


Ninguém melhor que 
Odette Costa para 
sintetizar com brevidade 
a coleção dos predicados 
da multifaceta persona
lidade de Maria 
Aparecida Pimentel 
Ferraz. 

E ela o faz, como 
sempre, com aguçada 
técnica que veio empre
gando ao longo do tempo 
para se referir ao ser 
humano. Neste caso, 
uma "avis-rara " um 
espécimen especia l, 
Maria Aparecida, que 
toda Araçatuba, pelos 
seua mais diversos 
segmentos, aprendeu a 
admirar e a respeitar 
como dama das mais 
excelsas virtudes. 

A esposa e com
panheira do engenheiro 
Agnaldo Ferraz, que ia 
com o marido todos os 
dias comer o famoso 
sanduíche de pernil do 
Tião e tomar café no Bar 
Pacaembu, quando não 
passavam ambos de 
mãos dadas, pelo 
"cotovelo" da marechal, 
onde os amigos se 
acostumaram a home
nageá-los, solícitos, pela 
simples presença. 

A Maria Aparecida da 
dupla histórica com dona 
Aparecida Felizola de 
Moraes no cumprimento 
da missão de angariar 
recursos para distribuir 



aos carentes, o que 
faziam com muito amor. 
Do depoimento de José 
Filadelpho Machado 
Filho, contribuidor-mór 
para a instalação dos 
móveis na Igreja de São 
José no Nova Iorque, 
extrai-se a importância 
das duas Maria 
Aparecida: "se Araçatuba 
tivesse mais uma dúzia 
de mulheres do naipe 
dessas senhoras, os 
problemas sociais iriam 
desaparecer" 

Como amiga, deixou 
registros reiterados da 
grandeza de seu coração 
e da elevação de seu 
espírito, extremadas em 
meio e uma extrema 
simpatia. 

A amizade que 
dedicou a todos nós e 
sobre nós espargiu nos 
gestos de confra
ternização e solidarie
dade, ainda se faz perene 
lembrança de sua 
inesquecível figura 
heráldica. 

Jorge Napoleão 
Xavier 

(Sexagenário 
Araçatubense que 

tenta se lembrar de 
quem foi útil e fiel a 

Araçatuba} 
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@om o agradeczmento de todas as obras 
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UMA ILUSTRE DAMA 

Senti-me gratificada quando Caio e Myrian Ferraz 
me incumbiram de um trabalho que divulgasse a atua
ção de Maria Aparecida Pimentel Ferraz em nossa so
ciedade. 

Só temi pelo fato de ser a personalidade dessa 
senhora tão rica de predicados que pensei em não ser 
capaz de traçar um retrato vivo de sua pessoa, que há 
tempos já nos deixou, mas continua viva não só entre 
os familiares que aqui vivem, mas entre os vários seg
mentos a que ela pertenceu, deixando por seu trabalho, 
uma marca indelével. 

A primeira lembrança que guardei dela, foi aquela 
que logo depois que a chegou, vê-la de bicicleta desde 
as primeiras horas da manhã já percorrendo escolas 
dentro da su :1 programação como educadora-sanitária. 
Foi assim que ela já foi se integrando em nossa cidade, 
pois tinha vindo de Bauru, sua terra natal e onde viveu 
até se "naturalizar" araçatubense. 

Tudo nela era entusiasmo. E assim nessas tarefas 
matinais, parecia uma jovenzinha, apesar de já ser a 
Sra. Dr. Agnaldo Ferraz e ser mãe de dois filhos : o 
Júnior e o Caio. O outro (Marcus Vinícius) nasceu 
depois em Bauru. 

Em meio ao seu trabalho de ser uma profissional 
e a de ser exímia dona de casa, foi se adaptando à 
nossa cidade e logo já a vimos freqüentando a socie
dade, com uma vivacidade e uma alegria contagiantes. 

Lembro-me então de vê-la já integrada ao nosso 
meio, participando de um Baile da Primavera, uma das 
festas máximas do Araçatuba Clube e onde se podia 



conviver com as mais representativas figuras de nosso 
meio social. Elegante como sempre, com um sorriso 
constante fazia o par ideal com o marido também de 
personalidade marcante, pela seriedade com que se ha
via em qualquer circunstância, mas sempre com um 
sorriso pronto para acompanhar a esposa em qualquer 
situação. 

Nessa época já havia mostrado seu lado de pos
suidora de muito bom gosto, tendo ensinado a amigas 
como fazer bolsinhas de toalete para trajes de gala, pois 
nessa festa já estava com uma delas. 

E a sua marca de elegância ela mantinha em tudo 
que fazia. Criava seus trajes, sem ostentação, mas sempre 
equiparada às senhoras de nossa sociedade. Desde a 
saia-calça que usava para .trabalhar de bicicleta até os 
longos vestidos de baile, ela sempre esteve discreta
mente chique. 

Se cuidava assim de si mesma, foi também assim 
com o marido e os filhos. Mãe prestimosa . na primeira 
formaturinha do Jardim de Infância, do Júnior, apare
ceu bem arrumada, dando importância à festa. E acres
centou:" Para meu filho essa festa é muito importante. 
É o seu primeiro diploma." 

Mas para todos os outros diplomas, ela sempre se 
fez presente, valorizando ao máximo a solenidade. 

Certa feita contou-me que num baile elegante a que 
ela foi em Bauru, ainda solteira, colocou no vestido, à 
altura do colo, uma orquídea. Algumas amigas disseram
lhe que essa flor não dá muita sm1e. Mas não se impressi
onou, mesmo porque foi nesse baile que ela começou a 
namorar o Dr. Agnaldo. E completava: "Tive muita sorte 
pois comecei ali o meu namoro com ele". 
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E esse foi o início de um romance que durou toda 
sua vida. 

Apaixonada pelo marido, se preocupava em par
ticipar de tudo que lhe dizia respeito. E não dispensa
va, o cafezinho que os dois tomavam após o jantar, em 
bar costumeiro. Depois saiam para uma volta ou mes
mo uma visita. 

Excelente dona de casa, cuidava dos mínimos de
talhes. Repartia seu tempo exatamente com o que era 
primordial. E então não faltava obrigações sociais, mas 
sempre cuidando da sua casa, marido e filhos. 

No seu quarto de dormir mostrou-me certa vez, 
um "poster" , com a foto 1 inda e ampliada de Romeu e 
J ulieta, que deveria ser da propaganda do filme. E dis
se me: "Coloquei os dois aqui, porque são símbolo do 
amor eterno". E foi com todo entusiasmo pelo amor 
dos dois que comemorou num domingo suas bodas 
de prata, com uma missa especial na Igreja de São José 
no Jardim Nova York. 

Assim ela foi em tudo que envolvia o marido. No 
Lions , quando ele se tornou presidente, ela completou 
todas suas atividades, não só colaborando com ele, 
mas criando situações que a tomaram uma domadora 
(termo usado para as esposas) das mais simpáticas e 
queridas. 

