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Em tempos de Corona Virus, “a pausa é para o 

abraço, não para o amor”; Em tempos de 

pandemia, a pausa é também para ruminar os 

pesares e 

tristezas das 

perdas 

irreparáveis e  

das nuvens de 

negras de 

presságios de 

vindouras e 

inevitáveis 

perdas humanas.   

Na noite de 02 de abril de 2020, amargamos a tristeza 

pela morte de Bruno Marini que passou a figurar 

entre as mais de 10 mil mortes na Itália, vitimas da 

COVID-19, 

quando na manhã do dia 03 fomos acordados 

com a noticia em primeira mão do confrade 

Adolfo Catalá, (e de outros que também o 

faziam) compartilhado no grupo de wattap do 

IHG : [06:04, 03/04/2020] Adolfo Catala: “É 

com muita tristeza que tenho que comunicar 

a todos o falecimento do Italiano Bruno 

Marini” para a surpresa dos co-irmãos Marcia 

Menezes “nossa, triste, meus sentimentos”; 

Giomar Maciel: “Deus conforte familiares e 

amigos”; Mundica: “Grande perda, Deus 

conforte a família”; Eva: “Muito triste, Deus 

Conforte a família”;  Dejailse:  “Que triste! 



Meus sentimentos que Deus conforte à família”; Sandra Sol: “Adeus meu amigo. Deus 

há de confortar sua familia. Siga sempre em direção à Luz Divina”; “Sempre presente 

em nossas vidas, mas agora chegou a hora do adeus”;  Izaias Resplandes lembrou: “ 

Bruno Marini foi um dos homenageados com o prêmio Luís Sabóia, concedido pelo 

IHG em 28/10/2017, ao que acrescentei: “bem lembrado Izaias. Entre as muitas obras 

que ajudou a edificar está a quadra da escola 

pe. César e o anexo do IHG (na época da 

escola Otaniba) com apoio da comunidade de 

Bagnholo Mella. Dos contemplados com o 

prêmio Luís Saboia é o segundo a atender o 

chamado de Deus Leda acrescentou: “Deus 

conforte os familiares e acolha no céu a alma 

bondosa de Bruno Marini”; Elvira: 

“Pêsames a família enlutada e amigos”;  

Paulo César: Que Deus conforte os corações 

dos familiares”; Lucia Voltan, sua 

conterrânea, escreveu:  “Conforto a família e 

descanse em paz o nosso querido 

BENFEITOR Bruno , as obras de Poxoreu 

todas teve o privilegio da colaboração do 

Bruno: Hospital, Centro Juvenil, Escola Técnica, Lar dos Idosos, Adoção a 

Distancia com mais de 80 famílias em vulnerabilidade, Escola Pe. Cesar e 

Otaniba...... tudo isso nós sabemos ... e muitas outras ações que deve ter contribuído no 



anonimato..... Belo exemplo a seguir...... o Nosso MUITO OBRIGADO BRUNO”;  

Lena Guedes postou: “Nossa ,ele era um grande colaborador  das nossas  causas 

sociais. Todas as férias  passava em Poxoréu. Deus o receba ,Bruno, Poxoreu jamais 

esquecerá  de você”; Antônio Nival 

registrou: “Realmente merece todo 

nosso carinho e Gratidão. Uma 

daquelas pessoas que veio neste 

mundo para "Servir ". Minhas 

Condolências aos Familiares e entes 

queridos”; Dr. Jerolino e o Cel. 

Cesar Cardoso, com o pesar que a 

todos tomaram, enfatizaram: “Meus 

sentimentos” e outros continuaram postar mensagens neste e em tantos outros grupos, 

enlutados pela perda irreparável.  

   O 

nó na garganta e a 

perplexidade 

foram rompidos 

pela a iniciativa do 

eminente Dr. 

Ulisses Barbosa 

(Procurador de 

Justiça 

aposentado) no 

seu dramático 

relato colimado de 

justa razão. Dizia ele:  

“Se puder passe ao Prefeito.  (...) Hoje, Poxoréu  sofre uma perda 

inestimável.  O seu bom filho adotivo, nos deixou, todavia, deixou, também, 

legados incomensuráveis.  

