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■ Ela nasceu Benedicta Fina-
zza, mas só conquistou fama
ao assumir o nome que a tor-
nou conhecida em todo o país:
Mãe Dináh. Aos 83 anos, mor-
reu na madrugada de ontem
a vidente mais conhecida do
Brasil, depois de passar três
dias internada no Hospital da
Luz, na Vila Mariana, Zona Sul
de São Paulo. Com a saúde
fragilizada por conta dos me-
dicamentos que tomava con-
tra Miastenia, doença muscu-
lar, ela desenvolveu proble-
mas urinários e gastrointesti-
nais e morreu por falência
múltipla dos órgãos.

Terapeuta holística, Dináh
se considerava “sensitiva e in-
tuitiva, com percepção extra-
sensorial” e era muito consul-
tada pela mídia para fazer as
previsões dos anos que se ini-
ciavam. Foi vidente pesoal do
ex-presidente Fernando Co-
llor. Sua premonição mais co-
nhecida foi sobre o grupo ‘Ma-
monas Assassinas’. Dinah di-

zia que, ao vê-los na TV, sem-
pre os enxergava envoltos em
uma fumaça preta. Após a
morte de seus integrantes
num acidente aéreo, sua fama
aumentou. Ela garantiu ainda
ter previsto as mortes de Ayr-
ton Senna e Elis Regina.

Dináh dizia que a primeira
vez em que percebeu algo dife-
rente foi aos 3 anos. Aos 7 pres-
sentiu a morte da avó e, aos 13,
passou a fazer ‘sessões’ para
os colegas da escola. Seu mé-
todo não incluia velas, cartas
ou objetos externos. Ela se or-
gulhava em dizer que apenas
olhava profundamente a pes-
soa e analisava as datas de
seus nascimentos e nomes.
Foi enterrada ontem no Cemi-
tério da Paz, no Morumbi.

2014★1923 ✝

MÃE
DINÁH

2014

OBITUÁRIO

✝1930

LEÃOSEQUESTRADOEMSÃOPAULOÉENCONTRADONOPARANÁ

★

REPRODUÇÃO INTERNET

O leão Rawell, sequestrado
quinta-feira em Monte Azul
Paulista, São Paulo, foi locali-
zado ontem em Maringá, no
norte do Paraná. A Polícia Ci-
vil cumpriu o mandado de
busca e apreensão do ani-
mal, expedido pela Justiça

paranaense, no criadouro do
ex-dono do leão, Ary Marcos,
que abriga mais de dez tigres.

O médico Oswaldo Garcia
Junior, dono do criadouro on-
de o animal estava em SP, diz
que homens arrombaram o
portão do centro de reabilita-

ção, abriram a jaula e seques-
traram o felino, que tem 9
anos e 300 quilos. Ary Marcos
vai ter de comprovar a posse
de Rawell na delegacia de
Monte Azul Paulista. Se os do-
cumentos forem ilegais, ele
pode ser indiciado por furto.
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■ Fundador da Comissão
Pastoral da Terra (CPT), ór-
gão da Igreja Católica que li-
dava com questões agrá-
rias em plena ditadura,
morreu, aos 91 anos, Dom
Tomás Balduíno. O religio-
so estava internado desde
o último dia 25 no Hospital
Neurológico de Goiânia. Bis-
po emérito da cidade de
Goiás, não resistiu a uma
tromboembolia pulmonar.

Ao saber da morte, Frei
Betto lamentou a perda.
“Ele era muito identificado
com os excluídos”, disse. O
Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra
também o homenageou
em seu site oficial.

Dom Tomás nasceu Pau-
lo Balduíno de Souza Décio
mas, ao ser ordenado domi-
nicano, recebeu o nome de
Frei Tomás. Estudioso, cur-
sou Filosofia em São Paulo
e depois Teologia em Saint
Maximin, na França. Foi ain-
da vice-reitor da Escola
Apostólica Dominicana.
Mas foi em 1957, no Ara-
guaia, que começou a se en-
volver profundamente
com a questão indígena e
da terra. Apaixonado pelo
trabalho, passou a falar a
língua dos índios Xicrin e
Kayapó e fez mestrado em
Antropologia e Linguística
na UNB, em Brasília. Em
1967 foi nomeado bispo
diocesiano da cidade de
Goiás. Em 1972 ajudou a
criar o Conselho Missioná-
rio Indígena.

Firme e sempre corajoso
ao enfrentar os opositores,
recebeu diversas premia-
ções, no Brasil e no exterior,
como o Reflections of Ho-
pe, da Oklahoma City Na-
tional Memorial Founda-
tion. Seu corpo será velado
durante todo o dia de hoje
e enterrado amanhã.
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