Quando ele entrou na política, como candidato 
da UPA a vice do Dr. Cotrim como prefeito ela o acom
panhou durante toda a campanha, indo todas as noites, 
para onde ele deveria ir como candidato. E se tornou 
conhecida e estimada por todos. Com a vitória de am
bos, ela se comprometeu a ajudá-los em todo que lhe 
fosse possível. Na sala do marido na Prefeitura atendia 
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a todos e se prontificava a trabalhar para quem quer 
que fosse. 

Assim foi que quando da visita de D. Li la Byghton 
(esposa do Governador Paulo Egídio), ela arregimentou 
senhoras Primeiras-Damas da região para um encontro 
de trabalho aqui. Foi deveras proveitosa essa reunião 
que a visitante ilustre se encantou com o que viu se 
fazer por aqui, em termos de promoção social. Tanto 
que depois veio em outra oportunidade, acompanhan
do a visita do Governador a esta região. A visitante era 
também filha da grande paulistana Pérola Byghton, 
mulher que deixou nome inesquecível na assistência 
social em São Paulo. Tivemos oportunidade de partici
par das reuniões com representantes de classe e de
pois de ajudar Maria Aparecida a anfitrionar. 

Nessa época elogiou o que a Lareira fazia como 
promoção humana, ajudando famílias pobres a cons
truírem suas casinhas. Não era algo que se fazia ape
nas dando o peixe, mas ensinando a pescar. Tanto que 
apelidou a entidade, de "BNH de Araçatuba." E em 
todas as ocasiões, nossa Maria Aparecida acompanhou 
a visitante. 

Para alegria nossa, D. Lila foi informada do traba
lho social que eu fazia com as jovens quinzeaneiras 
chamadas de debutantes. Pediu-me um cronograma de 
tudo que se fazia e levou para sua equipe também fazer 
o mesmo, incentivando as famílias a se inscreverem 
para essa programação. Mas na segunda visita ela mes
ma nos disse que a equipe não deu conta de conquistar 
as mocinhas para isso. 

Ainda como anfitriã Maria Aparecida foi perfeita 
quando o Governador Paulo Maluf fez com que du-
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rante uma semana toda a equipe do secretariado o 
acompanhasse para cá, estabelecendo a sede do Go
verno na Faculdade Toledo. E Dona Sílvia Maluf foi 
muito bem assessorada pela nossa anfitriã. Todas as 
manhãs, a visitante já recebia o jornal, botões de rosa e 
um farto café com especialidades nossas e bombons. 

A SENHORA SORRISO 

Impressionante como uma pessoa que trabalhava 
tanto e tinha todas as horas ocupadas, ainda encontra
va tempo para sorrir. Ou melhor, tinha tempo para ser 
alegre , porque tinha prazer em tudo que fazia. 

Muitas vezes chegava em minha casa, às 7 horas 
da manhã, e ia logo me dizendo: "Passei agora porque 
depois tenho muitas coisas para ver ainda hoje. Como 
sei que você acorda cedo, vim trazer mais um 
servicinho". E a tal incumbência era sempre algo em 
benefício de alguém, que ela gostaria que eu divulgas
se para conseguir mais apoio nas suas campanhas. 

Dali, ela já partia para as escolas e outras obras 
assistenciais, de acordo com o seu cronograma de tra
balho. Mas sempre sorridente e feliz, derrubando com 
isso qualquer má vontade de alguém que não tivesse a 
mesma disposição. E, quando encontrava apoio, tam
bém gostava de me comunicar, feliz da vida, porque o 
benefício, já podia contar com adeptos. 

Era de se ver o seu entusiasmo ao final de um 
trabalho, de uma campanha, de um movimento. Foi 
assim que a vimos, na sessão solene no Colégio das 
Irmãs, quando procedeu à entrega das primeiras ca
dernetas-de-saúde resultado de uma tarefa que agra-
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dou plenamente pais, autoridades do magistério e da 
saúde. A cadernetinha era como um fichário de todas 
vacinas, peso e tamanho ou ainda anotações de possí
veis moléstias infantis. 

E foi com essa mesma alegria que a vimos, em 
tudo o que fazia, até o fim, quando ela cumprimentava 
os netinhos, já doente, dizendo o seu proverbial "Bom 
dia, bom dia ! Bom dia, alegria!" Não que não tenha 
sofrido, com os percalços da jornada. Mas nunca se 
deixou abater, a ponto de inspirar pena. Se foi feminina 
o bastante para adornar sua personalidade, foi uma he
roína, o bastante para não deixar transparecer ao mari
do, filhos , netos e amigos, que estava sofrendo. 

Tinha uma fé que a sustentava, o suficiente para 
aceitar o que Deus lhe mandasse, se é que Ele poderia 
mandar algo de mal. E era pela fé, que se entusiasmava 
em dar aulas de catecismo, uma tarefa que poderia ser 
feita por pessoas menos ocupadas. Mas esse seu tra
balho, no seu entender tinha que abranger todos os 
aspectos da formação e do jovem. 

E nos últimos momentos em que fomos já para a 
última despedida parecia ter um discreto sorriso, como 
daquele que por certo têm as pessoas que viveram bem. 

E ainda, naquele momento, pudemos sentir as su
tilezas do seu jeito de ser. Contava constantemente as 
tarefas que o pai e (a doçura da mãe) lhes ensinavam 
fazer desde as primeiras horas do dia , de sde 
pequeninos, estimulando exercícios, competições para 
torná-los mais hábeis e mais ágeis, em tudo que deveri
am fazer pela vida afora. Mas para tanto nas pequenas 
competições da família, os vencedores sempre ganha
vam um prêmio, por pequeno que fosse. E foi numa 
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dessas que a pequenina ganhou do pai, um brochinho 
infantil com a figura de um gatinho. Encantou-se com 
o seu primeiro prêmio , que ela guardou para sempre. 
E não sei a qual alma bondosa ela pediu para prender 
na sua última roupa, o gatinho de estimação. Só os 
mais íntimos sabiam da história. E choraram mais ain
da. 

MENSAGENS 

O fato de ter vivido perto e conhecido bem a per
sonalidade de Maria Aparecida me permitem falar de seus 
princípios, de sua filosofia e sua religião. 

Antes de ficar enfocando apenas seus gestos e 
atitudes, convém que lembremos as mensagens que ela 
transmitia em todos seus trabalhos e seus momentos 
de vida ... 

Para perpetuar mais o seu modo de pensar resol
veu fazer, o quanto antes, livros que transmitem esses 
princípios, como se advinhasse que mais cedo do que 
todos pensavam , iria nos deixar. Seus pequenos livros 
são verdadeiros testamentos. Transmitiu com a maior 
simplicidade, seus conhecimentos sobre as verdades 
da vida, do relacionamento em família, do trato com 
empregados, em fidalguia no bem-querer, de lições so
bre as pequenas coisas que podem melhorar nossas 
vidas, sem esforços hercúleos mas dentro da vivência 
diária onde quer que estejamos. 

