
Lazer do tamanho do

— Piacere. Sono Natalia! –
disse-me a auxiliar de enferma-
gem que há três meses vem
acompanhando minha sogra, de
93 anos, com carinho e dedica-
ção. Cumprimentei-a com o meu
melhor sorriso, pois, desde o iní-
cio, aquela mulher de aparência
frágil,masumafortalezaporden-
tro, me cativou.

No dia seguinte, após o café,
ajudando-a com as louças, come-
çamos a conversar. Sua história
foi surgindo como numa monta-
nha-russa,entrealtosebaixos, ri-
sose lágrimas,comdireitoa foto-
grafias, cartões com letras esqui-
sitas e uma grande necessidade
de falar. Aquela mulher era um
poço de coragem, pensava eu. 

Natalia nasceu na Moldávia,
no Leste Europeu, há 51 anos,
numa cidadezinha sem indús-
trias e desprovida de tudo. Vivia
numa casa simples com os pais e
os irmãos, todos lavradores, nu-
materraondenãoexistiamtrato-
res, apenas enxadas.

Quando jovem, resolveu estu-
dar na cidade mais próxima, ini-
ciandoumcursodeenfermagem.
 E foi trabalhando num ambula-
tórioqueconheceuaquelequevi-
ria a ser seu marido, ela com 18
anos, ele com 25. Apesar da con-
trariedade de sua mãe, sentiu-se
compelida pelo companheiro a
se casar no mesmo ano.

O marido levou-a para sua ci-
dade, bem distante de onde ela
nasceu, onde dividiam o espaço
com os sogros doentes. Dentre
suas obrigações, cuidar deles
era a principal. Longe da famí-
lia, sem amigos, num ambiente
estranho, acabou voltando para
a casa de seus pais junto com o
marido. Ele conseguiu emprego
como contador, e ela, como aju-
dante de enfermagem no antigo

ambulatório. 
Ela me fala das dificuldades da

guerra civil que seu país viveu, prin-
cipalmente quando se separou da
Rússia, em 1991, tornando-se inde-
pendente. “Antes, aindaexistiamali-
mentos, trabalho, constância. Que-
rendo ou não, os russos nos traziam
estabilidade.Depois,umpaísdeper-
nas pro ar, em que todos perderam
o emprego, não havia mercado, fal-
tava tudo, de energia a alimentos,
uma época muito difícil”, dizia, com
a voz embargada, ao se lembrar da
recessão que viveu de perto.

No mesmo ano em que casou,
Natalia engravidou. Do antigo go-
verno, herdou, junto à família, um
pedaço de terra, onde resolveu
construir seu canto. A criança nas-
ceu saudável, mas, com um ano e
meio, adoeceu. Foi quando, pela
primeira vez, ouviram falar da po-
liomielite. O filho não teria uma in-
fância normal, e os baixos salários
que ela e o marido recebiam seriam
destinados a custear seu tratamen-
to. Sem dinheiro para a constru-
ção, resolveram de próprio punho
fazer o serviçode pedreiro. Normal-
mente à noite, após o expediente
de ambos. Deixando a criança com
os avós, na penumbra, deram início
à base do que hoje é a sua casa.

Também nos fins de semana se
dedicavam ininterruptamente à
empreitada. Uma obra que durou
anos, mas, já a partir do primeiro
cômodo, bastando-lhes uma porta
e um telhado, mudaram-se com o
filho. Aos poucos iam construindo
o restante.

Com 19 anos, outra gravidez.
Sem dinheiro, naquele único cômo-
do, não dispunham de gás, aqueci-
mento, banheiro, nada! No inverno
rigoroso, se aqueciam com um fo-
gão a lenha, amontoados num velho
colchão, enquanto lá fora caía a ne-
ve. Uma lembrança ruim, que des-
pertou nela uma coragem que não
sabia ter. Viver com duas crianças
sob essas condições, numa casa ina-
cabada,umtrabalhoquenão lheren-
diamais que US$ 100por mês, mais
os US$ 100 do marido, que servi-
riam para comprar alimentos, rou-
pas, remédios... Definitivamente,
não daria. 

Entre idas e vindas de sua histó-
ria, lembra-se da guerra entre rus-
sos e moldávios. E o que já era ruim
conseguiu ficar pior. Muita gente
morreu, inclusive civis. Os homens
eramchamadosàguerra,oúnicoali-
mento disponível eram pães, distri-
buídos de graça pelo governo, além
dos poucos legumes de uma horta
escassa. Com destruição e miséria
por todos os lados, fugir daquele in-
ferno era a melhor coisa a se fazer.

