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Falar do meu amado pai, Francisco Ribeiro Salgado, é uma tarefa fácil e 

desafiante ao mesmo tempo. 

Fácil porque só tenho boas lembranças do meu pai. Pode parecer piegas, 

exagero, mas não é. De verdade, não tenho uma única lembrança da minha vida inteira 

de algo negativo do meu pai. Ele nunca me deu uma bronca, sempre conversou, nunca 

falou de uma forma que eu não gostei, nunca agiu de qualquer forma que pudesse ter 

me desagradado. Sabemos que os pais têm a função de nos educar, nos orientar e 

colocar limites e muitas vezes existem essas lembranças de broncas, bravezas, enfim, 

atitudes necessárias dos pais, que quando acontecem não gostamos, mas quando 

crescemos entendemos perfeitamente. Mesmo assim, não tenho essas lembranças do 

papai, porque ele sempre foi de conversar, conciliador, orientador, com princípios tão 

éticos e cheios de moral, que sua autoridade sempre veio simplesmente do seu jeito de 

ser. 

Generoso, atencioso, gentil, educado, íntegro, bondoso, humilde, sempre com 

palavras de incentivo, com todos. Seus ensinamentos eram assimilados e 

compreendidos, sem qualquer contra-argumento, em razão da autoridade moral que 

seu espírito sempre demonstrou. Um homem de princípios morais e éticos sólidos e 

admiráveis. Não faltam adjetivos para o caráter de meu pai e para o seu espírito 

iluminado. 

Não são apenas elogios de uma filha que o ama e o amará por toda a eternidade. 

São palavras de todas as pessoas que o conheceram. Familiares (e não são poucos), 

amigos de escola, dos primeiros trabalhos (no Banco do Brasil e como locutor), do 

Ministério Público, das partidas de tênis no clube, da Igreja, do Coral, da Ioga, enfim, de 

todas as atividades que meu pai realizou em sua vida aqui. 

Meu pai é de uma família de 13 filhos, e é exatamente o do meio. Todos os seus 

irmãos, sem exceção, o admiravam e só têm lembranças positivas dele, como muitas 

vezes ouvíamos em reuniões de família.  

Primos, tenho 32 de primeiro grau, como se diz vulgarmente. Não há um primo 

sequer que não admirasse o papai e não o adorasse. Dentre os 13 filhos, é um dos tios 

mais queridos, como inúmeras vezes ouvi dos meus primos nas reuniões que sempre 

fizemos. 

Na família paterna muitos o chamam de Guidoca, seu apelido, e alguns de 

Fransisquinho, na verdade Fransisquim, já que é com sotaque mineiro. 



Por tudo já relatado fica claro que meu pai sempre foi muito ligado à grande 

família paterna que temos, boa parte morando em Varginha (cidade do ET), em Minas 

Gerais.  

Depois que se casou com minha mãe também passou a ser admirado por meus 

avós maternos, pelas cunhadas, cunhados e sobrinhos. Também gostava muito de se 

reunir com nossa família materna. 

Meu pai, como a maioria de seus irmãos, nasceu na Fazenda em que moravam 

em Quatis, Estado do Rio de Janeiro. Eram alfabetizados na residência de uma Senhora, 

D. Ednéia, que morava na região e era amiga da família. Ficavam em internato na 

residência dela, já que a Fazenda era distante. Passados alguns anos essa Senhora se 

mudou para Guaratinguetá para que os filhos dela pudessem continuar os estudos de 

primeiro e segundo grau. Foi então que meu avô paterno, tomando conhecimento desse 

fato, entrou em contato com a Senhora Ednéia, pedindo para que abrigasse os filhos em 

sua casa para que eles também pudessem estudar em Guaratinguetá. 

E assim foi, por volta dos 10 anos, meu pai, o irmão logo acima dele e o irmão 

logo abaixo foram juntos para Guará morar na casa da Senhora Ednéia para cursar o 

primeiro grau e o ensino médio por lá.  

Como me relatou um dos tios, com 13 filhos ficaria muito custoso e talvez inviável 

ao meu avô proporcionar estudo a todos, mas essa escola em Guará era do Estado e 

gratuita e a opção de morar com a Sra. Ednéia, claro que com ajuda financeira a ela, 

proporcionou aos filhos estudarem e terem uma boa formação. 