Já conhecíamos desde o seu lançamento as obras 
com que nos presenteou, pensando em ajudar os mais sim
ples, como aqueles que não tiveram uma formação como a 
sua, dentro de um lar onde se aprendeu, pelo exemplo, 
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maneiras de se comportar , ctiando clima de harmonia e 
resultando em felicidade para todos. 

Sem escrever obras longas, sem preocupação de 
mostrar que era mais inteligente, procurou nas coisas sim
ples, mostrar aspectos positivos no relacionamento fami
liar, no de trabalho ou da vida social. 

Foi pelos idos de 81, que ela resolveu deixar em 
pequenas obras, dicas, conselhos, experiências. Foi 
com "Viva a Primavera", onde encontrei depoimentos 
de pessoas que admiravam seu modo de ser. Foi nesse 
livro que deparei com um dos muitos testemunhos que 
dei a respeito de quem era ela: FALANDO DE AR
TES: "Não é um prefácio, mesmo porque o trabalho 
de Maria Aparecida não teve a pretensão de ser uma 
obra especializada ou profunda. Mas já fiz um comen
tário sobre ele, numa de minhas colunas de arte, por
que em verdade, o que ela faz é uma coletânea em que 
é mestra. A culinária, a de fazer amigos e saber conservá 
-los, a de transmitir mensagens , desde os idos do seu 
trabalho na Saúde Pública, na Lareira, no Lions ou na 
Prefeitura. 

Reuniu muitas das suas especialidades num ma
nual de vida para a dona de casa, esposa, mãe ou noi
va, coletando receitas que são do agrado de todos e 
que colheu de amigas sim , com as quais convive há 
muitos anos, desde as da sogra (D. Zupina) e as da 
mãe (Maria Odette), das quais sorveu tanta experiência 
nos primeiros anos de casada. Como disse, é um pe
queno compêndio de normas para o bem-viver em fa
mília, assunto sobre o qual ela também pode dar aula. 
Pensamentos, noções simples de higiene, de fé, de oti
mismo, de relações humanas, que podem ser úteis tan-
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to à mãe simples, como para a mãe bem dotada. 
Fazendo jús à coleção de primaveras que enfei

tam os muros de sua casa e ao colorido das flores que 
traz dentro de si mesmas, Ti tida mandou que se puses
se na capa, galhos de bouganvile (primaveras) em vári
os tons. 

A renda líquida será em benefício dos carentes. 
Mais uma vitoriosa promoção resultante da sua capa
cidade de crer nas pessoas e no entusiasmo. 

Retalhos de arte poética dão fecho ao livro, por
que a poesia pode e deve ser sentida no aconchego do 
lar, pelos que nele vivem e com muito gosto, também 
na cozinha. 

"As artes se completam sempre onde houver al
guém capaz de fazer qualquer tarefa um ato de amor." 

Odette Costa Bodstein 
Na mesma obra encontramos: 

UMA PALAVRINHA 

"Viva a Primavera ... " É, sobretudo, uma resposta 
ao pessimismo. É uma resposta que encontra resso
nância ainda maior entre as pessoas que têm a felicida
de de poder conviver ao lado desse extraordinário ca
sal - Maria Aparecida e Agnaldo Ferraz. 

O livro é a própria alegria que deles emana; uma 
alegria que reflete uma grande fé nas pequenas coisas 
da vida, uma alegria nascida da importante valorização 
da família como instituição - base do núcleo social. 
Contagiante, portanto. 

Disse-me uma especialista no assunto: as receitas 
"Viva a Primavera ... " são deliciosas. Fico com este 
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conceito porque, leigo, deixo me levar pela prática dos 
mais experientes. O que é mais importante é o objetivo 
do livro e este me sensibiliza o suficiente para 
recomendá-lo. 

Aliás, como todas as promoções que a autora tem 
organizado em Araçatuba, essa leva a marca do suces
so, pois foi feita, igualmente, com a única e exclusiva 
pretensão de mostrar que o amor continua sendo o grande 
alicerce para um "mundo melhor". 

He li o Ncgri 

ÚTIL E AGRADÁVEL 

Unindo essas duas qualidades, temos um com
plexo de vJJores para utilidade da mulher que deseja 
orientar-se na lida doméstica. 

E para que fim? O auxílio tão necessário às pes
soas carentes. 

Irmã Elzy Jorge! 

Além de todas os ensinamentos emitidos nestas 
páginas há uma série de receitas oriundas de seu relaci
onamento com as diversas colônias, por ocasião do 
preparo das Festas das Nações. 

"BATUQUE NA COZINHA" 

Todas as vezes que se vê ou lê uma mensagem ou 
mesmo um artigo de Maria Aparecida, a gente se en
canta com a sua capacidade de ensinar, de passar adi
ante um conhecimento no sentido de fazer com que 
outras pessoas aproveitem a lição. Como educadora 
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foi a mestra por excelência. 
E como já vimos, ela não se restringia apenas aos 

ensinamentos para mães, mas para esposas ou a quem 
ensinasse aprender algo mais. Assim era com a Moda, 
com decoração, culinária, pequenos socorros, com 
conselhos psicológicos, enfim parecia dominar todos 
os aspectos de uma vida no lar ou na sociedade. 

Assim foi com o livro "Batuque na cozinha, que 
se remetia ao canto popular "Batuque na cozinha, Sinhá 

- 11 nao quer ... 
Sobre esse livro, a conhecida escritora, já saudo

sa, Maria Luíza de Pai v a Afonso escreveu em dezem
bro de 81: "Você me pediu umas palavras para apre
sentação de seu livro. Livro que traz em seu conteúdo 
o que há de mais "gostoso", mais sublime e mais rico 
em todas as dimensões. No requinte das receitas você 
proporcion<.t prazer às famílias reunidas em torno à mesa 
de refeição. Você leva até elas, a mensagem de alegria e 
do bem-viver. Você as aproxima de Deus, na explosão 
de amor e ternura que nele exite." 

Também de Wilma Gottardi Guimarães colhemos 
esta mensagem: "Recomendo este livro por sua singele
za pelos seus ensinamentos e por sua ação social. Foi 
construído por muitos, levados pela força inquebrantá
vel da minha amiga, a admirável Maria Aparecida. To
dos nós somos responsáveis por ele, somos seus auto
res e leitores. Você , dona de casa, você que se prepara 
para assumir o futuro , você doméstica que pode fazer 
dele seu instrumento de trabalho e você amigo que aju
dará ao próximo pelo simples fato de adquiri-lo. Existe 
tanto amor impregnado nele que acabará por atingir tam
bém o leitor." 
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Parece difícil conseguir tantos pratos como os 
que ela conseguiu, dividindo-os por Estado ou Região. 
Mas ela diz que o fez como se estivesse preparando 
uma grande festa de família com todos trabalhando. 
Juntou tudo que recebeu da Rede de Hotéis Othon, 
das Secretarias de Cultura dos Estados, com receitas 
de amigas e familiares . 