Por morarem numa zona de con-
flitos, resolveram levar os filhos pa-
ra longe, à casa dos sogros. Com o
passar do tempo, acabaram voltan-
do. Seus pais, idosos e doentes, ain-
da trabalhavam na lavoura, pegan-
do na enxada para se manterem.

Após tantas turbulências, os mol-

dávios foram descobrindo, enfim,
um mundo atrás daquelas cortinas
de poeira. Um mundo onde seria
possível, atravésdeumtrabalhodig-
no, receber mais que US$ 100 por
mês. E ficou estabelecido, quase co-
mo norma no país, que ao menos
um membro de cada família deveria
partir e conseguir dinheiro para aju-
dar quem ficou. 

Muitos moldávios se espalha-
ram pela Europa rica: França, Ale-
manha, Espanha... Uma das primei-
ras a partir foi uma prima de Nata-
lia. Munida de documentos falsos,
não se sabe bem por quê, foi parar
na Itália.

Frente a essa perspectiva, Nata-
lia quis seguir o mesmo trajeto. Iria
se encontrar com a prima e traba-
lhar com o que surgisse. Conseguiu
um dinheiro emprestado para pa-
gar cerca de € 3.000 a um atravessa-
dor que lhe forneceria documentos
eum passaporte falso. “Bastapagar,
quenós colocamosvocês ládentro”,
diziam aqueles homens rudes e na-
da confiáveis. 

Muitos atravessaram as frontei-
ras a pé, escondidos dentro dos bos-
ques. Ela teve sorte, veio direto de
caminhão e de trem. Passou um dia
na Áustria, rodando por estradi-

nhas tortuosas, desviando-se da
polícia. O motorista pedia silên-
cio, enquanto transportava, de
maneira clandestina, cerca de 20
pessoas.

Ao desembarcar em Parma,
sem falar italiano, foi atrás de
sua prima com um endereço no
bolso. Já na segunda semana, co-
meçou a trabalhar numa casa de
família, cuidando de uma senho-
ra de 78 anos com Alzheimer, e
lápermaneceutrêsanos,atéase-
nhora falecer. Depois, já com a
documentação regularizada,
nunca mais deixou de trabalhar,
sempre na área de saúde. 

Hoje, comafotodesua família
nas mãos, marido, filhos e netos,
posando com sorrisos largos, me
mostra também a sua casa: con-
fortável, de muitos cômodos, te-
levisãoecomputador.“Finalmen-
te, è finita!”, diz, sorrindo. Gra-
çasaodinheiroqueenviamensal-
mente, por via bancária, à famí-
lia. Visita-os uma vez ao ano, co-
mo a maioria dos moldávios faz.

Em todas as casas onde traba-
lhou, criou um vínculo de con-
fiança e amizade. Ela me diz
com lágrimas nos olhos que na
Itália formou uma nova família.
Não passa sequer um dia de fol-
ga sozinha, pois os familiares
dos doentes que ela tão bem cui-
dou a “adotaram”. Afinal, foram
anos de dedicação, carinho, en-
trega... Amor no conceito mais
puro da palavra.

Após ouvir sua história, me
emociono na hora de cumpri-
mentá-la pela grande mulher que
é. E ficamos ali, abraçadas no
meiodacozinha,eu,umabrasilei-
rade férias, juntoauma“anja”da
Moldávia, que veio cumprir nes-
ta terra sua nobre missão de con-
fortar e curar enfermos. Verda-
deiramente,umagrandemulher!

SEUBOLSOSEUBOLSO
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2 HOJE
MÚSICA

Projeto Zás

Jack Bóris no show “Funky You”.

Teatro da Assembleia (rua
Rodrigues Caldas, 30, Santo
Agostinho, 2108-7826). Às
12h. R$ 1

Banda Vox

Hits nacionais e internacionais.

Noir Cinebar (av. Getúlio Var-
g a s , 1 . 2 3 8 , S a v a s s i ,
3786-3623). Às 21h. R$ 10

Bandeira 2

Música brasileira.

O Muringueiro (rua Juacema,
4 1 6 , b a i r r o d a G r a ç a ,
2510-4878). Às 19h. R$ 10

2 AMANHÃ
MÚSICA

Renato Muringa e convidados

Roda de samba.

O Muringueiro (rua Juacema,
4 1 6 , b a i r r o d a G r a ç a ,
2510-4878). Às 19h.
R$ 10

2 HOJE
MÚSICA

Concertos
Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais Sob a regência do
maestro Fabio Mechetti, apre-
senta peças de Santoro, Szy-
manowski e Brahms. Conrad
Tao acompanha ao piano.