Terminado o Ginásio (ensino médio) meu pai foi para o Rio de Janeiro e, 

inicialmente, conseguiu um emprego no Banco Nacional. Afinal, todos precisavam 

trabalhar para continuar os estudos. 

Cursou Faculdade de Filosofia, de Letras e Direito. Pela manhã cursava uma 

faculdade, à tarde trabalhava no Banco e à noite cursava a Faculdade de Direito. Prestou 

concurso para o Banco do Brasil, passou e continuou custeando todos os seus estudos. 

A essa altura, meus avós paternos já tinham se mudado para Varginha/MG com 

os filhos mais novos. Precisavam de uma casa grande, afinal, eram 13 filhos, e mesmo 

os que já moravam fora, voltavam para se reunir com a família, pois sempre foram muito 

unidos. A “Casa “Rosada”, como algumas primas e eu a chamamos (pois já chegou a ser 

rosa mesmo), é realmente grande e ainda hoje nos abriga quando vamos a Varginha, e 

nossas tias que continuam morando lá sempre nos recebem com muito carinho e 

adoram receber e ver a família reunida. É lá que todos os irmãos que moram em outra 

cidade se hospedam até hoje e onde toda a família se reúne. Quem mora fora, quando 

vai a Varginha, sempre vai até a casa das tias para visitá-las, e mesmo os que moram em 

Varginha. Todo domingo, depois da missa da manhã, muitos familiares vão lá “prosear”, 

como se costuma dizer em Minas. Lá é a referência da família. Depois que meus avós 

faleceram, as 04 irmãs continuaram mantendo a tradição de reunir a família.  



Dos treze filhos, 04 são mulheres. A caçula dos 13 é uma das 04 mulheres e já 

completou 80 anos, mas até hoje os irmãos as chamam de “As Meninas”. Quando algum 

tio de fora estava pensando em ir a Varginha, se comunicava com os demais e todos 

davam um jeito de ir quando podiam. Meu pai sempre ia. Foi assim que a família se 

manteve sempre unida, pois os pais levavam os filhos e assim pudemos conviver com os 

primos, mesmo morando longe. 

Foram inúmeros os eventos que reuniram grande parte da família. Vários 

casamentos, pois a maioria dos 36 sobrinhos se casou. Algumas bodas de casamento 

dos irmãos dele, aniversários dos tios e vários encontros na fazenda de um dos tios para 

comemorar o aniversário dele, e por muito tempo (depois que os casórios rarearam) 

foram as reuniões da família toda, pois quem não podia ir em outras ocasiões, se 

programava para ir nessa época, em julho. Os irmãos sempre foram, meu pai sempre 

foi. Me refiro aos sobrinhos, pois nem todos conseguiam ir ao longo do ano. Mas nos 

eventos festivos todos procuravam ir, porque era uma ocasião em que poderíamos 

encontrar grande parte da família. São tantas lembranças maravilhosas com meu pai 

nesses encontros! 

Ainda sobre a juventude do papai, quando jovem, ele tocava violino, fazia curso 

de canto e, também, gostava de ouvir ópera. Ao se aposentar, fez mais atividades ainda. 

Ao formar-se, ele resolveu prestar concurso público. Prestou uma vez para o MP 

em SP, mas não passou, porém sempre me contava essa história: dizia que não tinha 

passado, mas, naquele exame oral, tinha decidido que realmente queria fazer parte de 

nossa instituição. Dizia que tinha sido tratado pelos examinadores com tanta elegância, 

educação e respeito que, naquele momento, teve a certeza de que queria fazer parte 

do MP de São Paulo. 

E foi assim que aconteceu. No exame seguinte passou no concurso e sempre foi 

um Promotor (Público), como à época era designado o cargo, humano e justo, 

características que sempre fizeram parte de sua personalidade e de seu espírito. 