Com esse livro pretendeu estimular a menina-moça, 
a jovem dona de casa, o capricho na cozinha , nos afa
zeres do dia-a-dia, consigo própria e, acima de tudo muito 
calor humano, tornando seu lar mais aconchegante, sua 
vida mais feliz e sua comunidade mais sólida. 

Enriqueceu seu livro de receitas com dicas excelen
tes para as donas de casa, para as domésticas, para todas 
as mulheres e para a organização da própria cozinha. 

A gente admira as listas que ela faz do que se 
deve ter à mão, que até poderiam ser usadas nos chás
de-cozinha. A bem da verdade, achamos que este livro 
poderia se editado novamente pela sua riqueza de 
ensinamentos e pela simplicidade com que ensina. 

As receitas estão divididas pelos Estados de cada 
região nesta ordem: São Paulo vem à frente pela grande 
quantidade de receitas. Depois Acre, Alagoas,Amazonas, 
Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Pernambuco, Estado do Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul , Santa Catarina, 
Sergipe e Territórios Federais. 

Além de tudo conta muitas lendas folclóricas, mi
tos, poesias , festas numa riqueza muito grande de in
formações. Coisas de Maria Aparecida, como só ela 
sabia fazer. 
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RECEITAS DE BEM-VIVER 

É impressionante a capacidade que Maria 
Aparecida tem de ensinar. Se tivesse sido pedagoga, 
teria sido das melhores, porque acreditava no que passa
va para os outros, confiando que tudo o aconselhava era 
bom. E era mesmo. Confiram isso em uma mensagem 
com a qual terminou um dos seus livros. "Seja alegre, 
tranquilo e feliz. Deixe sua timidez. 

Cure sua timidez; Convença-de que ela pode ser 
vencida. Acredite que o mundo não tem os olhos fixos 
em você e que suas preocupações passam despercebi
das aos outros. Não titubeie. Confie em você, reco
nheça que tem dentro de si um potencial de dons e 
possibilidades que desabrocharão se lhes der oportu
nidade. Lembre-se que somos todos iguais, portanto 
nem supericres e nem inferiores a ninguém. Ande de 
cabeça erguida, confiante, sorridente, descontraído. 
Esforce-se para isso e acabará fazendo-o com naturali
dade. Procure as alegrias da vida .. . o que lhe dá prazer 
e desprenda-se dos problemas, resolvendo-os com 
calma, equilíbrio, otimismo. Viva a verdade! Seja cor
reto! Quem não deve, não teme. 

A adaptação deve ser enfrentada com segurança 
para que consiga rápido ajustamento. Pratique ginásti
ca, yoga; faça de seu trabalho, a melhor higiene mental. 
Eu nunca trabalhei mecanicamente. Seria horrível! Pro
curo fazer mais que a minha obrigação e sempre valori
zando o trabalho, a ajuda as crianças e jovens. Pedir a 
colaboração é ensinar o bom caminho, dando-lhes 
vivência! Sou feliz por ver meus filhos desprendidos, 
enxergando e ajudando quem precisa. Tenha você essa 
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felicidade encaminhando a juventude que o rodeia! 
Por falar em timidez, estou me lembrando do gos

toso tempo em que trabalhei na Saúde. Nosso grande 
chefe regional, Dr. João Dantas Ribeiro , 
dinâmico,exigente mas também humano e compreensi
vo, designou-me para coordenar a parte social. Sendo 
assim, fazíamos um vez por mês no final do expediente 
reuniões festivas a fim de cumprimentar os aniversarian
tes, oportunidade para melhor entrosamento entre funci
onários e chefes, rendendo mais o trabalho e 
descontraindo os tímidos. Realmente tudo' melhorou. 
No começo muitos não queriam participar por acanha
mento e acabamos com a presença total. Se procurei ser 
uma funcionária dedicada, foi obrigação, pois tive exce
lentes exemplos: chefes que faziam de seus doentes, ver
dadeiros irmãos, tal interesse em cura- los. Meu primei
ro chefe, em Bauru foi o Dr. Simi e esposa. Santa (gran
des amigos e meus padrinhos de casamento). Aqui em 
Araçatuba foi o Dr. Guaranha, que todos conhecem, 
nem é preciso falar. 

Adquirir bons hábitos de vida assim como deixar 
o que nos atrapalha, depende do nosso esforço e per
severança. Os pais têm obrigação de guiar e estimular 
seus filhos , mas respeitando sua personalidade, naqui
lo tudo que ela tem de positivo." 

Nota da autora - Lembranças. O que mais nos 
impressiona é como ela foi sempre orientada pelo que 
viveu na família. Não só ela, mas todos nós devemos 
criar circunstâncias para estimular os filhos, especial
mente os mais novos apegados que são televisão e os 
jovens também ligados nos amigos, que são seus ver
dadeiros modelos, porque para eles, os pais só atrapa-
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lham naquilo de que eles mais gostam. 
Assim vejamos o que ela nos diz: Então não me 

esqueço dos ensinamentos e práticas saudáveis de meu 
pai que às 6 horas fazia os 7 filhos pularem da cama 
para a ginástica e exercícios respiratórios.(Ele sempre 
como guia na frente). Nós de maiô no grande pomar, 
porque em seguida, com a borracha do jardim nos es
guichava com água fria, enquanto mamãe preparava o 
chocolate quentinho ... Morávamos perto do Tênis Clu
be e cedo ele mesmo nos ensinou a nadar. Vibrava 
vendo I von que defendia Bauru nos campeonatos de 
tênis. Tempo bom que não se esquece. 

Cedinho era esporte. Nosso quintal tinha barra, 
pista de corrida e saltos. À noite , a mesa grande, papai 
ensinando contabilidade pois era realmente um perito 
contador. Transmitia tão bem aos filhos que um dia o 
diretor do Colégio Guedes de Azevedo veio em casa 
dizer que Maria Helena era a melhor aluna do colégio. 

Mamãe sempre presente servindo rosquinhas, 
cafezinhos, seus quitutes que não consigo fazer igual. 
Um outro hábito muito bom adquirido na infância ... 
Sempre tivemos uma hortinha em casa, frutos e cantei
ros com flores. As jabuticabeiras eram 3: minha, do 
Cid e Lucinha. Trepados nas mangueiras é que Cid 
gostava de tomar nossas lições da escola. Por sinal, 
uma vez Maria Sílvia subiu e não sabia mais descer, 
fazendo um grande pampeiro e no final, depois de mui
to riso pois a Inez que trabalhava em casa (muito boa
zinha mas magrinha) com toda sua boa vontade, esti
cando os braços, gritava: "Pula que eu pego" ... Imagi
ne se agüentaria ... Como aquelas mangueiras carrega
vam de frutos ... Eram tantos e docinhos, que colocá-
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vamos no muro da frente para os moleques aproveita
rem. e até venderem para a sua ajuda. Mas tinha tam
bém pés de caju, pitangas, figos, pêssegos, laranjas e 
tantos outros. Que delícia recordar... É meu pai você 
foi formidável! Minha mãe está forte e sempre nos im
pulsionando tal o seu otimismo, tendo sido sua com
panheira inseparável, a sua doce Maricota.(l981) 

Sou feliz hoje, pois meus filhos podem se orgu
lhar do pai que têm ... O exemplo vivo do trabalho, 
amor honradez. Júnior, Caio Cezar e Marcus Vinícius 
estão na escola prática de Aguinaldo e isso é uma tran
qüilidade para todos. Myrian, minha norinha é um en
canto com o grande cabedal que trouxe de seus pais. 
Espero que Gercina e Beti desfrutem do que, com ca
rinho lhes transmitimos. 