Sala Minas Gerais (rua
Tenente Brito Melo,
1.090, Barro Preto,
3219-9000). Às 20h30.
Ingressos entre R$ 17 a
R$ 98

2 HOJE
MÚSICA

Circuito
Dançante

Atrações: Moisés Pescador; Za-
bumbá; Trio Verde Abacate; Gra-
ziê; Baile Black & Soul.

Necup (av. Nossa Senhora de
F á t i m a , 3 . 3 1 2 , P r a d o ,
3295-0716).
Às 17h.
R$ 15

Festival Sonora - Ciclo Interna-

cional de Compositoras

Atrações: Bel Mendes; Nath Rodri-
gues, Maíra Baldaia e Eneida Ba-
raúna; Mari Blue.

Efêmera Casa de Artes (rua
Adamina, 125, Santa Tereza).
Às 20h.
R$ 15

Sandamí e
Matheus & Gabriel

Samba rock e sertanejo.

Alambique Cachaçaria (av.
Raja Gabaglia, 3.200, Estoril,
3296-7188). Às 23h. Ingres-
sos a partir de R$ 20

MAIS DE 20 REAIS

TEATRO

2
Está à procura de uma balada?
Quer diversão sem gastar muito?
Confira tudo o que rola em
Minas no fim de semana.

ATÉ 20 REAIS

Laura Medioli
laura@supernoticia.com.br

A colunista escreve neste
espaço às sextas-feiras

2 HOJE
MÚSICA

Beatles Abbey Road

No espetáculo “The Ultimate Tri-
bute”.

Grande Teatro do Cine Thea-
tro Brasil Vallourec (rua Cari-
jós, 258, centro, 3201-5211).
Às 21h. Plateia I: R$ 120 (intei-
ra); plateia II: R$ 100 (inteira)

Baile Dona da Noite

Show com Márcio Greyck e Ban-
da Perfil.

Granfinos (av. Brasil,
326, Santa Efigênia,
3241-1482). Às 20h. In-
gressos entre R$ 50 a
R$ 300

Festival de Inverno de
Nova Lima
Atrações: Shows com Ha-
ppy Feet Big Band Blues
Beatles; DJs Leandro Rallo e
Expeto.

Alphaville - Lagoa dos In-
gleses, Nova Lima. A par-
tir das 11h. R$ 40 (1º lo-
t e ) . I n f o r m a ç õ e s :
4141-2929
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ATÉ 10 REAIS

Um anjo da Moldávia

GRÁTIS

2 ADULTO
1 Milhão de Anos em 1 Hora
Diretor: Claudio Torres Gon-
zaga. Autor: Colin Quinn e
Jerry Seinfeld. Em 15 qua-
dros, o monólogo atravessa
os tempos, partindo do ho-

mem das cavernas e chegando
a um mundo capitalista.

Espaço Cultural Imaculada
(rua Aimorés, 1.600, Lour-
des, 3014-5382). Sex. e sáb.,
à s 2 1 h . R $ 2 0 ( p o s t o s
Sinparc). Até 30/7

Nos Porões da Loucura

Direção e dramaturgia: Luiz Pai-
xão. Baseado no livro homôni-
mo de Hiram Firmino. Resgatan-
do a trajetória do Hospital Psi-
quiátrico de Barbacena.

Teatro Marília (av. Alfredo
Balena, 586, Santa Efigênia,
3277-6319). Sex. e sáb., às
20h30; dom., às 19h. R$ 30

(inteira); R$ 12 (postos
Sinparc). Até 17/7

2 INFANTIL
Uma Aventura Congelante -
Brincando na Neve

Direção e adaptação: Roberto
Freitas. Autor: Hans Christian

Andersen. A princesa Elza tem
o poder de congelar tudo a sua
frente.

Espaço Cultural Imaculada
(rua Aimorés, 1.600, Lour-
des, 3014-5382). Sáb. e
dom., às 17h. R$ 15 (postos
Sinparc).
Até 31/7

As Aventuras de Pedro
Malasartes
Direção: Argileu Rodrigues. Tex-
to: Eraldo Miranda e Ricardo
Mendes. Inspirado nos contos
populares do sertão nordestino,
Pedro, com fama de encapeta-
do, não gosta muito de traba-
lhar. O que ele gosta mesmo é

de correr mundo, vivendo
grandes aventuras.

Teatro Sesiminas (rua
Padre Marinho, 60,
3241-7181). Dom., às
11h30. Entrada: 1 kg de
alimento não perecível
(exceto sal). Somente
domingo

22 VARIEDADES SUPER NOTÍCIA SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2016