Meu pai nunca me influenciou para cursar a faculdade de Direito, nem tampouco 

para prestar concurso para o Ministério Público. Nem sequer sugeriu. Sempre nos 

deixou à vontade para escolhermos a profissão que desejássemos. Tanto é que pensei 

em várias outras faculdades também, além de Direito. Acredito que, até por isso, ele me 

levou a São Paulo, em uma clínica de um psicólogo famoso à época, para fazer um teste 

vocacional. O teste era tão completo que durou uma semana inteira. Subíamos e 

descíamos todos os dias, ele e eu. Para mim foi bem cansativo, também pudera, era 

adolescente. Tinha até matemática, desenho e tantas outras atividades diferentes que 

eu nem entendia a razão de tudo aquilo. O resultado do teste foi Direito, Administração 

Pública e Economia Política, nessa ordem. Somente alguns anos depois compreendi o 

quanto foi importante aquele teste para a minha escolha e como ele era realmente 

completo. Seria maravilhoso se todos os jovens tivessem essa oportunidade. 

Mesmo sem ele sequer sugerir, acabei escolhendo a mesma profissão. Nunca me 

esqueço o dia da minha formatura em Direito, meu pai estava tão feliz e orgulhoso. 



Quando eu contava a alguém sobre esse dia sempre dizia que o sorriso do papai dava 

lacinho e ainda arrastava pelo chão. 

E no dia do resultado do concurso do MP então, a alegria nem cabia nele. O 

resultado sempre era dado no auditório em data marcada. Claro que ele quis ir junto e 

eu adorei, óbvio. Ele subiu de Santos para estar ao meu lado e saber do resultado em 

primeira mão. Combinamos de nos encontrarmos lá, pois eu já estava em SP e ele foi 

direto.  

Quando eu estava estudando para o Concurso costumava criar um cinema 

mental, visualizando meu pai e eu no auditório ouvindo o resultado, e meu nome sendo 

mencionado. 

Acontece que eu cheguei atrasada e o auditório estava lotado. Não dava nem 

para entrar. Havia pessoas já na escada da entrada. Imaginava que, àquela altura, já não 

havia um único lugar lá dentro nem para ficar em pé. O que adiantava pedir licença aos 

que estavam na escada? Depois, quando todos saíram, meu pai disse que tinha 

guardado um lugar ao lado dele e que ninguém se sentou por um bom tempo, inclusive 

já com a cerimônia em curso, pois dizia a quem perguntava se poderia sentar-se que 

estava aguardando a filha. Até que em determinado momento não achou mais correto 

guardar o lugar. Se eu soubesse que, mesmo depois de iniciada a sessão, ele ainda estava 

guardando o lugar, sem dúvida alguma teria pedido licença e entrado no auditório.  

Quando ouvi meu nome, do lado de fora, fiquei tão feliz, só pensava que o meu 

pai estava dentro e eu fora, eu queria tanto abraçá-lo, ver a alegria dele, compartilhar a 

minha. Se pudesse voltar no tempo esse dia, com certeza, eu mudaria, não chegaria 

atrasada. Queria muito estar ao lado do meu pai no auditório quando falaram o meu 

nome. 

Enfim, não foi possível, mas eu não tirei os olhos da porta até ver meu pai. Assim 

que ele despontou e me viu foi tanta a alegria dos dois, nossos sorrisos também deram 

lacinho. Não via a hora dele chegar aonde eu estava, e quando isso aconteceu nos 

abraçamos longamente. Foi muita felicidade nesse dia. Assim como foi também na 

cerimônia de posse, no jantar e no coquetel da APMP, em todos os eventos que 

ocorreram. Eu estava tão orgulhosa de estar ao lado do meu pai, e ele também. Ele me 

apresentou com muita alegria e orgulho a todos os colegas que ele conhecia. Ali, pude 

ver e perceber também um outro lado do papai que eu ainda não conhecia, o lado social 

no trabalho. Como meu pai era agradável com as pessoas, sempre gentil, sempre 

ressaltando uma característica positiva de cada um ao me apresentar aos seus colegas 

e ao contar alguma história que o ligava àquele ou àquela colega. Foram momentos 

inesquecíveis. Eu adorava estar com meu pai em qualquer evento do MP e da APMP. 

Sempre que podia ia com ele à sede da APMP quando ele subia a SP. Tinha muito prazer 

e orgulho em estar com ele. 

Quando passei no concurso, aos 28 anos, ficamos ainda mais próximos e amigos. 