Família bem construída ajuda filhos a terem fir
meza de espírito, hábitos saudáveis. 

Divaguei bastante, mas realmente foi válido. Pro
blemas, todos nós temos, mas aprendi a contorná-los, 
a enfrentá-los com calma, fé em Deus, em mim e espe
rança nos homens. Aprendi a sacudir a poeira e dar a 
volta por cima. Assim é que se consegue ... A pessoa 
de boa conduta adquire cada. vez mais 
fibra,personalidade, firmeza para andar descontraído, 
sem grilos. 

Vocês, pais e "futuros pais" acreditem que a felici
dade, o triunfo dos filhos dependem muito de seus exem
plos. Meditem e preparem um berço de ouro, uma vida 
de esplendor! Que as sementes sejam sãs para que de
sabrochem e cresçam flores e frutos viçosos ... Garanto 
que vocês receberão infinitas alegrias por vê-los felizes, 
reconhecidos e gratos. Isso é ser feliz Tenho muito a 
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agradecer a Deus. Obrigação p011anto, de colaborar tam
bém. Agradeça você por tudo o que é e o que tem e 
juntes louvemos ao Senhor! A todos, os melhores votos 
de felicidade pelo Natal e Ano Novo que se aproximam 
(Hoje é um belo dia, 8 de dezembro, N.S. da Conceição) 
Que estes votos sejam renovados, ano por ano, sempre. 
Com muito amor, paz. Alegria de viver!" 

Maria Aparecida 

PENSAMENTOS QUE CULTIVOU 
PARA SEMPRE 

1- Abro a janela e encontro um sol radiante e belo ... 
Que seus raios sejam o mensageiro de alegria a toda a 
humanidade .. . ! 

2-Eu SJU feliz! Penso em alguém e procuro aju
dar. .. 

3-Assim como eu caminho entre flores alegres, 
quero semeá-las também ao seu redor .. . 

4-Como é bela a Primavera em flor! Você poderá 
tornar sua vida assim .. . Sorria, seja dinâmica, ocupe 
seu tempo em coisas boas ! 

5-Feliz é aquele que tem sua consciência tranquila 
pelo que realizou com amor, desprendimento, perseve
rança! 

6-Minha garota, você refletiu bem e percebeu 
quanta potencialidade tem dentro de si? Aproveite-a 
para si e para melhorar o mundo. 

7-Minha im1ã, saboreie os alimentos tranqüilamente 
e agradecida a Deus. 

8-Não há vantagem nenhuma para o rancoroso . 
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Só fica com o semblante pesado, cara feia, infeliz. -
Perdoe e volte à alegria ... 

bem. 
9 - O bem não faz barulho e o barulho não faz 

lO-Experimente, é verdade ... 
11-No começo poderá ser difícil, mas chegará lá ... 
12-Acordo e peço a Deus felicidade a todos e 

sinto-me tranqüila, alegre ... 
13 - Dormi bem, estou disposto e agora, o que 

farei de bem, hoje? ... 
14-Quando viajo , aprecio as paisagens e ao ver 

uma casinha pequenina, imagino quanta felicidade deve 
haver la' ... 

15-Para mim é o amar quem manda ... 
16-Preferível ser pobre de dinheiro, mas rico no 

amor. 
17-0 amor compreende, alimenta, é duradouro. 
18-Minha menina, seja vaidosa, pretenda ter coi

sas bonitas, mas pense em seu interior. Reflita ... Per
gunte a si própria: O que de importante tenho feito , 
para mim e para os outros? 

19-0s filhos são o reflexo dos pais. Como tem 
sido o comportamento do casal? 

20-Eu cumprimento as pessoas que encontro na 
rua, desejando realmente um bom-dia,como uma pre
ce. Você é assim? Ou faz que não vê . 

. . . Cuidado, às vezes é essa pessoa que poderá 
ajudá-la. 

21-Jesus superou as zombarias. Eu reclamo da 
vida? 

22-Cristo tropeça, cai, mas seu sofrimento salvou o 
mundo. Enfrento a vida com coragem e levanto de novo. 
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23-A palavra de Deus ilumina, sacode e faz tomar 
posição diante da vida. 

24-0 homem de coração jovem renova as estru
turas. 

25- É livre aquele que ama as pessoas sem nada 
eXIgrr. 

26-Muito obrigado, você semeou bondade e ale
gria no meu caminho. 

27-Não pergunte o que a Pátria pode fazer por 
você, mas o que você pode fazer pela Pátria. (Kenedy) 

28-A felicidade não está em realizar nossos ide
ais, mas tornar ideal tudo o que realizamos. 

29-Tire diariamente alguns minutos para meditar. .. 
30-Muito obrigado, você semeou bondade e ale

gria no meu caminho. 
31-Sorrindo a vida torna-se mais fácil para você 

para os outros. 
32-Cada homem que nasce é um sonho de Deus 

que se realiza ... 
33-Cada criatura é importante no grande projeto, 

cada homem é um tijolo na parede que vai subindo e o 
amor é essencial. 

34-Para Cristo foi difícil levar a obra até o fim. 
Suou sangue. Eu sei enfrentar a vida também nas horas 
dificeis? 

35-Ninguém pode amar por você e sentir a dança 
do amor e da dor em seu lugar. 

36-Sua vida só você vive. 
37 -Açoitaram Jesus. Ele que tinha curado e feito 

o bem a tantas pessoas. 
38-Eu exijo recompensa ou sei doar-me gratuita

mente? 
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39-Aprenda a ler nos olhos das criaturas o que 
elas esperam de você. 

40-Não espere ser o mais amado, mas o que mais 
ama. 

41-Todo gesto de amor é um ato que cria alguma 
COISa. 

42-Temos duas fisionomias: linda, quando 
estamos serenas, sorridentes e feias quando carrancu
das, triste sob pressão. Por que não aceitar melhor os 
imprevistos da vida? 

43-Faça de cada erro, um trampolim para um amor 
maiOr. 

44-Amar não é enxugar as lágrimas: é impedir que 
elas caiam. 

45-Quem semeia esperança no caminho dos ho
mens colhe amor no caminho da vida. 

46-Reclamei dos meus sapatos rotos até o dia em 
que encontrei um homem que não tinha pés. 

