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Além de culta, KÁTIA KOUZAK é
admirada pelo seu extremo bom gosto 

e, portanto, foi escolhida por esta revista 
para mostrar sua árvore de Natal 2015. 

Um verdadeiro primor, uma árvore
country adornada com peças exclusivas, 

que contam a história de todas
as suas viagens!

A Árvore de Natal de KÁTIA KOUZAKA Árvore de Natal de KÁTIA KOUZAK
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Há muita coisa boa no emaranhado em que vivemos. Vale 
a pena imaginá-las, buscá-las e colocá-las em nossas vidas. 
Um pouco de criatividade pode melhorar bastante os nos-
sos dias, especialmente, em tempos de crise.

Só de esperanças e de sonhos, jamais chegaremos ao 
ponto almejado. Havendo sonho, é preciso haver vontade 
de converter esse sonho em realidade. Em meio às dificul-
dades impostas pelas instabilidades que nos cercam, a força 
de vontade precisa aliar-se a boas ideias, de forma a criar 
atalhos diferentes a fim de atrair o sucesso para nossos em-
preendimentos. Daí, precisamos apenas acreditar e agir, 
confiando no resultado indicado em nossos planos.

Isto pode ser exercitado no dia a dia, podendo se incluir 
sempre um ingrediente novo, tanto nas relações de traba-
lho quanto no convívio familiar diário e nas relações sociais, 
no sentido de despertar mais riso, mais diálogo e gratidão 
na convivência.

Nós, a Equipe da Revista Capital,congratulamo-nos com 
todos os nossos leitores, manifestando-lhes calorosos votos 
de sucesso e muitas alegrias, por ocasião das comemora-
ções de fim de ano!

Boas Festas!

Nazareth Tunholi
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Formada em Administração de Empresas, a goiana 
Celina Leão fez parte do movimento estudantil de sua 
cidade e chegou a Brasília em 2000. Trabalhou em in-
dústrias de sua família e, nas horas vagas, dedicava-se 
ao hipismo. Atuou no Procon, foi secretária de Estado 
da Juventude e deputada.

Nascida em Goiânia, filha de Abrão Antonio Hizim, 
engenheiro civil, e de Maria Célia Leão, Celina Leão 
Hizim cresceu vendo as atividades de sua mãe, uma 
ativista nas políticas públicas de gênero, que criou a Se-
cretaria da Condição Feminina de Goiás – o que abriu 
caminhos para as mulheres na política de Goiás. Levada 
pela mãe a reuniões políticas, chegou a escutar Ulysses 
Guimarães, Waldir Pires, Chico Pinto, Iris Rezende e até 
o iniciante Marconi Perillo. Isso foi lhe despertando o 
fascínio pela política.

Na indústria da família, aprendeu desde rotinas de 
RH até as atribuições da Diretoria Financeira de uma 
empresa de grande porte. Apaixonada por desafios, 
aprendeu a cavalgar e a domar cavalos. Junto com a 
sua irmã, formou a primeira dupla de laço feminino do 
país, competindo e ganhando vários prêmios.

Em Goiânia, exercia liderança no Diretório Central 
dos Estudantes, de sua faculdade.

Celina foi educada com regras de honestidade, res-
peito e solidariedade e encontrou, nas inúmeras via-
gens pelo Brasil, os elementos que realçam o seu cará-
ter simples e a experiência de viver desafios. Com seu 
pai aprendeu a arte de conviver, fazer novos amigos e 
conservar os antigos.

Mudou-se para Uberaba e iniciou um trabalho vo-
luntário de Equoterapia, método terapêutico e educa-
cional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equi-
tação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas com deficiência e/ou com necessidades espe-
ciais, tendo o cavalo como promotor de ganhos físicos, 
psicológicos e educacionais.

Ajudou a criar a Associação Mineira de Equoterapia 
- AME, para reabilitação de alunos carentes, iniciando 
com 20 alunos e, após alguns meses, atendendo mais 
de 200, gratuitamente.

Quando veio para Brasília, Celina iniciou sua vida pú-
blica no Procon-DF e militou nas questões dos direitos 
dos consumidores.

Observou que faltavam 
políticas públicas no Distri-
to Federal para os jovens 
e com a participação deles 
na elaboração dessas políti-
cas. Celina montou, então, a 
ONG JOIA (Juventude Orga-
nizada para Integração e Ação), que buscou o protago-
nismo juvenil em políticas voltadas para eles. 

Assim, Celina militou e participou das comissões para 
criação da Secretaria Nacional de Juventude. Arregi-
mentou inúmeros jovens formando a FRENTE JOVEM,  
para reivindicar  do governo seus objetivos.

Em 2006, foi criada a Secretaria de Estado da Juven-
tude no DF, da qual Celina Leão foi secretária. Venceu 
os desafios de uma Secretaria recém criada e conse-
guiu, em menos de um ano, deixar orçamento para o 
próximo governo e implantar projetos voltados para a 
juventude, entre eles: Casa da Menina Moça, Amigo do 
Turista, Juventude em Ação. A Secretaria da Juventu-
de foi extinta pelo então governador Arruda, em 2007, 
quando Celina já atuava como chefe de gabinete na Câ-
mara Legislativa.

Eleita deputada distrital nas eleições de 2010, iniciou 
a sua carreira parlamentar, buscando ouvir os anseios 
da população do DF, defendendo uma ampla ação entre 
os governos e a população em defesa dos cidadãos e do 
meio ambiente, revelando-se uma política inovadora.

Em 2014 foi reeleita e, na composição da mesa dire-
tora da Câmara, no início de 2015, Celina foi eleita para 
o posto mais alto do legislativo, Presidente da Câmara 
Legislativa do DF.

Celina Leão é casada com o engenheiro Fabrício Falei-
ros e mãe de Bruna e Pedro. Mulher temente a Deus, 
afirma que “a família exerce o mais importante papel 
dentro da sociedade e que os laços familiares devem 
ser fortalecidos”.

A política, segundo Celina, deve ser vivida como mis-
são de mudanças sociais, com respeito e dignidade, 
onde a ética cristã deve pautar cada ação de quem está 
a serviço do povo. Entende que só com a universalidade 
do conhecimento e da educação de qualidade é que o 
Brasil vai dar o grande passo em direção ao reconheci-
mento de ser uma grande nação.

Fonte: Evan do Carmo; vereadores.wikia.com

CELINA LEÃO
A Presidente da Câmara Legislativa do DF
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Louvável a Academia Internacional de Cultura 
(AIC) realizar o ‘Cerimonial da Vida Pela Paz’ num 
momento em que assistimos estarrecidos a der-
rocada da paz global. Louvável diplomar com o 
título “Cidadão do Mundo pela Paz” ilustres per-
sonalidades que, de uma maneira ou de outra, 
são promotoras da paz, da justiça e igualdade so-
cial e do amor ao próximo. Louvável pararmos 
uns instantes para reflexão dessa tão almejada 
paz mundial – personificação de um sonho cada 
vez mais irrealizável, utópico, distante de nós...

Há quem diga que o mundo deu ‘uma bugada’ nos 
últimos meses. Assistimos horrorizados o ‘Apocalip-
se’ – todo o mundo se desintegrando, se desmo-
ronando, se irrompendo em conflitos e cataclismas 
vários – atentados terroristas em Paris, em Beirute; 
a mais grave crise migratória em décadas na Europa 
etc. com imagens fortíssimas chegando a toda hora 
nas mídias sociais que chocam o mundo... No Brasil, 
a corrupção política quebra o País, o caos se instala 
em todas as instituições; experenciamos uma crise 
econômica sem precedentes e o clamor das ruas 
não encontra eco nos organismos garantidores da 
proteção dos direitos coletivos. Mais recentemente 
a tragédia com o rompimento da barragem Samar-
co em Minas Gerais que resultou em inúmeras víti-
mas e na varredura (do mapa) do distrito de Bento 
Rodrigues e outros munícipios à margem do Rio 
Doce, e na morte do Rio Doce que se transformou 
da noite para o dia num rio de lamas; e prejuízos 
tantos de impactos ambientais e econômicos incal-
culáveis.

A edição do 9º Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública traz os números do Mapa da Violência de 
2015 que desnudam o nosso ‘cordial’ e ‘pacífico’ 
Brasil como um dos países mais violentos no Globo 
Terrestre, que mais mata, ocupando a 11ª posição 

no ranking das taxas mais elevadas de mortes vio-
lentas (com intenção de matar), cerca de 21,9% de 
homicídios por 100.000 habitantes (em 2012), um 
total de 59 mil vítimas anualmente, suplantando o 
Iraque (com 6,3% por 100.000/habitantes) e México 
(com 13,6% por 100.000/habitantes); altíssima taxa 
de vitimização e letalidade policial com ao menos 
1 por dia e 398 por ano policiais mortos; 3 por dia 
e 3.009 por ano pessoas mortas por intervenções 
policiais; e cerca de 47.646 estupros. E, para não 
chocar tanto, fico por aqui, citando apenas alguns 
dos tristes números do Mapa da Violência 2015.