Passei quando meu pai já estava aposentado. No entanto, suas qualidades pessoais, sua 

experiência de vida no trato com as pessoas, sua humanidade, sua simplicidade, seu 



caráter irrepreensível, sua justiça nas ações foram minha fortaleza nos primeiros anos 

de carreira tão sofridos pela enorme quantidade de serviço que me atolava e me 

angustiava.  

Meu querido pai, meu amado pai, quanto me ajudou me confortando, me 

animando o espírito, me auxiliando de todas as formas que um pai, um verdadeiro 

mestre pode ajudar um filho. 

Foi em Dracena, em uma de suas designações, que conheceu minha mãe. 

Contava que tal designação não o agradara e pretendia conversar com a chefe de 

Gabinete. Ocorre que, assim que conheceu minha mãe, não quis mais sair de Dracena e 

acabou ficando lá por cerca 09 meses, até que veio uma nova designação, mas a esta 

altura já estavam namorando. Como ele sempre dizia quando contava sobre o primeiro 

dia que a tinha visto: “aqueles olhos azuis de anjo me encantaram”. 

Minha mãe conta que todas as vezes que iam ao cinema meu pai comprava os 

ingressos, e o porteiro sempre dizia: “Dr. Salgado, o Sr. não precisa pagar”. Mas ele 

jamais agiu de outra forma. Minha mãe sempre contou que, dentre outros motivos, se 

encantou pelo caráter do meu pai. 

Meus pais namoraram por dois anos, noivaram e se casaram em janeiro de 1967. 

Do fruto desse amor e da união deles nasceram os 04 filhos: Adriana, Alessandra, 

Rodrigo e Vanessa. A diferença de idade entre nós é de 04 anos, 02 anos e 01 ano. 

Corajosa minha mãe, casou-se tão novinha, aos 21 anos. Meu pai já tinha seus 35 anos; 

14 anos de diferença, que nunca pareceram, já que meu pai sempre aparentou ser bem 

mais novo do que era.  

Moramos por 03 anos em Pindamonhangaba, onde fui gerada (embora tenha 

nascido em São Paulo) e onde ele trabalhava como Promotor. Tenho poucas, mas boas 

lembranças dessa infância em Pinda. Muitos anos mais tarde, fui também Promotora na 

cidade. Àquela altura já não existia processo em que meu pai tinha atuado. Qual não foi 

minha surpresa ao receber uma conversão de separação em divórcio (mais de 20 anos 

depois da separação) em que meu pai tinha se manifestado. É claro que a filha orgulhosa 

mostrou para o Fórum inteiro! 

Depois nos mudamos para São Vicente, onde ele trabalhou no Júri (antecessor 

de nosso querido Borba), ocasião em que nasceu minha irmã Alessandra, segunda filha 

(também em São Paulo). Depois de alguns anos nos mudamos para Santos, onde 

nasceram meus dois irmãos mais novos, Rodrigo e Vanessa.  

Da PJ de São Vicente meu pai foi para uma PJ no Ipiranga. Subia e descia de 

ônibus todos os dias. Nessa época trabalhou com o Dr. Filomeno. Lembro-me uma vez 

que voltamos de Varginha na segunda pela manhã e meu pai foi direto para o trabalho 

e teve que me levar. Aquelas salas e móveis antigos não tinham nenhum glamour 

(lembrando hoje), mas, naquela época, quanto orgulho senti de estar no trabalho do 

meu pai, achei tudo lindo. 



Depois do Ipiranga, ele foi para a Procuradoria Cível, e nessa época conseguia 

trabalhar um dia ou outro em casa, em Santos. Também me lembro que, nessa época, 

um dos quartos em casa era o escritório dele e tinham pilhas e pilhas de processos, e eu 

as vezes brincava pulando as pilhas. Como somos inocentes quando crianças. Não tinha 

a menor ideia da responsabilidade e do trabalho que aquelas pilhas representavam. Só 

me dei conta disso quando adquiri minhas próprias pilhas já na primeira semana de 

trabalho. 

Também tenho outra lembrança dessa época. Como meu pai sempre gostava de 

se reunir com a família, íamos muitas vezes a Varginha ele e eu em algum feriado, já que 

minha mãe, corajosa, ficava com os três menores. Eu devia ter uns 10 anos, Alessandra 

06, Rodrigo 04 e Vanessa 03. Muitas vezes voltávamos na segunda-feira, e ele ia direto 

para o trabalho. Lembro-me de algumas vezes irmos ao Fórum João Mendes para ele 

trabalhar, e minhas lembranças desses dias são maravilhosas, de uma criança orgulhosa 

de seu pai. 

