursou Jornalismo, fez
mestrado e doutorado em Ciências Políticas. O início da carreira foi
no jornal “O Globo”. Durante seis anos trabalhou com cooperação
internacional. Foi servidor público estadual, mas pediu exoneração em
2011. Em 2012 ingressou na Anistia Internacional, na qual é assessor
de direitos humanos especializado em política externa.

João Henrique de Orléans e Bragança, p. 126
O príncipe dom João nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1954. Bisneto
da princesa Isabel, seu pai nasceu na França, onde a família imperial
brasileira vivia no exílio; sua mãe é egípcia. O pai foi piloto da Força
Aérea Brasileira. Estudou Zootecnia na Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, mas abandonou o curso para ajudar o pai nos negócios
em Paraty. É fotógrafo e hoteleiro.

Leila Hiromi Nishi, p. 128
Nasceu em Tóquio, Japão, em 1955, onde morou até os seis anos.
A família veio para o Brasil e foi morar em Campo Mourão, PR,
Guarulhos, SP, e posteriormente na cidade de São Paulo. Desde cedo
se interessou pelo desenho e mangás japoneses. Estudou Arquitetura.
Começou sua carreira em editora, abrindo com colegas um escritório
de design. Atualmente possui estúdio de produção de esculturas em
papel.

José Carlos Daltozo, p. 130
Nasceu em Ibirá, em 1950, e atualmente reside em Martinópolis,
ambas em SP. Formado em Letras, é jornalista e historiador, com nove
livros publicados. Entre eles, ‘Cartão-postal: arte e magia’, ‘Nos trilhos
da História” e ‘Banco do Brasil: 50 Anos em Martinópolis’. Coleciona

cartões-postais há 24 anos, e seu acervo possui mais de 204 mil
exemplares.

Jonathan Luke Hannay, p. 132
Nasceu em Bruxelas, Bélgica, em 1968. Filho de diplomata, aos
oito anos de idade foi estudar em colégio interno na Inglaterra, onde
aprendeu a endereçar e escrever cartas aos pais. Trabalhou com
moradores de rua em Nova York, antes de iniciar sua ação com
crianças no Brasil. Hoje é diretor da Associação de Apoio à Criança em
Risco (Acer), em Diadema, SP.

Marcos Antônio de Moraes, p. 138
Nasceu em Porto Feliz, SP, em 1967. Doutor em Literatura Brasileira,
é docente, pesquisador e membro da Equipe Mário de Andrade
do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo
(IEB-USP). Desenvolve pesquisas interdisciplinares, centrando-se
nas relações entre literatura brasileira e memorialismo a partir da
correspondência de escritores.

Luiz Fernando Rufatto de Souza, p. 140
Jornalista e escritor, nasceu em Cataguases, MG, em 1961. Torneiro
mecânico formado pelo Senai, mudou-se para Juiz de Fora. Cursou
Jornalismo na UFJF. Em 1990 seguiu para São Paulo; trabalhou no
Jornal da Tarde. Seu primeiro livro, ‘Histórias de remorsos e rancores’,
foi publicado em 1998. Em 2003 deixou a carreira de jornalista para se
dedicar à literatura. Tem livros publicados na Itália, Alemanha, Portugal,
França e Argentina.

Roberto Silva, p. 25
Nasceu em Pedro Velho, RN. Admirador do escritor Câmara Cascudo,
tornou-se amigo da família trabalhando como carteiro. Em 1978
começou a fazer o curso de Letras. Mestre e doutor em Letras,
organizou três livros sobre Câmara Cascudo: ‘Jasmins do Sobradinho:
catálogo da correspondência de Cascudo para João Lyra Filho’; ‘Luis,
toujours lui: cartas de Câmara Cascudo a Bernard Alléguède’, e ‘Flama
serena: cartas de Luís da Câmara Cascudo a João Lyra Filho’.

créditos iconográficos

Museu da Pessoa
O Museu da Pessoa é um museu colaborativo, que desde 1991 registra histórias de vida e
as transforma em fonte de conhecimento, compreensão e conexão entre pessoas e povos.
Seu acervo inclui mais de 15 mil histórias de vida e 72 mil documentos e fotos digitalizados.
Para saber mais: www.museudapessoa.net
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