Outras Décadas...
J. Roberto Whitaker Penteado
Gente, nessa crônica entre Natal e Ano Novo, no limiar da passagem de 2005 para 2006, não
há como evitar de se pensar em mudanças – e, nesse pensamento, sempre a grande dúvida se
mudou o mundo ou mudei eu.
Pensei em passar em revista outros fatos e efemérides que se estivessem desenrolando nas
outras décadas por que já passei e - procurando na internet, armado do indefectível Google encontrei um site que se dedica exatamente a fazer o registro dia por dia das coisas que tém
acontecido pelo mundo. Trata-se de “Ponteiro”, em http://www.ponteiro.com.br. O critério da
seleção é meio peculiar, mas ele existe e está lá para quem quiser ver.
Eis, então, uma memória indisciplinada de coisas acontecidas em outras passagens que vivi –
para vossa reflexão e/ou divertimento.
Entre 1945 e 1946 casavam-se, na igreja, Eva María Duarte com Juan Domingo Perón
(10/12); o Departamento Nacional de Informações estabelecia reserva de mercado para o
cinema nacional; a Seleção Brasileira vencia a Argentina por 6 x 2; no dia 1/1/46 nascia
Roberto Rivelino.
No mesmo dia 10/12, mas de 1955, casavam-se Ivo e Marilu Pitanguy; o Palmeiras empatava
(1 x 1) com o Taubaté; em 5/1 anunciado o noivado de Grace Kelly com o príncipe Rainier;
Juscelino Kubitschek recém-eleito dava entrevista à imprensa norte-americana e ia visitar a
rainha da Inglaterra (a mesma de hoje); Juan Manuel Fangio vencia o Grande Prêmio de
Buenos Aires, numa Ferrari.
Em 10/12/65 o general Orlando Geisel assumia a chefia do Departamento de Pessoal das
Forças Armadas; o Palmeiras vencia o Santos por 5 x 0; o Flamengo ao Fluminense por 2 x 1;
Charles de Gaulle era reeleito para a presidência da França; Henrique Mecking (Mequinho)
conquistava o título brasileiro de xadrez; em 1º de janeiro de 66, Ronald Reagan candidatavase ao governo da California; e era lançado o Jornal da Tarde.
No dia 20/12/1975 era divulgado o “relatório sobre a morte de Vladimir Herzog” entre aspas;
nosso presidente: o general Ernesto Geisel; a Indonésia anexava Timor Leste; em 1976, o
Khmer Vermelho deitava e rolava no Camboja; morria, em Londres, Agatha Christie.
No último dia de 1985 a cotação do dólar era de Cr$ 10.490,00 (venda); terminava a gestão
Mario Covas na prefeitura de São Paulo e assumia Jânio Quadros; Escadinha fugia de
helicóptero da penitenciária Cândido Mendes; em 1/1/86 Espanha e Portugal tornavam-se
membros da Comunidade Econômica e, no dia 7, Antônio Carlos Magalhães filiava-se ao PFL.
Há meros 10 anos, em 17/12/95, o Botafogo era campeão brasileiro de futebol; no dia 19,
morria, na Alemanha, o engenheiro Konrad Zuse (inventor do 1º computador); no dia
seguinte, 20/1/96, era encontrada uma estranha criatura, em Varginha – MG: um “ser
antropomórfico, mas de feições e compleição estranha”; no mesmo dia morria o saxofonista
americano Gerry Mulligan e, 5 dias depois, era fundada a Federacao de Motociclismo do Estado
do Ceará...
Feliz 2006 para todos!
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