Achava meu pai muito importante. Afinal, chegávamos ao Fórum, aquele lugar 

imponente, e entrávamos em um elevador privativo, com ascensorista que dizia sempre: 

“Boa tarde Dr. Salgado”. Meu pai sempre muito educado e atencioso retribuía a 

gentileza do funcionário. Assim que chegávamos ao andar me deparava com aquele 

tapete vermelho. Nossa, achava meu pai tão importante, tinha tanto orgulho dele. 

Importante, não no sentido de melhor que os outros, afinal, esse não era o perfil do meu 

pai e nem foi a educação que ele nos deu, mas no sentido de admiração, orgulho 

mesmo, de sentir a importância da profissão que ele exercia, pois foi assim que ele nos 

criou, com esses valores. Como são boas essas lembranças! 

Eu disse que era fácil falar do meu pai. Sei que já escrevi algumas páginas, só não 

sei quantas porque não as numerei. Também disse que ao mesmo tempo me dava 

alegria em falar dele também era desafiante, já que logo quando escrevi essa frase no 

início já comecei a chorar de emoção, de saudade, de amor, porque sempre me 

emociono ao falar dele, ainda mais agora, que tudo é tão recente. Tenho tanto a dizer 

sobre ele, com tanto prazer. 

Toda a admiração e amor que tenho pelo meu pai são partilhadas pela minha 

mãe, minhas irmãs e meu irmão. Não poderia ser diferente.  

Meu pai tem 04 filhos e dois netos, Isabella, 13 anos, e Diego, 11 anos, filhos da 

mais nova, Vanessa. 

Em janeiro deste ano, 28/01/21, meus pais fizeram 54 anos de casados. Minha 

mãe disse que quando namoravam ele costumava cantar para ela, inclusive músicas 

italianas. Neste ano minha mãe fez uma linda homenagem a ele, cantando a música 

italiana “Io che amo solo te”, de Sergio Endrigo. Foi muito emocionante, meu pai olhou 

o tempo todo para ela, sorria com os olhos. 

O que tenho a dizer para concluir: meu pai viveu 90 anos. Deus foi muito 

generoso conosco, porque se ele tivesse ido embora um dia antes, dois dias antes, 10 



meses, 01 ano, qualquer data antes, não conseguiríamos suportar, porque ele sempre 

foi muito amado pelos filhos, pela esposa, pelos irmãos, pelos sobrinhos, por todos os 

familiares, pelos amigos, enfim, por todos os que tiveram o prazer em conhecê-lo de 

verdade. 

Tivemos o privilégio e a benção de conviver com ele todos esses anos. Ele faleceu 

em casa, em um ambiente familiar, o que foi muito bom, para ele e para nós, que 

pudemos nos despedir nas últimas horas.  

Não preciso dizer que esse era o dia mais temido da minha vida. Ele já não estava 

bem, eu o tinha visto pela manhã. Voltei para casa para fazer as audiências. Assim que 

terminaram recebi a notícia. Indescritível a dor e o desespero, mesmo sabendo que ele 

viveu bastante e precisava descansar. O dia mais temido havia chegado. 

O coração só acalmou quando vi meu pai, tranquilo, sereno, como sempre foi. 

Senti naquele momento uma gratidão tão grande, um amor tão intenso. Tanta gratidão 

ao meu pai, tanto amor no meu coração, amor que eu sempre tive por ele e que eu senti 

naquele momento, e que ainda sinto, sempre sentirei. Como fui abençoada por Deus. 

Tive o melhor pai que ele poderia me dar.  

Esse é o meu pai, FRANCISCO RIBEIRO SALGADO, meu Amor, meu Melhor Amigo, 

meu Herói, meu Melhor e Maior Exemplo. 

Te amo para sempre. Te amamos para sempre. 

 

Adriana Cimini Ribeiro Salgado e Família 

 

 

Adriana Cimini Ribeiro Salgado é Promotora de Justiça do MPSP. 

 