47-Amar é acolher e estimar o outro mais do que 
ele merece. 

PROMOÇÕES 

O grande carisma de Maria Aparecida foi devido 
à sua capacidade de estimular os outros a utilizarem a 
confiança com que se punha junto a outras pessoas e 
entidades. Dada a idéia, já se sentiam envolvidas do 
seu otimismo e logo se entusiasmavam com o evento 
fosse ele para esta ou aquela promoção. Habituada que 
era a promover campanhas de Saúde, no que era mes
tra, passou depois por ser chefe do Departamento de 
Assistência Social, como esposa- do Vice-Prefeito 
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Aguinaldo Ferraz, a liderar outros movimentos, que 
pretendia com eles ajudar nossas obras assitenciais, 
fossem elas de qualquer credo ou de qualquer forma 
de atendimento a necessitados. 

Uma de suas primeiras promoções foi a das Hor
tas Domésticas e Comunitárias, que vinham sendo cul
tivadas com a sua líderança e com a colaboração da 
Divisão Regional Agrícola de Araçatuba através do di
retor Carlos Alves e Legião Brasileira de Assistência 
responsáveis pelo acompanhamento do concurso 

Assim sendo, já a 20 de novembro de 81, o jornal 
"A Comarca" publicava entrega de prêmios aos vence
dores do concurso de hortas que já vinham sendo usa
das na alimentação de alunos e de famílias carentes. 
1°. lugar - Clube dos Engenheiros - 92 pontos; 2° .. 
Lugar- Parque Infantil "Alice Couto Moraes"- 79 pon
tos como Hortas Comunitárias. E como Hortas Do
mésticas - 1 o . . Lugar- Adalberto Felipe Araújo -82 pon
tos; 2° .. Lugar- Gumercindo Natal- 78,5 pontos; 3° .. 
Lugar- Joaquim Flamarim- 71,5 pontos. 

Após a entrega dos prêmios a chefe do Departa
mento de Assistência e Promoção Social da Prefeitura 
afirmou que outras promoções visando incentivar a co
munidade araçatubense estavam sendo programadas. 

MAIS PROMOÇÕES 

ALMOÇO ITALIANO- Esse evento que já havia 
sido realizado antes no Recinto da Exposição ficou 
marcado para a sede da própria Apae. Prometiam uma 
reunião bastante alegre. 
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• 

CONCURSO MINI-MISS- Anunciado para o sá
bado à noite no Araçatuba Clube, com renda destinada 
à Associação Pró Tuberculosos de Araçatuba. 

NOITE BRASILEIRA- Encerrando a série Fes
tas das Nações, a senhoras da Rede Feminina de Com
bate ao Câncer estavam já organizando o Jantar Brasi
leiro, para o dia 14 de novembro, também no Araçatuba 
Clube. 

Não nessa reunião, mas já haviam sido programa
das também a Noite Japonesa, a Noite Árabe e a Noite 
Portuguesa. 

LIVROS DE CULINÁRIA E BEM-VIVER 

No dia 6 de outubro ainda em 81, durante soleni
dade realizada na Prefeitura Municipal, o Diretor do 
Colégio Objetivo Chaim Zaher entregou à diretora do 
Departamento de Assistência e Promoção Social, Ma
ria Aparecida Pimentel Ferraz, cerca de 4.000 exempla
res do livro "Nossa gente maravilhosa na cozinha e 
sempre" de autoria da própria diretora, que foram gen
tilmente impressos no Parque Gráfico do Grupo Edu
cacional Objetivo, de São Paulo. 

Na presença do Prefeito Oscar Gurjão Cotrim, o 
diretor Chaim Zaher e o responsável pelo Departamen
to Cultural do Objetivo Paulo Grobe entregaram os 
4.000 volumes a todas representantes assistenciais , que 
daí em diante teriam a responsabilidade de vender os 
livros com fins beneficentes de uma programação ela
borada pela autora e diretora do DASP, vizando anga
riar da forma mais fácil, fundos necessários à continui
dade dos trabalhos de cada organ1zaçao social 
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araçatubense. 
Após a entrega, D. Maria Aparecida Pimentel Ferraz 

reuniu-se com todas as representantes das entidades 
beneficiadas para tratar de como e a quanto serão ven
didos os livros. Muito bem impressos e trazendo o 
que há de mais sofisticado (e também o que há de mais 
simples) na Arte Culinária, o livro de Maria Aparecida é 
qualquer coisa de atrativo para as donas de casa que 
poderão escolher pratos diferentes optando pelas co
zinhas árabe, japonesa, portuguesa, italiana e brasileira. 

Além das receitas traduzidas numa linguagem fácil, 
o livro é entremeado por gravuras, fotos e mensagens, 
de autoria da autora., que buscou através delas, o máxi
mo de incentivo à mulher brasileira. 

SUCESSO DA NOITE JAPONESA 

Maria Aparecida conseguia sempre conquistar os 
líderes das colônias para a realização das festas típi
cas. Em muitas delas as senhoras usavam trajes folcló
ricos , fazia decoração especial e levavam as famílias 
inteiras para as festas. Nessa noite a que se refere o 
jornal de 9 de outubro de 81, conta que ocasião, 
encabeçada pelo Comendador Suchiro Sato, dentro das 
programações das festas das nações supervisionada 
pelo DASP, no dia 20 de setembro passado, no pátio 
da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, 
que a promoção obteve pleno sucesso arrecadando a 
importância líquida de 168.420 cruzeiros. E essa im
portância foi entregue à Sra. Profa. Maria Apaarecida 
P. Ferraz, titular do DASP, que com dedicação e efici
ência vem conduzindo o setor, pelas mãos do 
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Comendador Suchiro Sato, que estava acompanhado 
dos representantes de outras entidades, igrejas budis
tas Nambei Honganji, Nishi Higashi, Seicho-No-ie, 
Perfect Liberty, Nichiren. 

Shoshu, Igreja Episcopal, Tenrikyo Messiânica e 
Associai Cultural. 

Associação Esportiva dos Moços Cristãos e 
Associação Feminina de Araçatuba. 

Essa verba foi destinada às várias entidades 
assistenciais de nossa cidade, numa contribuição 
valiosa já tradicional da comunidade nipo-brasileira. 

CULTURA ARTISTICA 

A par de todos os movimentos culturais 
populares e folclóricos, Maria Aparecida, procurou 
dar o maior volume de atividades que agradassem os 
mais simples ou os mais cultos. 

Festas para o povo, para a zona rural, para os 
clubes, sempre se podia encontrar no seu calendário 
data para as mais diferentes festas. 

Assim foi que estando no Rio com Dr. Agnaldo 
teve oportunidade de um encontro com a renomada 
pianista internacional, que além de amiga, tinha um 
ato parentesco com nossa, Primeira-Dama. E então 
conseguiu dela ( I vy Imprrota) que marcasse um 
concerto para Araçatuba , data que já foi logo 
marcada: para o mês seguinte. 