Enlutamo-nos pelos mortos civis inocentes de Pa-
ris e dos países em guerra civil declarada; pelas ví-
timas soterradas em Mariana-MG. Choramos a dor 
dos refugiados, dos apátridas, dos desabrigados, 
dos sem tetos, dos órfãos, das famílias fragmenta-
das, dos vivos-mortos desassistidos. Comovemo-
nos com as tragédias, massacres e assassinatos de 
comoção social veiculados nos meios de comunica-
ção mas já não choramos, de igual modo, com as mi-
lhares de mães de famílias que diariamente perdem 
seus filhos na silenciosa guerra (não declarada) das 

LOUVÁVEL! 

Academia Internacional de Cultura (AIC) [Parlamundi - LBV, Brasília-DF, 09/11/2015]

Cerimonial da Vida pela Paz 

*Maria de Ariston



8 Revista Capital

O
pi

ni
ão

grandes metrópoles de nosso País; não choramos a 
orfandade dos filhos que têm seus pais assassina-
dos, na maioria das vezes por motivos fúteis; tam-
pouco nos incomodamos tanto com a desigualdade 
social, a indiferença do Estado, a crise das famílias 
etc. que arrastam de roldão as nossas crianças para 
a criminalidade e para viverem em situação de rua 
longe das salas de aula. Somos uma sociedade que 
cultural e paulatinamente aprende, dia a dia, a con-
viver com o crime, a violência, a má prestação dos 
serviços públicos, enfim, a corrupção.

Louvável o debate, portanto, em torno dessas 
questões. Louvável nos indignarmos e chorarmos 
com os que choram; solidarizarmos com os aflitos; 
sairmos às ruas com as nossas bandeiras erguidas 
bem alto: a bandeira da igualdade, da justiça social, 
da garantia dos direitos básicos constitucionais de 
cada cidadão brasileiro. A bandeira branca da Paz.

Louvável uma Academia, cuja missão precípua é 
promover cultura, conclamar a seus confrades que 
sejam promotores da paz nos seus modus vivendi e 
modus faciendi de suas letras, de suas artes.

Louvável uma solenidade de confraternização 
entre homens e mulheres de boa vontade, regada 
à refinadíssima música e poesia do conceituado e 
apreciadíssimo CORAL ALEGRIA.

Louvável um instante de trégua; de despojamen-
to do ceticismo, dos conflitos do próprio ego, do 

egoísmo, da falta de delicadeza e de amor; de es-
vaziamento de si para se encher do altruísmo, do 
amor ao próximo, de Deus.

É tempo de nos unirmos em oração, numa só fé, 
num só espírito, crendo que a PAZ MUNDIAL é pos-
sível – pois há um Deus no céu que ouve as súplicas 
dos seus filhos.

Parabéns aos diplomados “Cidadão do Mundo 
pela Paz”: Embaixador Reda Mansour, Beatriz Su-
sanne Schwab, Carlos Esteban Gamarra Gance, 
Gustavo Dourado, Maria Félix Fontele, Íria Martins, 
José Carlos Brandi Aleixo, Margarita Coronel Bazza-
no, Marisa Junqueira, Marli Vianna.

Parabéns a sempre e super AIC, na pessoa de suas 
digníssimas presidente e vice-presidente – Dra. 
Meire Fernandes e jornalista e poetisa Nazareth Tu-
nholi que fazem a AIC tão bem acontecer.

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos ho-
mens aos quais ele concede o seu favor. ( Lucas 2.14 
- Bíblia Nova Versão Internacional)

FELIZ NATAL A TODOS!

*Maria de Ariston é poeta, contista, professora, 
empresária; possui licenciatura em Letras/Espa-
nhol pelo Centro Universitário de Brasília (Uni-
CEUB/2005).
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CLEUSA CARVALHO, uma das se-
nhoras mais elegantes da Capital, é desta-
que nesta coluna, neste fim de ano.

Mineira e pioneira desde 1961,Cleusa 
Carvalho é artista plástica há 30 anos ten-
do participado de exposições e concursos: 
oito anos no «Talentos da Maturidade», do 
Banco Real, com pintura em tela, coletiva 
na Câmara dos Deputados, no Salão Ulisses 
Guimarães. 

Foi laureada com a Comenda Dom Pedro 
I, no Grau de Dama Comendadora, pela 

Academia Brasileira de Arte, Cultura e His-
tória; recebeu o Diploma e a Medalha Cruz 
de Malta da Secretaria de Estado da Cultura 
do Distrito Federal; condecorada pelo Clu-
be dos Pioneiros e pelo Instituto Biográfico 
do Brasil, nos 50 anos da Capital do Brasil, 
pelos relevantes serviços prestados, como 
uma dos líderes na construção e consolida-
ção de Brasília, capital de todos brasileiros.

Representando sua família (seu pai veio 
em 1959), tem sua biografia no Livro dos 
Pioneiros (pg.105) Brasília 50 anos, Sua His-
tória e Seus Monumentos, Destaques e Per-
sonalidades.

Perguntamos a esta cidadã pioneira:
Cleusa, o que você gosta de fazer em Bra-

sília?
Sendo artista plástica, aprecio a arte e 

cultura de nossa cidade. Assisto espetácu-
los de dança, teatro, música e exposições 
diversas. Os espaços que mais frequento 
são: CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil; 
Caixa Cultural no SBS; Teatro Funarte - Sala 
Plínio Marcos; Centro de Convenções Ulys-
ses Guimarães, no Eixo Monumental e o Te-
atro Nacional Cláudio Santoro.

Que tipo de arte encanta você?
Todas as expressões artísticas seja pintu-

ra, dança, teatro etc.
Cite uma viagem inesquecível.
Paris, a partir daí não deixei de amá-la. 

Me identifico e sinto uma forte ligação com 
esse país.

O que você diria aos jovens?
Preservem a cultura de seu país; cultivem 

o respeito aos monumentos históricos lo-
cais; e tenham mais consciência ecológica.

CIDADÃ PIONEIRA
por Nazareth Tunholi



10 Revista Capital

A
rt

ig
o

CRISE. Certamente essa é a palavra que mais se 
ouve nos últimos meses. Nas agitadas ruas das 
cidades, pessoas murmuram sobre a crise finan-
ceira e a crise política. Entre cumprimentos de 
vista e de acenos, elas trocam olhares distantes 
e preocupados, como se tudo se esvaecesse aos 
poucos. Ouvidos atentos às pronúncias das emis-
soras de rádio, olhares apreensivos aos jornais, o 
trânsito aumenta e o tempo é curto. O stress acu-
mula-se e, como uma epidemia, alcança, silencio-
samente, a todos. 

Talvez a pior parte de uma crise, seja quando 
a esfera pública encontra a privada e a transfor-
ma num grande caos. Os prazos, entregas, datas 
e acontecimentos fazem a magia da vida ir se es-
gotando, cada um vai levando a vida do jeito que 
pode e à maneira que lhes foi ensinado, muitas 
vezes sem se questionar o porquê de se estar 
seguindo tantas regras de normalidade. E infeliz-
mente, esses detalhes afetam famílias, casais e 
amigos.

Apesar dos caminhos árduos e dos desafios que 
enfrentamos, os problemas, grandes ou peque-
nos, chegarão ao fim.  Irão se tornar outra me-
mória marcada como uma fase necessária para a 
evolução própria.

mento do estoque, e as compras que estão por 
vir. Mas uma boa pedida, ao contrário do que to-
dos falam, é procurar resgatar momentos felizes. 
Um perdão àquele parente que a briga se estende 
há anos, ao invés de um presente caro, será mais 
marcante e irá garantir mais pontos positivos. 

 Parece que várias lembranças prazerosas es-
tão ficando para trás, dando espaço à monotonia 
se tornando algo cada vez mais particular, como 
passar uma tarde na casa dos avós divertindo-se 
com primos e colegas da rua, de ter uma conversa 
amigável com o vizinho, de perguntar se alguém 
precisa de ajuda, de um ombro amigo, de sim-
plesmente estar presente nas vidas de pessoas 
que participam do nosso cotidiano. Pequenos 
gestos fazem uma grande diferença.

Faça com que o seu ano mude, por que você 
quer mudar. Troque essa roupa pessimista, olhe 
pela janela e veja as coisas boas que o mundo 
tem a oferecer. Que o natal e ano novo sejam da-
tas que sirvam de impulso para um novo compor-
tamento e recomeço. A vida é curta e merece ser 
cuidada com carinho, atenção e amor.

Todos os seres humanos estão aqui de passa-
gem e precisamos fazer o nosso melhor. Dividir 
problemas, somar abraços, multiplicar alegrias e 
subtrair tristezas. Que possamos sempre cami-
nhar na trilha da vida de mãos dadas às pessoas 
que nos amam até o fim. Pois quando esse cami-
nho acabar, a única coisa que restará será o amor.

por *Isabelle Braz

Diariamente,Diariamente,
ria e ameria e ame

Outro ano se pas-
sou, o fim de 2015 
bate à nossa porta, o 
natal e Réveillon se 
aproximam e todas 
as lojas preparam-se 
para receber os di-
versos pedidos, o au-

*Isabelle Braz é acadêmica de Arquitetura e Urban-
ismo e acadêmica de Letras. É apaixonada pela es-
crita e por sua cidade natal, Brasília.
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CERIMONIAL DA VIDA PELA PAZ
No dia 9 de novembro, a Academia Internacional de Cultura realizou o 

Cerimonial da Vida pela Paz, no Parlamundi - LBV. Em meio a uma rica 
programação, a presidente Meireluce Fernandes outorgou o título de 
«Cidadão do Mundo pela Paz» a nove personalidades, entre elas o Em-
baixador de Israel Reda Mansour.

