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O ADEUS A GUCHO
Não será política o assunto da coluna desta se-

mana. Tomo a liberdade de escrever sobre um crime 
que chocou a comunidade não só de Vera Cruz, 
mas de toda a região, no último sábado. A chuva 
do dia 13 se misturou com as lágrimas de muitos. 
Empresário, gincaneiro, tradicionalista, pai de fa-
mília, trabalhador, Everton Schuh, ou Gucho para a 
maioria, entrou para a estatística da violência. Foi 
morto por não aceitar que pessoas que vivem da 
marginalidade tirem o dinheiro conquistado com 
muito trabalho. E quem conheceu Gucho sabe o 
quão era dedicado a tudo. 

UMA REFERÊNCIA
Quantas vezes vi sua euforia à beira da quadra 

do Clube Vera Cruz, comemorando mais um gol. 
Quantas vezes vi suas reinas com a equipe de ar-
bitragem - sim, ele não aceitava injustiças. Quantas 
vezes perguntei qual era o desafio para o próximo 
jogo da Kaimana. Quantas vezes o encontrei na 
correria da Oktoberfest e queria saber detalhes do 
café colonial porque tinha matéria no jornal. Quantas 
vezes perguntei coisas da Gincana - nos 30 anos 
da equipe, a primeira pessoa contatada foi ele. E 
por quê? Porque ele era referência, porque ele era 
aquele que resolvia, que dava um jeito - nem que 
fosse do jeito dele.

TRABALHO DIFÍCIL
Contar tragédias não é fácil. E não foi no fim de 

semana. Era 12h54min de sábado quando recebi 
uma mensagem dizendo: “Parece que assaltaram 
a Schuh”. Era meu plantão de jornalismo e fui con-
ferir. Chegando no local, a surpresa. Uma multidão 
em volta da Fiorino da Padaria e a cena trágica ao 
lado. O engasgar foi na hora. O tremor também. Era 
preciso ser profissional, embora difícil. O sentimento 
de quem ali estava era de dor, de sede por justiça. A 
Polícia fez seu papel. Prendeu dois suspeitos horas 
depois. Foi em busca de imagens que pudessem 
elucidar o crime e segue investigando. Um terceiro 
homem se apresentou aos policiais na segunda-
feira, embora negue a autoria. Muitos ficaram sem 
entender, inclusive eu: como se apresenta e nega? 
Enfim, preso está. 

JUSTIÇA
Em Vera Cruz, o desejo é um só: o de justiça. E 

como o pai de Gucho comenta em entrevista nas pá-
ginas 10 e 11 da edição, não adianta prender e deixar 
os criminosos em vida boa na prisão. As leis devem 
ser mais severas, exigir que presos batalhem pelo 
alimento na mesa, que trabalhem para se alimentar 
e alimentar a família, assim como Gucho fez a vida 
inteira. Para ele não tinha sábado, domingo ou feria-
do. Não tinha clima frio, quente, sol ou chuva. Gucho 
era referência, era como a família classificou: intenso.
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