Foi do agrado geral essa promoção, levada a 
efeito no anfiteatro do Senac. , pois ela executou 
obras de Schuman, Beethoven, Villa Lobos, Camargo 
Guarnieri, Radamés Gnatalli , Francisco Mignoni e 
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outros compositores da música erudita, sendo o 
programa dividido em duas partes. 

O evento foi patrocinado pelo Ministério de 
Educação e Cultura ( MEC) através da Fundação 
Nacional de Artes- FUNARTE 

O público araçatubense , a convite de Maria 
Aparecida, prestigiou o espetáculo que se constituiu 
na melhor opção de divertimento dessa noite O 
ingresso foi gratuito .. E o público aplaudiu de pé, a 
grande pianista. 

COLABORAÇÃO 

A tarefa mais difícil para quem tenta escrever a 
personalidade e os feitos dessa mulher, é a quantidade 
de recortes , com mais de centenas de notas sociais ou 
mesmo ofi "1ais, divulgadas pelo Departamento de 
Assistência e Promoção Social da Prefeitura de 
Araçatuba. São centenas em álbuns caprichados, 
elaborados pela família, pois pareciam adivinhar quando 
ela se foi, que seu nome haveria de voltar à tona, quando 

. . 
se qmsesse evocar uma pessoa mcomum. 

Quando falamos em promoções, o número é 
estonteante. Não sabemos como seu cérebro conseguia 
acomodar tantas idéias, separá-las por assunto, fazer 
desde logo o cronograma do trabalho, distribuir serviços 
e enquanto realizava uma delas, já estava a caminho 
para outras. Isso procurando na medida do possível, 
arregimentar a entidade ou o grupo certo para 
determinados trabalhos. 
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1 á falei daqui que sem ser pedagoga( era educadora
sanitária) era capaz de ensinar fazer fazendo e mostrando 
ao mesmo tempo, como se faz. Pois mais que isso foi 
uma administradora nata. Incrível como sabia distribuir 
os trabalhos, para um tempo certo, enquanto cuidava 
também de angariar recursos para executar tudo aquilo 
que dependia de ajuda , quando esse auxílio não podia 
ser dado pela Prefeitura. E o mais interessante é que 
conseguia a colaboração de toda a sociedade. 

Tentei por inúmeras vezes dar uma ordem 
cronológica a esse pequeno livro. Mas sempre eu 
chegava à conclusão de que seriam necessários muitos 
volumes, para enquadrar na linha do tempo, as mil e 
uma razões das suas preocupações, até poder realizá
las todas. 

Era o caso das Festas das Nações. 1 á nos 
referimos algumas vezes aos resultados financeiros que 
com elas se conseguia, a ponto de as colônias 
solicitarem a liderança do movimento, propondo-se a 
ajudarem ao máximo porque sabiam das necessidades 
prementes das obras sociais a que pertenciam. 

Não seria fácil divulgar daqui, a ordem em que se 
realizavam, mas era algo já costumeiro no calendário 
social, que se começasse pela Noite Portuguesa, quase 
sempre em junho porque a 1 O desse mês comemora o 
Dia de Camões. Era de se ver o entusiasmo da colônia 
lusitana, com mulheres e homens trabalhando até tarde 
da noite para preparar a tempo, os quitutes "à moda da 
casa". Outros se preocupavam com a decoração, com 
as músicas e a vinda de ranchos folclóricos como o de 
Roberto Leal e outros cantores e fadistas, que bem 
manejavam o "vira" dançado por araçatubenses vestidas 
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a caráter. Não se pode negar que era uma beleza de 
festa 

Para as Noites Árabes sempre se pôde contar com 
aqueles sírio-libaneses, filhos e netos, que se 
empenhavam ao máximo para dar o toque especial para 
os pratos típicos. 

Sílvio A das foi um líder. Os companheiros, homens 
e mulheres seguiam as suas pegadas porque ele sabia 
das coisas. E o resultado era sempre aquela noitada 
alegre, fazendo grandes e pequenos se fartarem de 
quibes feitos por quem entendia e outros pratos, que 
só a linha da raça pode ensinar. 

E a alegria do Sr. És i o Carani pondo a fail111ia inteira 
para trabalhar? Ninguém sabia como ele, comandar os 
antipastos, o brodo ou o sugo, para culminar com tudo 
que sabiam sobre massas italianas. E o mais gostoso 
não era apeL...tS comer com eles. Mas dançar, cantarolar, 
pular a tarantela enquanto houvesse pasta. Quase sempre 
de madrugada. Meu Deus, onde anda a alegria que Cida 
Ferraz punha em todo mundo? 

Já falamos antes sobre a participação que as 
entidades japonesas davam nas suas noites de festa. 
Contagiavam a todos e o que era melhor: crianças, 
jovens , idosos, todos vestidos ricamente com seus 
quimonos legítimos, dançando em ritmos que só eles 
sabiam. Mas todo mundo procurava imitar. Já fizemos 
daqui referência a soma que a colônia conseguiu a ponto 
de dar substanciosa quantia para as obras de 
benemerência. Louve-se também a memória de Chuchiro 
Sato que tanto contribuiu com essa festa em vários anos. 

E para encerrar em novembro se fazia a Noite 
Brasileira. O local era sempre o Araçatuba Clube, que 
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foi durante décadas o salão da alegria araçatubense. Aí 
a liberdade era total. Trajes alegres, outros que 
lembravam as baianas ou cearenses em seus trajes de 
renda de bilro, safe e blusas enfeitadas, turbantes ou 
simplesmente a beleza araçatubense de moças e 
senhoras brasileiras. E as comidas? Era um festival de 
pratos de vários Estados, pois a própria Cida elaborou 
o livro "Batuque na cozinha", que nos dava os mais 
diferentes e saborosos pratos. O mais era a profusão 
de frutas e flores brasileiras compondo o cenário ideal 
para a noite tu ini uim. Saudades desse tempo e de 
Ti tida ainda mais. 

RECORDANDO 

Quando do primeiro aniversário do passamento 
de Maria Aparecida, a Profa. Maria Noêmia Horta 
Coloca ( de português), fez um artigo muito sentido 
sobre Maria Aparecida, que há um ano nos deixava. 
Entre outras coisas destaquei : 

"Hoje, 20 de outubro é um dia que nos faz ter a 
certeza que você, saudosa Aparecida, foi encontrar-se 
"Face a Face" com Cristo (tão seu conhecido). 

Não digo que você foi para junto de Deus: porque 
sempre esteve unida a Ele. Como não estar unida a Deus, 
uma pessoa como você, Aparecida, que só amou e 
concretizou esse amor em suas ações quase que 
sobrenaturais; você cumpriu, querida amiga, com muita 
garra o maior mandamento deixado pelo próprio 
Cristo-" Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo". 
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Todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la, 
de conviver com você, receberam um pouco de Deus 
através de suas edificantes ações. Em Bauru, em 
Araçatuba, quem não conheceu se não pessoalmente, 
pelo menos de nome, a Maria Aparecida Pimentel 
Ferraz? 