C
el

eb
ra

çã
o

Mesa diretora: Márcia Rollemberg, Reda Mansour, Meireluce Fernandes, Nazareth 
Tunholi e Sebastião Gomes

Mariane Vicentini, 
Reda Mansour,
Edineusa Carvalho e 
Márcia Rollemberg

Meireluce Fernandes 
e Edneusa Carvalho

Embaixador Reda Mansour  fala 
em nome dos homenageados 

Homenageados: Carlos Esteban Gance 
e Margarita Coronel Bazzano

Homenageados: Gustavo Dourado, Maria Felix, Marli Vianna, Margarita Bazza-
no, Carlos Esteban, Reda Mansour, Íria Martins, Padre Aleixo e Marisa JunqueiraPoesia: Cerimonial da Vida pela 

Paz, por Nazareth Tunholi

Evangelina Cariné, Lucia Garofalo e 
Aurinete Leite
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Coluna Nazareth   Tunholi
É com muita alegria que volto a falar-lhes através desta página, que 

componho com muito prazer. Viva a vida! Viva a elegância, o charme e 
o bom humor de todos que fazem do seu tempo uma grande troca de 
risos, ideias e amizade. Isso é a arte de conviver!

Haja sempre o compartilhamento do bem estar e boas intenções, para 
que a sociedade não se contamine com o ódio, a ganância, as drogas e 
todos os males que ameaçam a humanidade.

Encerremos então, da melhor forma possível, este ano difícil e brin-
demos ao Ano Novo, com todas as forças de nossas esperanças, com 
vibrações coloridas!

Dep. Sandra Faraj, Trudy Mathias, Pri-
meira Dama Márcia Helena Gonçalves 
Rollemberg, Sonia Melo e Emilia Fer-
nandes

Guerra Vicente e Ludmila Vinecka - 
show no Cerimonial da Vida pela Paz

Vanessa Kenah no ITB - Paraíso 
na Terra, DF

Foto: Aryanne Audrey Rodrigues

Despedida: Janine Brito se des-
pede da amiga Laís, que acom-
panha o marido Rodrigo Amaral 
a Manila - Filipinas onde ele é o 
novo Embaixador

Rosângela Bimonti e Ivana 
Valença no Casa Park
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MÔNICA CORTOPASSI CRUZ, além de culta e 
elegante, tem entre seus atributos, a cordiali-
dade e um carinho especial para os amigos. 
Mônica, cite um bom livro.
Amiga, um ótimo livro é o teu “Poemário 2013”! 
Também gosto de livros históricos, como a “Saga 
Plantageneta” de Jean Plaidy, composta de 14 
volumes. Atualmente estou lendo “Os ovos de 
Fabergé”, de Toby Faber. Meus livros de cabecei-
ra são “Imitação de Cristo”, de Tomás Kempis e a 
Bíblia. Ambos leio e releio todos os dias!
Qual o seu perfume favorito?
Meu perfume é uma estória engraçada, que 
meus amigos conhecem. Não tenho um perfume 
que seja o preferido, mas o escolho de acordo 
com a cor da roupa que uso. Se minha roupa é 
azul, verde ou preta, uso um perfume de con-
teúdo ou invólucro desta cor. Maluquice, não é? 
Tenho também um que uso quando chove, pois 
seu aroma remete a planta molhada, terra úmi-
da...
O que é moda?
Moda é a arte feita para o uso pessoal do homem, 
desde o seu vestuário até um contexto maior, 
político, sociológico. A moda tange valores como 
a imagem, a autoestima, padrões de beleza e 
estética. As inovações tecnológicas procuram 
fornecer maior conforto e bem estar ao usuário, 
atendendo aos quesitos de beleza e funcional-
idade. Pelo seu dinamismo e criatividade ela é 
tão apreciada por quem a acompanha.

Alegria, alegria - Carla De Carli, Augusta Lobo, Gracia Can-
tanhede, Aldaceli Di Paula, Thamis Peres e Lucinha Itapary

Mostra no Espaço Chatô - A artista plástica 
Fernanda Curado expondo seus belos quadros

Aniversário de Jane Godoy - 
Aureliza Correa com a aniver-
sariante, na comemoração pro-
movida pelo grupo Mulheres 
de Brasília

Suely Nakao, Mércia Crema, So-
raia Debs e Gláucia Benevides 

prestigiando Jane Godoy
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Reeducação  Alimentar

Abstinência
x

Sa
úd

e
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Todos nós ouvimos falar em Reeducação Ali-
mentar, Mudanças de Hábitos entre outros ape-
los para obter uma melhor qualidade de vida. 
Mas poucas pessoas realmente sabem o que sig-
nifica na prática. Pois parar, refletir e executar um 
plano alimentar é uma tarefa bastante minuciosa. 
Relacionar a vida alimentar com tantas tarefas é 
uma verdadeira arte. Afinal, vivemos numa época 
em que é preciso realizar diversas atividades ao 
longo do dia, e muitas vezes esquecemos até de 
nos alimentar, quanto mais com todo cuidado e 
atenção na escolha dos alimentos. 

Muitas pessoas, hoje, me perguntam se quando 
iniciei o processo de emagrecimento foi doloroso, 
se sentia fome, se comia coisas proibidas na “DIE-
TA”, entre outras. De fato são questões muito co-
muns quando se trata de EMAGRECIMENTO, mas 
de ante mão digo que SIM: tive crises de ansieda-
de, irritação, angústia emocional e a abstinência 
foi minha companheira por muito tempo! No en-
tanto, foi necessário fazer um trabalho psicológi-
co pessoal. Não! Eu não fui ao psicólogo. Mas me 
auto ajustei diante das adversidades apresenta-
das no decorrer de possíveis crises. 

Momentos, nos quais eu me culpava por não 
me sentir segura a ponto de não comer aquele 
chocolate que estava guardado (de propósito) na 
geladeira, de abrir o armário e ver dezenas de pa-
cotes de biscoitos recheados, salgadinhos e etc. 

Quantas vezes chorei olhando para o espelho 
e me perguntando por quê era tão fraca! E por 
mais que tentasse e até conseguia por um certo 
tempo, mas sempre voltava a estaca zero e com 
uma garrafa de refrigerante do lado. O que eu fa-
zia? LAMENTAVA! Me torturava! Mas quer saber? 
Eu sempre acreditei que por trás de todos os em-
pecilhos, havia uma mulher com vontade de se 
SUPERAR. E esta força me levantava cada dia. Se 
hoje não deu certo, tente amanhã, tente depois e 
depois e sempre; até conseguir estabelecer quem 
é você e o que seu corpo necessita de fato. 

TORTURA! É a palavra que define o que passa-
mos, quando não temos controle da nossa ali-
mentação; quando por pura falta de bom senso, 

nos deixamos levar num desequilíbrio emocional 
que para nós na maioria das vezes é encarado 
como NORMAL, e não tem nada de normal em se 
torturar com cobranças abusivas. 

Não faça DIETAS RESTRITIVAS que te impeçam 
de viver. Elimine os excessos e adicione os benefí-
cios. Faça suas contas e busque informações. 

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR não é isso! É estabe-
lecer metas diante de possibilidades. É reverter 
um quadro funcional que provavelmente está 
acometendo a nossa saúde e sequer nos damos 
conta de todos os riscos. 

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR é REAPRENDER A 
COMER; é excluir tudo aquilo que te faz mal e ad-
mitir suas falhas com consciência. É andar confor-
me a força dos seus joelhos. Digo: RESPEITE SEU 
CORPO! RESPEITE SEU TEMPO! AME-SE! PROTEJA 
SUA SAÚDE! 

Quando tiver consciência do quanto a REEDU-
CAÇÃO ALIMENTAR é importante; você vai perce-
ber que a ABSTINÊNCIA é uma pedra no sapato, 
que pode ser retirada quando doer, ou esmagada 
quando você passar por cima e apender também 
a lidar com seu EU. 

Vá ao mercado com um plano e o coloque em 
prática. Monte sua rotina conforme suas necessi-
dades e se possível, busque o apoio de um profis-
sional qualificado para orientações. 

Não deixe coisas no armário (DE PROPÓSITO). 
Evite se sabotar, sendo consciente da sua respon-
sabilidade emocional diante de toda uma vida 
que merece ser vivida com qualidade e respeito. 

Afinal, você é o único responsável pela mudan-
ça que VOCÊ quer ser. 

Grande BEIJO e até a próxima!

Sa
úd

e
Por Éwerlley C. de Andrade
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Este é o título de um livro pioneiro na Capital 
Federal, de autoria da Dra. Mary Luce de Araújo 
Lopes, que  conta a sua trajetória, como  pri-
meira  Cirurgiã  Plástica  de  Brasília. A médica 
apresenta seus trabalhos científicos e teses ao 
longo de sua vasta experiência profissional.