Seu espírito de voluntariedade e solidariedade, contagiou muitos 

conterrâneos seus lá na Itália. Tive a oportunidade de presenciar quando lá  

estive  em companhia da Nádia,  Adolfo e Luzia; Vivenciamos, os trabalhos, 

por eles ( italianos  ), na Melonera e na colheita de  Uva, nos finais de 



semana; Coisa de não só encher os olhos, mais de lágrimas verter, ante o 

comprometimento, com o próximo.  

Parte dos recursos financeiros, auferidos, décadas e décadas, destinavam-se 

ao Hospital São João Batista, Centro Juvenil  etc etc; Aquele povo, assumiu 

este compromisso social, sob a batuta do Bruno e esposa. Meus 

reconhecimentos. 

Hoje, dia triste, perdermos este amigo  - meu e de inúmeros conterrâneos.” 

E continuou destilando a sua dor que, com efeito, era também a nossa dor e tantos 

outros que conhecia o personagem e sua obra:  

A memória deste lutador e homem com AMOR dedicado à nossa cidade, não 

deve ser coisa insignificante. Tenho certeza de que grande parte, está 

sensibilizada com o passamento  do Bruno, colhido que foi por este maldito 

virus.  Sendo assim, eu que nunca fiz-lhe uma singela reivindicação, rogo que 

em memória deste filho da terra e em respeito a dor, que reverência está 

tragédia,  DECRETANDO LUTO em nosso município, ante a perda tão 

sentida. Abraço fraternal” 

O seu manifesto termina 

pela solicitação de Luto 

Oficial, a ser decretado 

pelo prefeito que, ainda 

pela manhã, foi atendida 

com a edição do dec. Nº. 

021/2020 (conforme 

veremos na imagem), 

recomendação acolhida 

pelos pares, conforme 

escreveu Sandra Sol:  

“Concordo. Assim como 

nós , muitos estão  com o 

coração dilacerado. Não 

estou conseguindo parar de 

chorar. Eu sei que ele  só 

passou pro outro lado, mas 

essa separação e doída.  E 



a sofremos maus ainda pela família” 

Eu postei duas mensagens sobre este 

apelo: a primeira, concordando a 

confreira Sandra Sol: “Realmente 

Sandra, Poxoreu, perde um dos 

principais benfeitores na Itália.  Um 

mensageiro de Poxoreu nas 

comunidades europeias. Resta o nosso 

pesar e a nossa tristeza.  Que Deus 

conforte a dona Nena, sua família e os 

Amigos próximos, em Poxoreu, 

representados pelo confrade Adolfo 

Catala”, e a segunda, com o Dr. 

Ulisses:  

“Perfeito.  Justificadíssimo. Espero 

inclusive que o Poder Legislativo 

lembre dele para figurar no patronato de próprios municipais. A maioria dos italianos 

foram (e são) heróis anônimos do povo de Poxoréu.  Bruno, em particular, foi um 

deles”. 

   A comoção que hoje vivemos, sangra nossos corações e enlutam nossas 

almas de dores e pesares; a doença que vitimou Bruno Marini não deixará para nós a 

imagem fatídica e pesarosa de um caixão de madeira sem o estreito Adeus de seus 

familiares e amigos; Ela apenas tirou de cena um de nossos 

grandes generais, cuja lembrança de luta, perseverança e amor 

ao próximo, será também nossa arma para conter os arrufos de 

sua ousadia. Bruno Marini não será entre nós um numero 

estatístico desta maldita peste que assolou o mundo no século 

XXI, será a tocha cintilante de um dos maiores embaixadores 

de Poxoréu, socorrendo seu povo humilde no permanente 

legado pela sua dignidade humana. Eis que passou por nós, 

“mas não passou em brancas nuvens”.  

Para nós não será um caixão de madeira a ser engolido pela 

terra nem o culto à astucia vil da agressiva doença; preferimos 



pensar como “o Adeus de um general”, a quem nos dirigimos para bater nossa 

continência final, enlutados pela canção do silêncio.  

Descanse em paz meu amigo! Muitos te homenagearão pelo mundo, mas as trombetas 

mais chorosas são do povo de Poxoréu!  

 

 


