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HÁ UM ANO VEREADOR JUNINHO FAVERO PERDEU BATALHA PARA
COVID-19

Era por volta das 19h30min do
dia 14 de março de 2021 ,
quando as primeiras
informações davam conta do
falecimento do vereador
Volnei José Fávero Júnior com
33 anos, ele perderá a
batalha para a Covid-19, a
notícia sobre o óbito foi
confirmada momentos depois ,
o parlamentar estava
internado no Hospital Oase
desde o dia 25 de fevereiro
em decorrência de

complicações da Covid-19. 

Juninho vivia seu melhor momento no âmbito político , após passagem
destacada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele fora eleito com a
maior votação entre os vereadores, foram 262 votos no pleito de 2020. Após
a posse Juninho foi eleito presidente da Câmara Municipal de Ascurra, a
mesma Câmara em que ele exerceu o seu primeiro mandato entre os anos de
2009 a 2012.

Era um entusiasta do desenvolvimento de Ascurra , sempre buscando junto aos
poderes executivo e legislativo municipal e estadual por solicitação da
vinda de projetos e recursos em prol aos munícipes ascurrenses.

Juninho  era casado e deixou enlutados a esposa Bruna Bertelli , pais ,
irmão, familiares e centenas de amigos e simpatizantes de seu trabalho.

Os vereadores da Câmara Municipal de Ascurra prestaram uma justa homenagem
ao Parlamentar na noite saudosa deste dia 14, no plenário do legislativo. O
seu nome está na história de Ascurra.

Abaixo uma homenagem na época feita ao parlamentar, mas que é muito
presença sempre.

Volnei José Fávero Junior, o Juninho.
Perdemos o filho, perdemos o esposo, perdemos o irmão, perdemos o sobrinho,
perdemos o genro, perdemos o dindo Juninho.
Enfim, perdemos um amigo. Juninho, aquele menino que junto com os primos
gostava de brincar na casa da avó, pois sabia que depois viria o delicioso
sorvete caseiro, aquele menino que tinha medo de decoração do papai Noel na
porta, aquele Juninho cresceu e ajudou muito o seu pai, em grandes
conquistas e na organização dos eventos na Sociedade 7 de Setembro. Isso o
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tornou um jovem entusiasta, um homem corajoso que realizou e idealizou
diversos eventos para a sociedade ascurrense. A feijoada à Brasileira por
e x e m p l o .
Um jovem que, por influência de seus pais, queria ser político. Buscou e
conseguiu se eleger vereador em duas oportunidades.
Em 2020 foi o vereador mais votado, onde pode realizar um dos seus sonhos
ao ser conduzido a presidir a casa do legislativo. Tinha muitos sonhos.
O maior deles, com certeza, era melhorar a qualidade de vida dos
ascurrenses. Em sua pequena passagem, fez muito.
Nossa cidade sentiu e ainda sente essa grande perda. Com certeza suas ações
ficarão registradas em nosso município.
Juninho de alma essencialmente otimista, não se deixava vencer pelo
desânimo e nem pela tristeza. Nisso ele era especialista: se reenventava e
sabia dar a volta por cima com a sabedoria que era sua marca, e com forte
devoção a Nossa Senhora, mãe do nosso senhor Jesus.
Por alguma razão, Deus o quis ao seu lado. Não é fácil perder quem amamos.
Fica um vazio, um adeus constante.
Nos dias que antecederam a sua passagem, eis que ele nos deixa a sua última
grande lição: a de jamais desistir diante das dificuldades, a de lutar
bravamente pela vida e a de não perder a fé inabalável em Deus.
A passagem dele comoveu a todos nós e mais uma vez, a mão poderosa de Deus
nos sustentou e nossa alma foi acalentada com a manifestação carinhosa dos
ascurrenses e de tantos outros, são imagens difíceis de serem esquecidas:
pessoas com lágrimas nos olhos, lencinhos, aplaudindo e se despedindo
incrédulas dessa realidade que nos visitou no dia 14/03/2021.
Sua ausência é muito sentida, mas sua luz e história jamais serão apagadas
ou esquecidas.
Para nós nem a morte nos separará. A presença física é apenas um detalhe
diante da nossa fé. Voltaste para as casas de muitas moradas. Renasceste no
plano espiritual, cuja confiança depositamos. Nada nos separará do teu amor
e do teu exemplo. Não somos imortais, mas podemos ser eternos!  Alegrarás
os anjos. Estás conosco em oração. Vives dentro de nós.
Tantos porquês. Tantas lembranças. Tanto amor. Tanta saudade.
Vai fazer muita falta. Não foi um adeus... foi somente um até breve.
Juninho o teu amor para com seus familiares e Ascurra nos une; sua
sabedoria nos faz crescer; sua história nos orgulha e sua luta nos encoraja
a vencer.

Ascurra, 15 de Março de 2022.