Esta luxuosa obra foi lançada durante a 28ª 
Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica, pro-
movida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica - SBCP, do dia 26 a 28 de março de 2015, 
no hotel Golden Tulip, Brasília /DF.

O livro “Medicina como Profissão” possui  
capa  dura   e  sobrecapa, é  alçado,  costurado  
e  foi impresso no papel  couche  fosco. Além do 
rico conteúdo didático e histórico, possui farta 
ilustração e é  prefaciado  por  dois  grandes  
cirurgiões  plásticos  espanhóis: Don  Rafael de 
la Plaza e Dr. Alfredo Botelho da Matta. A obra 
tem, ainda, nas orelhas, comentários assinados 
pelo Dr. Romeu Fadul, Cirurgião  Plástico do 
Hospital  Sírio-Libanês, de São Paulo, além  de  
contribuições  de  médicos colegas  da autora, 
de  Minas  Gerais  e do Ceará. 

A médica escritora apresentou também o seu 
livro no 52º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Plástica, no Minas Centro, em Belo Horizonte – 
MG, de 11 a 15 de novembro de 2015.

Dra. Mary Luce, que tem recebido homena-
gens e láureas pela sua trajetória, obteve o 
mérito  das  iniciativas  inéditas, que  buscam  
deixar um legado histórico para as gerações fu-
turas que tiverem acesso a seu livro.

MEDICINA COMO  PROFISSÃO
 Dra. Mary Luce 

apresenta seu 
livro em encon-

tro médico no 
Golden Tulip

Na foto ao lado, a autora com 
o Dr. Fadul, do Sírio-Libanês  e, 
abaixo, com Dr. Edgelsom Targi-
no, cirurgião geral   do  Senado  
Federal

Dra.Mary Luce no 52º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Plástica fazendo o segundo lançamento do seu livro. 

A autora com o colega
Dr. Luciano, em Tira-
dentes

Dra. Mary Luce com o 
cirurgião plástico es-
panhol Don  Rafael  

de  la Plaza

Li
vr

o
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Elegance

Matê Alencar Rosário Farias, Cecy Marques e Lígia Grimaldi

No dia 20 de outubro, a assistente 
social Cecy Marques abriu as portas 
de sua residência para um brunch 
com as convidadas da Revista Ca-
pital, oportunidade em que tive o 
prazer de apresentar um talk show 
com a empresária Alice Ribeiro.
Foi uma tarde deliciosa, que con-
tou também com a presença da jo-
alheira Matê Alencar que montou 
uma lindíssima vitrine com as suas 
mais novas peças. Matê me presen-
teou com um maravilhoso colar de 
pérolas. Um luxo! 
As delícias ficaram por conta do Fê-
nix Buffet. Foram sorteados vários 
brindes.

por Nazareth Tunholi

Suzana Mattei e Tereza Kramer
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Alice Ribeiro Gleyds OliveiraAntônia Sinzato

Ellen Cristina e Zaida Alba Fernanda, Alice e ZaidaCreuza Ferreira e  Christina Cunha

Alessandra e Lara Amorim ladeando Alice Cecy  Marques, esta jornalista e Rosário

Marília e Tereza Kramer

Suzana Mattei e Eliane 
Mansani
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Zaida, Tereza Kramer 
e Susana Mattei

Enelita Michelon, 
Martha Zaiden e 

Elinalva Simões

El
eg

an
ce

Edineusa Carvalho Maria Irene Maia
Cecy  Marques, Neiva Corrêa e esta jornalista

Zaida Alba Alessandra Amorim

Alice Ribeiro, Izabel Morais e Trudy Mathias
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Mônica Cruz, July Benevudes, Vanda Landim e 
Fabíola Loureiro

Carmen Bocorny, Alessandra Amorim, Matê 
Alencar e Trudy Mathias

Esta colunista, Cecy Marques, Eneliita Michelon, Conceição 
Nacle, Dilma Gama e Martha Zaiden

Reinilde de OliveiraMarli ViannaLúcia Alasmar Elimara
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Creuza Ferreira

Alessandra, Augusta Gusmã, 
Vanda França Fernandes, Cecy e 
Olívia Miranda

Lizi Mendes, Eneliita Michelon, Martha Zaiden, 
Dilma Gama e Elinalva Simões

Izabel Morais Lúcia Faria Conceição Nacle

Sara Oliveira com Alice Ribeiro
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a 4 EXERCÍCIOS PRO ABDÔMEN

Não há como negar que aqueles aparelhos de 
tortura, como os corseletes que celebridades 
como Kim Kardashian usam para ter uma cintu-
rinha de pilão podem ser tentadores (ora, eles 
prometem uma cintura mais fina quase sem 
esforço). Mas como sentir dor todo santo dia 
não é o nosso forte (e nós queremos um tron-
co saudável, que não vai desabar no instante 
em que tirarmos a roupa), pedimos à personal 
trainer Larysa DiDio para criar um treino rápido 
e eficaz para pessoas que querem uma cintura 
fina mas preferem continuar respirando confor-
tavelmente.

Deite de lado com as pernas estendidas. Le-

Estes exercícios vão trabalhar os músculos 
laterais do abdômen que ajudam a criar uma 
silhueta curvilínea. Você só precisa de dez mi-
nutos por dia. Bem melhor do que ficar descon-
fortável o dia todo, não é? (gostou deste treino 
de dez minutos? Você encontrará outros em 
nossos DVDs! Compre hoje mesmo!) 

Como fazer: Faça cada um destes exercícios 
no tempo indicado, descansando 30 segundos 
depois de cada série. Repita todo o circuito 
duas vezes.

1. Prancha lateral oblíqua

(Fotos: Mitch Mandel)

vante as pernas alguns centímetros do chão, 
mantenha a posição por 1 a 2 segundos e vol-
te para a posição original. Continue por 20 se-
gundos. Troque de lado e repita o exercício por 
mais 20 segundos.

Dica de especialista: force o abdômen en-
quanto levanta e abaixa as pernas.

2. Abdominal “pêndulo”

Deite de costas com as pernas estendidas so-
bre seus quadris, com os joelhos ligeiramente 
flexionados e os braços nas laterais do corpo 
com as palmas viradas para baixo. Mantendo os 
joelhos unidos, mova as pernas para um lado do 
corpo e depois volte ao centro. Repita o exer-
cício para o outro lado. Continue alterando os 
lados por 45 segundos.

Por Jenna Bergen Southerland



FESTAS!

Dica de especialista: não deixe seu quadril se 
elevar muito do chão.

3. Abdominal oblíquo lateral

Deite de costas com os joelhos dobrados e 
os pés no chão, com os braços estendidos para 
cima. Com seus braços, alcance o lado de fora 
do seu joelho direito, tirando os ombros do 
chão. Retorne para a posição inicial e faça o 
mesmo movimento para o lado oposto. Conti-
nue alterando os lados por 45 segundos.

Dica do especialista: use seu tronco para er-
guer o corpo do chão.

4. Abdominal prancha com os quadris

Fique na posição da prancha de antebraço, 
com os cotovelos sobre os ombros. Contraia o 
abdômen, solte os quadris para um lado e re-
torne ao centro. Repita o exercício para o lado 
oposto. Continue alterando os lados por 45 se-
gundos.

Dica de especialista: mantenha seu abdômen 
contraído para proteger suas costas.

B
   O
 A
   S

Aos nossos 
Leitores, Clientes 
e Colaboradores 

desejamos



24 Revista Capital

46 ANOS de POESIA

No dia 06 de outubro, foram comemorados no auditório da Associação Nacional dos Escritores 
- ANE, os 46 anos de poesia de Nazareth Tunholi, com uma programação descontraída e emocio-
nante, com a presença de vários convidados do meio sociocultural de Brasília.

O maestro Airan D’Sousa tocou ao pi-
ano a música composta para a escrito-
ra, por Sebastião Gomes (foto abaixo) 
com letra de Palmerinda Donato

A escritora Gracia Can-
tanhede comentou o 
currículo de Nazareth

O poeta Ferreira Brito declamou um poema 
da anfitriã

1 - A poeta Maria 
de Ariston tam-
bém declamou 
2 - Presidente da 
Casa do Poeta, 
Luis C. Cerqueira
3 - Prestigiando o 
evento, Letícia e 
Vanessa Tunholi

1 2 3

C
el
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ra
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o



25Revista Capital

Gilma Braga, Conceição Silveira e Édila Chaves A anfitriã com Jaira Leite

Irene Maia, July Benevides, a anfitriã e Aurinete Leite

Marli Vianna e 
Rosângela Gomes

Nazareth e Talita Tito Aldemita, Jéferson e Basilina Pereira Casal Tunholi

Isabel Santos e a anfitriã Convidados atentos à programação Nair e Paulo Sérgio Sá Raimundinha
Rosângela, Sebastião e

Cidália Varela Jaqueline, Clotilde Chaparro e Cleusa Carvalho
Nazareth com Gracia

 Cantanhede Édila Chaves e Lícia Farias
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D
an

ça VOCÊ  É UMA DIVA?