São centenas de pessoas que receberam a sua 
ajuda material e espiritual. Com seu otimismo contagiante 
socorreu a muitas pessoas e sempre com aquele sorriso 
todo especial. 

Você só viveu para edificar, para valorizar, para 
perdoar, para se doar ... Não é muito fácil pensarmos 
que iremos nos encontrar somente do "outro lado" (onde 
não haverá lágrimas nem sofrimentos). Desculpe a minha 
ousadia em me incluir entre as pessoas , que se Deus 
quiser irão encontrar-se com você. 

Se esfurçou-se tanto, torceu tanto pelo nosso bem
estar, imagino agora, que você está num lugar lindo e 
perfeito. Penso o quanto vai pedir a Deus por mim e 
por todos aqueles a quem você quis tão bem. Rezarei 
por sua alma, Aparecida, todos os dias, como já vinha 
fazendo desde que ficou doente ( ... ) 

CONCLUSÃO 

Revendo centenas de páginas com que o casal 
Myrian e Caio Cézar encadernaram notícias de jornais 
que se referiam ao trabalho de Maria Aparecida Ferraz 
não só em nossas páginas como nas de Napo e Hélio 
Negri (sem contar as notas de divulgação oficial) , 
chegamos à conclusão de que livro nenhum por grande 
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que fosse, comportaria a folha de serviços dessa senhora 
que deixou tantos amigos e pessoas agradecidas pelo 
seu trabalho 

Como catalogar tudo que fez uma mulher que foi: 
Incansável- Nunca alguém a viu desanimada ou 

deixando uma tarefa por terminar. 
Discreta - Falava de suas idéias, de seus anseios e 

de seus sonhos; mas nunca se louvava pelo sucesso 
conseguido. 

Alegre- Sempre sorridente, tinha um otimismo que 
contagiava a quantos se propusessem a colaborar com 
ela. 

Companheira - nunca deixava de participar das 
incumbências em que outros viessem a precisar de sua 
ajuda, como o foi na Lareira e no Lions .. 

Elegante- Sem arroubos de vaidade, mas vestindo
se com elegância aconselha, com o traje certo para a 
hora certa. 

Amorosa- Não só para com os filhos, mas com 
os filhos dos outros, chegando a ser querida por 

. . 
cnanças e JOVens. 

Apaixonada - Pelo esposo; a quem se dedicava; 
como se ainda fossem namorados. 

Grata - Sabia agradecer na hora oportuna não só 
aos amigos mas a todos que a ajudavam levar adiante 
suas causas nobres. 

Anfitriã - Recebia com fineza não apenas na sua 
casa, como nas ocasiões em que devia suprir a falta de 
uma primeira-dama, que não tínhamos porque o ilustre 
Dr. Cotrim (que apoiara todo o seu trabalho) era solteiro. 

Religiosa. - Por sua convicção e fé, não só 
respeitava seus deveres da Igreja, como dava aulas para 
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crianças na catequese, preparando-as para a 1 a 

Comunhão, como ainda completava por vezes esse 
ensino, levando-as para sua casa, onde elas se sentiam 
à vontade e muito bem servidas. 

Agradecida - ao extremo, falava nos pais, como 
as pessoas que lhe deram formação, muito bom exemplo 
e muito amor também 

Filha dileta de Deus - Pois todos sabemos que 
pelo sofrimento que viveu no últimos tempos, o Pai a 
tenha recebido carinhosamente, como cremos que Ele 
faz com todos aqueles que cumpriam a sua vontade e o 
serviam de coração. 
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Cida, Agnaldo Ferraz e os filhos: Marcus Vinfcius, 
Caio Cesar e Junior 



Amigas com as quais sempre contou em suas promoções: 
1 - Professora Dolores Castilho (Pianista) 2 - Nair Falco (RadioAmadora e 

Fundadora do Albergue 3 - Berta Forato (Domadora) Mildred P. Rocha 
(Pintora) 5- Cida Ferraz (Donadora do Lions) 6- Odette Costa (Colunista 

Social) 7 - Yole Rocha (Benemerita) e Cleude Rocha (Colaboradora) 



Entrega de Mini Biblioteca de Santo Antonio do Aracanguá 
"Maria Aparecida Pimentel Ferraz" 

Junho 1978 



O Concurso Rainha dos Estudantes foi idealizado por ela. 
De preto a 2a Rainha da série, Maria do Carmo 



Nunca se esquecia do aniversário das amigas. 
Aqui oferecendo flores à Helô (Sr" Jorge Napoleão Xavier) 



Junto ao Prof. Artur Evangelista de Souza, diretor do I. E. 
e uma das Rainhas dos Estudantes. 



D. Aparecida Felizola de Moraes foi sua grande companheira nas 
campanhas da Lareira, à qual ambas pertenciam. 



Festa Italiana -O Sr. Esio Carani foi sempre o líder da Noite Italiana. 
Aqui com o Dr. Ângelo Guaranha. 



Noite Árabe - Grupo do pessoal da Colônia Árabe. Trabalhavam dia e 
noite para que tudo saisse a contento. 



Pal!i ''ldi!jão efetiva na noite Japonesa 



Noite Portuguesa Cida Ferraz e Odette Costa 



Noite Brasileira - Gente alegre, flores e frutos bem brasileiros 



f 

Sua maior riqueza: os filhos, Caio Cezar, Marcus Vinicius e Júnior 



, 

.. -,. .. 

Amigos em noite de festa: Joaquim Forato, Dr. Agnaldo Ferraz, Miltred 
P. Rocha e o filho Tadeu 



Prestigiando uma exposição de Mildred: Rubens Sales, a pintora 
e Clóvis Fernandes 



Mário Quintana dizia que as coisas escritas 
pelos poetas agradam ao espírito, embelezam a 
cutis e prolongam a existência. Espero que os quase 
poetas também estejam na lista. Estou cada vez 
mais convencido do poder das palavras da grandeza 
de que se revestem quando chegam, da magia que 
produzem quando se apoderam de nossos 
sentimentos e emoções. Mais de que simples 
histórias, livros como este falam da paixão pela 
vida, de como é possivel tornar o mundo um pouco 
melhor, pela solidariedade. 

Maria Aparecida Pimentel Ferraz mostrou-me 
que tudo é possível. Sua força inquebrantável abria 
portas, produzia ações sociais concretas, lidava 
com as fragilidades da vida. O verbo fazer em sua 
plenitude. Odette Costa é a ponte irretocável, 
madeira de lei que não se deixa curvar. O verbo 
sensibilizou-se. Duas mulheres fantásticas que 
Araçatuba tem obrigação de reverenciar. Poetas 
são priveligiados, conservam-se nos fragmentos do 
tempo, ainda se encantam com os pequenos gestos 
de amizade. 

Hélio Negri 
Jornalista, radialista, professor, quase poeta 
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