Você adora dançar e cantar suas músicas preferi-
das? 
 (   ) Sim  (   ) Não

Estar com as amigas está entre as melhores coisas 
da vida.
 (   ) Concordo               (   ) Discordo

Você deseja ter uma vida melhor e mais saudável, 
cercada de coisas positivas.
 (   ) Sim  (   ) Não

Se você marcou a maioria das respostas (ou to-
das) na coluna da esquerda, PARABÉNS. Você é uma 
Diva! E como tal, nós recomendamos que você se 
conecte a pessoas semelhantes na forma de viver a 
vida. É nisso que o projeto DIVAS DANCE acredita, 
que a vida deve ser vivida com alegria e otimismo e 
que pessoas que pensam da mesma forma, devem 
cultivar um motivo para estarem juntas. O nosso 
motivo principal são as nossas aulas de dança, re-
cheadas de músicas dos anos 60 e 70 com batidas 
empolgantes e ritmos variados. Se o ditado diz que 
quem canta seus males espanta, nós acrescenta-
mos que quem dança é mais feliz. Imagine o bem 
que faz cantar e dançar ao mesmo tempo! Só que 
tanta energia não cabe dentro de uma sala de aula, 
por isso, as Divas saem por aí fazendo festa, expe-

FAÇA O TESTE!

rimentando novos restaurantes, viajando juntas e 
curtindo as melhores coisas da vida. 

O projeto que nasceu em 2010, hoje está espa-
lhado por Brasília e algumas cidades como Luziânia, 
Goiânia, Trindade, Vila Velha e Salvador. O calendá-
rio de atividades é variadíssimo e vai de palestras 
informativas a comemorações e campanhas solidá-
rias. 

Se você ainda não é uma legítima Diva, aproveite 
o momento de fazer novos planos, focar sua vida 
e seus pensamentos em coisas positivas e se dar 
o direito de desfrutar de momentos incríveis. Bas-
ta dar um primeiro passo, L-I-T-E-R-A-L-M-E-N-T-E, 
abrir as suas asas e soltar as suas feras. Nosso hino 
diz:  “Dance bem, dance mal, dance sem parar, dan-
ce até sem saber dançar!” Esperamos você em uma 
das nossas unidades.

Escolha a porta de entrada para esta vida maravi-
lhosa em www.divasdance.com.br/onde-encontrar 

*Roberta Marques é idealizadora do Projeto Divas 
Dance. É formada em Educação Física e pós-graduada 
em Marketing (ESPM) e Obesidade e Emagrecimento 

(UGF). Coach e consultora fitness e
sócia da Academia Vip Training (Brasília – DF).

*Roberta Marques

Comemoração de 4 anos do projeto no Clube do Choro
1º Cruzeiro Senior com a “madrinha” Helô Pinhei-

ro (no centro, de preto)
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MÔNICA CORTOPASSI
Coluna

Referência na cidade, Márcia Lima recebeu em sua residência grande grupo de convidados 
para celebrar seu aniversário. Festa impecável! Na foto, Márcia entre as amigas Lúcia Alas-
mar, Aurinete Leite, Lúcia Itapary, Carmen Bocorny, Jacqueline Magalhães, Irene Maia, esta 
colunista e Irene Borges. 

O maravilhoso bolo 
de arrancar suspiros!

Deise Aviz, que recebe como ninguém, organizou em 
sua casa um delicioso chá para comemorar o aniversário 
da Meire Silva. Deise preparou deliciosos quitutes e nos 
apresentou sua nova coleção de joias, deslumbrante!
Deise (ao centro) e Meire (à sua esquerda) ladeadas 
pelas amigas Heloisa Hargreaves, Irene Borges, Carmen 
Bocorny, esta colunista, Rita Márcia Machado e Maria 
José Santana

Catherine Aviz e 
seu noivo Rafael 
Chagas

O Embaixador do Chile, Jaime Gazmuri Mujica e sua esposa Paulina Elissetche Hur-
tado, abriram as portas da Embaixada para a degustação do vinho VIK, que promete 
ser o Premier Grand Cru da América do Sul . Lançamento organizado por Teresa Perez 
Tours e o grupo VIK. Na foto, a Embaixatriz do Chile Paulina Hurtado e Julia Parapug-

na, Diretora de Ven-
das da VIK.

Viña VIK Millahue e 
sua majestosa pai-
sagem
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Lúcia Itapary e Marisa Junqueira organizaram um delicioso almo-
ço para comemorar o aniversário de Carmen Antoni. O Bar do 
Alemão ficou repleto de convidadas que foram abraçar a aniversa-
riante. Na foto acima, Carminha ladeada pelas amigas Maria Laura 
Amorim, Cláudia Jucá, Danielle Antoni, Meire Fernandes, Aurinete 
Leite, Tâmara Almeida, Lourdinha Fernandes, Irene Maia, Neusa 
Soares, Marli Vianna, Amarilis Prado, Regina Dib e July Benevides.

Ana Carolina Guimarães, Danielle Antoni, Carminha Antoni, Mau
                 rício Ricardo Antoni, João  Gabriel  Antoni, Maria Bea-

triz  Antoni e Edimara Antoni na hora dos parabéns

O escritor José Carlos Ferreira Brito lançou seu pri-
meiro livro “Pensando com o Coração” no Restau-
rante Carpe Diem. Poeta apaixonado, declama todo 
o seu amor em prosa e verso por uma mesma mu-
lher, sua querida Meireluce.

O escritor Ferreira Brito com Guilherme da Guarda e 
Lucia Fernandes da Guarda, Aline Ferreira, Ana Lucia 
Cavalcanti, Meireluce Fernandes, Alessandro Ferrei-
ra, Panti e Andreza Ferreira (da direita para a esquerda)

A querida escritora e jornalista Nazareth Tun-
holi comemorou com os amigos os 46 anos de 

graças, bênçãos e inspi-
rações poéticas recebi-
das em sua caminhada 
de sucesso. Inúmeros 

amigos e personalidades 
foram homenageá-la 

nesta data tão especial!
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Em uma reunião para a família e 
amigos íntimos, Roberto Pantoja 
pediu a mão de Danielle Sales em 
casamento. O noivado foi mar-
cado por muito romantismo e 
pelo vermelho da decoração. Nas 
alianças, o símbolo do infinito, em 
nome do amor eterno.

Os noivos ladeados pela família 
da noiva. O pai João Cruz, a irmã 
Patrícia Cruz Rodrigues e o espo-
so Hugo Rodrigues, a irmã Cristi-
ana Cruz Oliveira e o esposo Ste-
ven Oliveira e a mãe Mônica Cruz

A Casa Cor foi cenário para um animado Bingo 
beneficente organizado pela Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. As anfitriãs Moema Leão 

e Ana Maria Gontijo angariaram em torno de 180 brindes que 
foram recebidos com alegria pelos participantes. O evento foi 
abrilhantado, ao pé da letra, pelo desfile das joias da Miranda 
Castro. O Buffet ficou a cargo do Chef Gute.

As elegantes Pompeia Addario,Consuelo Badra e 
Moema Leão

Miranda Castro e as modelos que 
apresentaram suas belíssimas joias

Adriana Colela, Thamis Peres e Gracia Cantanhede

Ana Maria 
Gontijo

A simpatia 
de Jane 
Godoy

Rita Márcia Machado, da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer

Os noivos com os pais do noivo, Virgínia e Ro-
berto Pantoja
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Lucinha Itapary, Irene Leite, July Benevides, Meire 
Fernandes, Isa Mozzato e Idair Senna Bastos

Debut das princesinhas Raquel e Juliana - Carmen Je-
zebel Bocorny abriu sua linda residência para apresentar 
suas netinhas Juliana e Raquel às suas amigas. Carmen 
serviu um delicioso brunch e as crianças encheram o 
ambiente de luz. As convidadas sairam de lá apaixona-
das por tanta formosura!
Os avós Carmen e Ênio com as princesas Raquel e Juliana

Danielle Antoni organizou uma festa surpresa para o 
aniversário da querida Irene Maia. Pessoa do bem, da 
paz, discreta, cativante e sobretudo amiga, Irene tem 
uma legião de pessoas que a admiram e foram espe-
cialmente lhe dar um abraço. O cenário à beira do Lago 
Paranoá e a simpatia da aniversariante proporcionaram 
uma tarde inesquecível, no Bar do Alemão.

As amigas Carminha e Danielle Antoni or-
ganizaram um almoço para celebrar mais 
uma primavera de Valdete Drummond. Aos 
convidados que quisessem presenteá-la, foi 
sugerido uma doação para o GASFA, que 
cuida de crianças necessitadas. Foi uma festa 
alegre e prestigiadíssima no Bar do Alemão.

Valdete, com o lindo bouquet presenteado pelo esposo, rodeada por Rita Ballo-
ck, Cosete Gebrim, Lúcia Moriconi, Marlene Barcelar, Rita Márcia Machado, 
Irany Vidigal, Marlene Maria de Sousa, Irany Poubel, Lourdinha Fernandes, Lú-
cia Alasmar, Ana Paula Alasmar, Patrícia Viçosa, Elaine Caldas, esta colunista, 
Irene Maia e Aldaceli di Paula

Trudy Mathias, Olímpia Marotta e Amarilles

A Academia Internacional de Cultura 
- AIC organizou almoço beneficente no

Restaurante Peixe na Rede, dia 04.11. O
objetivo foi angariar fundos para o projeto “Por um Mundo 

Melhor”. Foram sorteados dezenas de brindes e até eu fui 
premiada! 

Sebastião Gomes e 
José Carlos Brito

Meireluce Fernandes, Palmerinda 
Donato e Irene Maia
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Brasília Vip
por Nazareth Tunholi

Encontro de amigas - Elizabeth Naoum, Silvana Moura, Marcia Zardo, 
Soninha Abrantes, Luciana Beze, Silvana Dala Corte de Moura, Maria 
Dorotheia Lima, Soraia Faraj e Monica Moura

Márcia Lima 
comemorando o 
aniversário da filha
Ana Tourino Lima

Daqui, os nossos 
parabéns à linda 
Valdete Drummond 
pelo seu aniversário  
comemorado no 
Bar do Alemão

Bela festa de aniver-
sário de Mônica Cor-
topassi, no Rubayiat. 
Na foto, Márcia Lima, 
Rosângela Meneghet-
ti, Cátia Vasconcelos, 
Vera Coimbra, a ani-
versariante e Maria 

José Santana 
Primeira dama/DF Márcia Rollemberg, a Cidadã do Mundo pela 
Paz, Marisa Junqueira, Carmen Minuzzi e Lourdinha Fernandes

Agradecendo todos os presentes recebidos e as inúmeras mensagens de Boas 
Festas que lotam meu “in box”, desejo a todos os meus amigos e leitores o melhor 
que a vida pode proporcionar a cada um de nós, tudo regado a muitas alegrias, 
muito amor e a satisfação do dever cumprido.

Que 2016 seja pleno de mudanças e boas perspectivas para o povo brasileiro e 
que essa esperança atraia energia boa para as nossas realizações!
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Lançamento do 
Outubro Rosa e ce-
lebração do Dia das 
Fundadoras Soropti-
mistas -  Rita Márcia 
Machado, Mônica 
Beraldo, Heloísa 
Hargreaves, Maria 
José Santana e Maria 
Teresa Falcão

Noite linda da Record em favor do Instituto Ressoar. Foram 
leiloadas obras de arte, esculturas e uma joia de Miranda 
Castro, um brinco em turquesa com diamantes negros. Na 
foto, Miranda 
com Sabrina Sato

Marilu Ribeiro, Rita Pepitone e Kátia Kouzak no Baile 
de Máscara do CIB, na Embaixada da Polônia

Empreendedoras no “Brasil Mosaico” - Concita Castro, Regina Lacerda, Beatriz Schwab, 
Eliane Ulhoa,  Flávia Ulhoa, Alice Ribeiro, Eliana Mansani e Creuza Ferreira

O novo visual da 
chiquérrima joalheira 
Vânia Ladeira

Tive o prazer de encontrar o 
casal Magarita Bazzano e Car-
los Esteban no Parlamundi

Divas na casa da Cecy Marques - Solange, Cecy, Lizi Mendes, 
Marilda, Eliana, Terezinha, Cristina, Martha Zaiden, Nazareth 

Tunholi, Bianca Santos, Dilma, Heloísa Helena e Valdelice
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O Stúdio de ARTE FLORAL ROSÁRIO FA-
RIAS visa instruir as pessoas para a criação de 
arranjos florais, com um sentimento prazeroso, 
que envolve amor, gratidão e encantamento no 
contato com flores e folhagens.       

Para ser um designer floral é fundamental o 
conhecimento de técnicas especiais que serão 
associadas à criatividade e à sensibilidade da 
pessoa. Essa atividade deve ser desenvolvida 
com foco no bem estar, serenidade e prazer em 
montar os arranjos. Isso gera o resgate da es-
sência humana de paz, alegria e fraternidade 
para o aluno, ao percorrer, com as flores, o ca-
minho que acessa a destreza, prende a atenção 
e exercita o raciocínio.

O curso de designer floral utiliza ferramentas 
como a paixão, a ousadia e a liberdade de ex-
pressão para as criações.

A missão do Stúdio de Arte Floral Rosário Fa-
rias é atender os seus clientes, com um proje-
to diferenciado, capaz de surpreendê-los. Visa 
atrair pessoas da terceira idade, aposentados, 
interessados em aprender coisas novas e os 
apaixonados por flores. 

Rosário Farias é Designer Floral com mais de 
seis anos de experiência na área, formada em 
Serviço Social pela Universidade de Brasília/DF, 

Por Nazareth Tunholi

Pós Graduada em Gestão de Recursos Huma-
nos com enfoque na área da Criatividade e Pós 
Graduada em Organização e Gestão de Eventos 
pela Faculdade UPIS/DF. 

Tem certificação internacional pela Escuela 
de Arte y Diseño Floral Mário Antonelli (Argen-
tina). 

Cursou Arte Floral com Tanus Saab de São 
Paulo, Paulo Yoshida de Brasília, Studio de Arte 
Floral Ana Foz de São Paulo, Stans Scheltinga de 
Holambra/São Paulo e Ikebana pela escola So-
ghetu.

Possui formação pela Escola Internacional de 
Arte Floral/Brasil.

Participou de congressos, cursos e wokshops 
promovidos pela Feira Internacional de Flores 
- ENFLOR nos anos de 2010, 2012 e 2013 na ci-
dade de Holambra/São Paulo. 

Trabalhou, por cinco anos, com decoração 
floral nos eventos institucionais e sociais do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal.

Participou como expositora, entre outros, na 
Fest Flor, edição 2012, em Brasília.

Está em fase de conclusão do seu livro “Rede-
senhando a Vida com as Flores” previsto para 
publicação em 2016.

Contato: Tel.: (61) 3344-5187 e 8118-5552

A
rt

e TÉCNICA  AO  ALCANCE

SENSIBILIDADE

DE  SUA
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Sebastião, como estudioso em Música, repre-
sentante cultural de nossa Capital e como obo-
ísta integrante da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional, qual o seu concerto inesquecível?

Iniciei meus estudos musicais com meu pai em 
São Sebastião do Grota- Minas Gerais e, no Rio de 
Janeiro, tive a oportunidade de concluí-los, com 
especialização no oboé, instrumento com o qual 
participei das Orquestras do Rio de Janeiro, inclu-
sive Orquestra Sinfônica Brasileira. Quando trans-
ferido para Brasília, como integrante da Banda 
Sinfônica da Polícia Militar (da qual fui 1º Tenente-
-Regente), já aposentado, pude então participar 
como oboísta da Orquestra do Teatro Nacional, 
como membro fundador, convidado pelo maes-
tro Claudio Santoro. 

A orquestra apresentou um trabalho de alto 
nível e grau de reconhecimento, considerando o 

grande apoio cultural recebido na época.
Foram vários os concertos inesquecíveis, não 

apenas para mim, assim como para a sociedade 
brasiliense. Ressalto, entretanto, a oportunidade 
ímpar de atuar com o Ballet Bolshoi em Brasília, 
como integrante da Orquestra do Teatro Nacional 
Cláudio Santoro, e por ter sido contratado pela 
diretoria do próprio Ballet, para prosseguimen-
to em sua tournée pelo Brasil, o que muito me 
honrou. Esse fato, me fez lembrar a oportunida-
de que tive, já como professor na Universidade 
de Brasília, de realizar tournée a nove países da 
Europa, como participante do GEMUnB (Grupo 
Experimentação Musical da Universidade de Bra-
sília) a convite do Maestro Jorge Antunes, que 
muito nos enriqueceu em experiência musical, 
para mim uma nova linguagem e, pela qualida-
de do trabalho, refletindo diretamente na minha 

MÚSICA PELO BRASIL E 
PELO MUNDO

SEBASTIÃO THEODORO GOMES, maestro, compositor, obo-
ísta, teólogo, com uma história de brilho que inclui uma tournée 
com o Ballet Bolshoi,  ilustra a página DESTAQUE nesta edição.

por Nazareth Tunholi



37Revista Capital

prática de docente na Escola de Música de Bra-
sília (da qual fui também fundador, a convite do 
então diretor Maestro Levino de Alcântara). Par-
ticipei ainda da fundação do Clube do Choro de 
Brasília, por iniciativa de Avena de Castro. Vivo, 
portanto, uma imersão no universo cultural de 
nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo.

Hoje, aposentado, você é presidente da ALMUB 
e dedica-se à regência de um coral, não é?

Não há como aposentar da música, mesmo 
quando encerrada a jornada de agente público 
da Cultura. Paralelamente, contribuí com a 
música quando eleito Presidente da Ordem dos 
Músicos do Brasil, Conselho Regional do DF, por 
dois mandatos; como Diretor Internacional da As-
sociação de Imprensa de Brasília – AIB; e a partir 
do ano 2009, fui eleito Presidente da Academia 
de Letras e Música do Brasil (ALMUB), onde estou 
em atividades.

Após a conclusão do curso de Teologia em 2005, 
como contribuição a um projeto maior, de louvor 
e adoração ao Criador, passei a dedicar-me à re-
gência Coral, especialmente ao Coral Louvor à 
Adonai da Igreja Batista Cristã de Brasília.

Como teólogo, qual o ensinamento de Jesus 

mais adequado aos dias atuais?
Disse Jesus: Eis que estou à porta e bato: se al-

guém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei 
em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. (Ap. 
3.20).

Vivemos dias difíceis em todo o mundo. Parece 
que as trevas estão avançando sobre a humani-
dade na destruição dos valores que a sustentam. 
Apesar de tudo, cremos num Deus que ama Sua 
criação e dedicou Seu Filho Jesus, para o resgate 
de todo o que vier a crer nesse amor. Em todo 
tempo vemos a iniciativa de um Deus soberano 
que se revelou ao homem como coroa de Sua 
criação. Porém, os homens não O glorificaram 
como Deus (Romanos 1:21 a 25), adorando mais 
a criatura do que o Criador, mudando a verdade 
de Deus em mentira. 

O ensinamento de Jesus para os dias atuais 
é o do próprio Pai e está no livro de II Crônicas 
7:14, que diz: “Se o meu povo que chama pelo 
meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos 
seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.” 
Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre 
nós. Ele é a palavra da verdade. O Alfa e o Ômega, 
o princípio e o fim.
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Recepcionamos a empresária Alice Ribeiro no 
dia 20 de outubro, com um brunch bem prestigia-
do, no Lago Norte, para um talk show promovido 
por esta revista. À dedicada e competente empre-
sária, perguntamos: 

Quais são as suas atividades no DF?
Primeiro, boa tarde a todas as convidadas aqui 

presentes.
Sou diretora da Home Angels- Cuidadores de 

Pessoas: Idosos, Crianças e Adultos. Administro a 
unidade Sudoeste.

De que forma, a Home Angels pode tornar a 
vida das pessoas mais fácil?

A Home Angels Sudoeste possui profissionais 
treinados em técnicas específicas para realizar ati-
vidades e ajudar na recuperação do estado de saú-
de, ou mesmo nas rotinas profissionais dos seus 
clientes. Temos cuidadores de adultos para auxiliar 
nas atividades cotidianas, desde as mais simples 
como caminhar ou vestir-se, até os cuidados com 
a higiene, trabalhos, estudos e acompanhamento 
até o médico etc.

Vocês atendem também às demandas por cui-
dados infantis?

Sim. Temos cuidadores de crianças, já que a 
criança é o bem mais valioso da humanidade. Mas 
a participação da família é indispensável em qual-
quer quadro de enfermidade ou deficiência de 
uma criança. A presença de um cuidador prepara-
do para ajudá-la e para interagir com a família traz 
grandes possibilidades de alívio para todos.

Qual o público adulto que procura por cuida-
dores?

Adultos com mobilidade reduzida por um histó-
rico de acidente vascular cerebral, acidentes au-
tomobilísticos, deficiências, doença de Alzheimer, 
Parkinson, entre outras, experimentam um grande 
alívio com a presença dedicada de um cuidador.

Seu pessoal recebe algum tipo especial de trei-
namento?

A Home Angels possui cuidadores treinados para 
atender pessoas em recuperação de saúde, com 
limitação de mobilidade, com deficiência visual, 

com síndromes e estados de saúde permanentes. 
O cuidador não apenas está preparado para reco-
nhecer a família como uma fonte de informação, 
mas como pessoas que podem ser orientadas. 

Há outro tipo de serviço oferecido por vocês?
Sim, temos cuidadores para acompanhar o pós 

operatório de crianças e adultos. Acompanhamos 
desde a internação até a alta hospitalar, com con-
tinuidade do atendimento na residência. Também 
atendemos gestantes e mães de múltiplos, cujos 
cuidados vão desde orientações e auxílio no ma-
nejo do enxoval do bebê, arrumação do quarto, 
armário, desde os primeiros meses da gravidez, o 
parto, os cuidados essenciais duram de 6 a 8 se-
manas; os cuidados com o bebê, em especial na 
higiene, alimentação e vestimenta.

Há fiscalização do pessoal que presta serviços?
Sim. Eles são sempre fiscalizados e, além do trei-

namento, eles fazem reciclagem e são orientados 
quanto o respeito e o carinho para com as pessoas 
sob seus cuidados.

Algum plano de saúde tem convênio com a 
Home Angels?

Não, mas trabalhamos com custos acessíveis.
Obrigada, Alice Ribeiro, foi um prazer entrevis-

tar você.
Obrigada, Nazareth, foi uma honra atender o 

seu convite para este talk show.

ALICE RIBEIRO
Com Nazareth Tunholi
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O casal Meireluce Fernandes e José Carlos Brito 
reuniu em sua residência, alguns amigos em tor-
no da Embaixadora de El Salvador, Diana Vane-
gas e o casal Carlos Esteban e Margarita Bazzano, 

com um delicioso churrasco
Aline Fernandes, 
Emb. Diana, Meire, 
Mônica e João Cruz

Bertha Pellegrino, Meire e Lucia Garofalo

Meire Fernandes comemorou seu aniversário     
com uma belíssima festa temática Anos 60.

Na foto, Irene Maia, Carmem  Bocorny,  
Valdete Drumond, a aniversariante, Rita 
Márcia, Lúcia Alasmar e July Benevides

Rogério Tunholi, o casal Carlos Esteban e Margarita 
Bazzano, com a Emb. Diana, esta jornalista e a anfitriã

A família: Alessandro, Andreza, Vicenzo, Brito, Meire e Aline

Vânia e João Feijão com Carlos e Margarita Carmem e Ênio Bocorny

Por Nazareth Tunholi

Aurinete, Meire, Nazareth e Rita Márcia
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Agora que passou um pouco a espetaculização do 
drama vivido pelos refugiados da crise no Oriente 
Médio – o problema ainda continua –, em particu-
lar, dos sírios, atrevo-me a escrever sobre o tema 
tentando evitar que fique contaminado por sensa-
cionalismo e paixão, para que um fato tão grave e 
doloroso tenha um tratamento adequado. A foto 
do garoto Aylan, morto afogado em uma praia na 
Europa, chocou o mundo e tornou-se o símbolo da 
luta dessas pessoas que fogem da ação mais estúpi-
da já praticada pelo homem: a guerra. Nunca uma 
cena me lembrou tanto da sentença de Malcolm, 
em Macbeth – um tirano sanguinário semelhante 
a Bashar Al-Assad: “Como, todos os meus pequeni-
ninhos mortos? O céu viu tudo sem tomar partido 
deles”?

O mundo é diverso e o ser humano imperfeito. 
O planeta é extremamente desigual em distribui-
ção de recursos naturais, com muita água e clima 
favorável em um canto e deserto e causticante em 

outro; noutros é gelado, com dias curtos e noites 
longas; alguns são sólidos e abundantes em fauna e 
flora ou são grupos de ilhas atacadas por furacões 
e tempestades; alguns são ricos em ouro negro (pe-
tróleo) outros contêm apenas pedras. Os homens 
diferem em cores, etnias, estatura, língua, escrita, 
pensamento, crenças e fé. E a fé constitui-se naque-
la que é, provavelmente, o maior dos amálgamas 
e ao mesmo tempo o maior dos problemas, a re-
ligião. Pelo menos é, na questão que estamos tra-
tando aqui.

Durante esses poucos mais de cinco mil anos do 
nascimento do que chamamos de civilização – con-
tamos a partir do nascimento da escrita – com Egi-
to e China como precursores, a humanidade esteve 
sempre mergulhada em guerras, barbáries e atroci-
dades, em períodos variáveis, nos chamados cinco 
continentes. Astrólogos, filósofos, poetas, artistas, 
alquimistas, fanáticos, comerciantes, viajantes, em-
preendedores, navegantes, reis, rainhas, guerrei-

Por Theófilo Silva

Migrantes refugiados buscando pouso na Europa

AP Photo / Darko Bandic
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ta ros, generais, estadistas e bem mais recentemente, 
e com maior impacto, os cientistas com sua tecnolo-
gia, trabalharam incansavelmente para construir e 
destruir, moldando o mundo que conhecemos hoje. 

Em um grau maior estão os grandes místicos, 
criadores de religiões. Os homens de fé inabalável, 
portadores da palavra de Deus: Moisés, Zoroastro, 
Buda, Confúcio, Maomé, Jesus Cristo e outros. Es-
ses homens, que denominamos iluminados, com 
suas ações tiveram um gigantesco impacto sobre 
a humanidade. Entramos aqui na esfera da fé, na 
crença ou não na existência de Deus. Parece ser a 
presença da fé um dos mais importantes catalizado-
res da existência humana na terra. Segundo esses 
místicos, vieram os cismáticos, os reformadores: em 
particular no Cristianismo, John Wycliffe, Calvino e 
o maior deles Lutero. Xintoísmo, budismo e hindu-
ísmo (Índia), religiões do extremo oriente – Japão, 
China, Coreia – têm uma noção vaga de Deus, ou 
têm o seu teísmo na figura do imperador, caso do 
Japão. O islamismo, do profeta Maomé, uma reli-
gião do século VII, que envolve o povo árabe, que 
proporcionou grandes momentos de desenvolvi-
mento cultural, artístico e filosófico entre os sécu-
los IX e XV, parece ter parado no tempo e incorpora 
um sistema de castas principescas e isola o resto de 
seu povo, condicionando-os a um destino manifes-
to de fracasso.

Não bastasse tudo isso, o mundo é dividido em 
dois blocos – sem contar que temos fronteiras –, 
Ocidente e Oriente. A essas duas denominações 
seguem outas divisões, como: Oriente Próximo, 
Oriente Médio e Extremo Oriente, sendo essas 
subdivisões vistas a partir da Europa, pela sua lo-
calização, etnia, religião e economia. O ocidente é 
dividido em União Europeia, América, a prima po-
bre América Latina e algum pedaço da África e Ásia, 
tudo isso a partir de uma visão das grandes potên-
cias. Temos ainda o colosso da Rússia, que engloba 
vários conceitos e a superpotência Estados Unidos 
da América exercendo um poder de força em todo 
o mundo.

Só muito recentemente o ser humano teve cons-
ciência – a partir das duas catastróficas guerras 
mundiais – de tentar resolver seus conflitos sem se 
matar. Muito embora a Paz da Westfalia tenha sido 
a precursora disso, é, com o nascimento da ONU 
– Organização das Nações Unidas e sua Declaração 
Universal dos Direitos do Homem – é que o direito a 
paz é buscado. No final, todas essas categorizações 

citadas amalgamam o mundo, dividindo-o entre Ri-
cos e Pobres. Eis no que se constitui toda a nossa 
existência: a luta pela sobrevivência. É isso que está 
ocorrendo no Oriente Médio e que se alastra pelo 
mundo. Pessoas fugindo da pobreza e da estupidez 
humana.

O ser humano é um predador cruel. Os sistemas 
políticos e econômicos não têm conseguido estan-
car o sofrimento dos menos favorecidos.  “Olhai à 
vossa volta”. O jogo das duas potências EUA e Rús-
sia, com a União Europeia no meio, é um enorme 
catalisador de tudo isso. Apontamos todas as dife-
renças que nos distinguem para que todos saibam 
que uma das formas pela qual a humanidade pode 
avançar e conseguir algum tipo de paz e harmonia 
duradouras é respeitando as diferenças. É isso que 
essas pessoas que vagam pelo mundo precisam 
nesse momento, ser respeitados por serem diferen-
tes dos que os acolhem.

Se a Alemanha tem uma dívida enorme com a hu-
manidade, chegou a hora de pagá-la. E é isso que 
ela está fazendo. O vilão de ontem pode ser o santo 
de hoje. Não me interessam os motivos pelos quais 
ela está acolhendo os refugiados, como querem 
alguns críticos, que dizem que a Alemanha preci-
sa de “ajudantes de cozinha”. As pessoas querem 
viver, e isso a Alemanha está lhes proporcionando. 
Quanto ao Islã, somente um Lutero árabe poderá 
modernizá-lo, alterando-lhe o caráter tribal, medie-
val – como foi o cristianismo nessa era chamada de 
Idade Média –, que proporciona aberrações como 
os psicopatas do Estado Islâmico e seu pretenso ca-
lifado.

Para concluir, não alimento tantas esperanças na 
humanidade e seus homens cruéis, mas acredito 
que esses mesmos homens possam construir insti-
tuições sólidas que fazem a diferença. Quanto à fé 
em Deus, não posso negá-la, pois sem fé – e coragem 
– não se realiza nada. Mas não posso deixar de lem-
brar o verso de Shakespeare no início desse texto: 
“Como? O céu viu tudo sem tomar partido deles?!”

*Theófilo Silva  é escritor,
especialista em Shakespeare e 
análises históricas. 
Blog: Shakespeare Indignado
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Ao ensejo das celebrações

do Natal e do Ano Novo, a

Diretoria da Anpprev  tem

o prazer de formular

votos de felicidade e sucesso

a todos os seus associados,

fucionários e amigos!

Antonio Rodrigues

Presidente
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IN MEMORIAM
A família Serra Azul tem sido con-

vidada a participar de merecidas ho-
menagens póstumas a João Henrique 
Serra Azul, pelas entidades: A Acade-
mia de Letras de Taguatinga, o Clube 
dos Pioneiros, a Academia Interna-
cional de Cultura, a Casa do Poeta e a 
Academia de Letras e Música do Brasil. 

Raimundinha ladeada por Manuela, 
Mariana e Francisco

Mônica e José Reinaldo Vieira com 
Raimunda Serra Azul

Ao lado do filho João Henri-
que Serra Azul Júnior, Rai-
mundinha recebe diploma do 
Clube dos Pioneiros

Na Sessão Solene realizada 
na Procuradoria Geral da Re-
pública, pela Academia de Le-
tras de Taguatinga, Procurador 
Marcelo Serra Azul concede 
entrevista a Gilberto Amaral

Marcelo, Gustavo Dourado, Raimunda e Maria Felix
Evangelina Cariné, Ana Maria Fonseca, Marcelo, Ana Cristina 

Fonseca, Raimundinha, José Dias, Francisco e CéliaMichel Chelela e Roosevelt Beltrão en-
tregam diploma a Raimunda Serra Azul Telma, Maria Eduarda, Tânia

Regina, Túlio, Andréia, Raimunda, Martha, Francisca Telícia, Tarso e Rodrigo
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to RECOMEÇAR
O melhor da festa é esperar por ela? É fazer aque-

le ritual de cuidados e planos? 
A vida é como a festa que estamos preparando: 

tanto trabalho, preocupações com os detalhes, com 
a nossa própria apresentação, com as despesas. As 
contas são inevitáveis e os números, fatais. Depois, 
quando estamos nos divertindo, nem nos lembra-
mos que todo excesso é prejudicial. 

Pode ser comparado à juventude, às vezes des-
compromissada, às vezes irresponsável; enquanto 
a maturidade é a cautela, ou deveria ser: nos faz 
lembrar de nossos deveres e obrigações, a não exa-
gerar nos gastos, que há de se ter cuidado com a 
saúde e saber usar o tempo. Sim, o tempo, esse de-
satinado intruso a nos desafiar dia a dia.

Depois, restos da festa. O copo de bebida sujo de 
batom, deixado sobre a mesa, nos lembra, na ma-
nhã seguinte, nesgas de vida que passamos, beijos 
e paixões deixadas para trás.

O relógio das horas e dos dias é inexorável. Passa 
tão rápido como um cometa que rasga o espaço. 
Por isso, o último dia do ano costuma ser de uma 
dor comovente, reparem! Pendências, assuntos 
mal resolvidos, mágoas a serem esquecidas, perdo-
adas, coragem para reparar algum malfeito, e nem 
sempre essa vontade de resolver as coisas vem na 
hora certa. E se o ano terminar sem que tenhamos 
tempo de consertar o estrago?

As lágrimas sempre nos surpreendem no dia 31 
de dezembro. Uma certa melancolia nos invade, 
foge ao nosso controle aquele domínio de dias nor-
mais. 

Mas o último dia do ano não é um dia qualquer, 
não é somente um número no calendário. É o mar-
co do fim de doze meses de luta, de sonhos, de can-
saço, de frustrações e de vitórias. Prova da nossa ín-
fima condição de super-heróis. A Mulher Maravilha 
está com a cara lavada, sem enfeite nenhum diante 
do espelho, observando as novas rugas, os cabelos 

*Gracia Cantanhede

mais ralos, uma preocupação estampada no sem-
blante. E chega a noite, quando vestirá a fantasia 
da ilusão. 

Faz parte do jogo essa máscara que todos usa-
rão no clube, enquanto estouram os fogos, lá fora. 
Aplausos, assobios, algazarras. Viva o novo ano! 
Viva 2016! E repetimos o vinho, o doce, repetimos 
a história. 

No dia seguinte, primeiro dia do ano, já estamos 
cansados. É o que acontece depois das festas.

Então, precisamos nos apresentar ao novo ano:
-Oi, bom dia! Meu nome é Gracia.
-Gracia de quê?
-Gracia de tudo que vi e senti, de tantas andanças, 

de tantos lugares, de tantos anos passados.
 Continuamos:  -Quero fazer-lhe um pedido, pos-

so? Preciso de um ano-novo que seja novo, de fato, 
que me faça uma pessoa melhor, mais prudente, 
mais organizada, mais decidida, menos atrapalha-
da, mais compreensiva. Pode?

E o ano-novo responde, pausadamente: -Você é 
a soma de todos os dias vividos, de todos os esfor-
ços feitos, de todos os sonhos sonhados, de todas 
as leituras, de todos os estudos, de todas as lágri-
mas derramadas, de todos os sorrisos distribuídos, 
de todos os bens e os males feitos. Agora, a partir 
deste dia primeiro de janeiro, será a soma de suas 
experiências, de suas escolhas, do caminho percor-
rido, da esperança renovada. Essas são suas cre-
denciais para a entrada em 2016. Aproveite!

Ufa! Respiramos, aliviadas! Respirar é tão bom e  
nem prestamos atenção nesse entrar e sair de ar 
nos nossos pulmões.

O sol brilha lá fora.
Brilha para todos.

*Gracia Cantanhede é advogada e escritora, 
com três livros publicados e 16 participações 

em antologias.
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 NINA TUBINO,  escritora reconhecida pelas suas 
obras, que vão da poesia à história, é a nossa convi-
dada para ilustrar a coluna Letras.

Nina, de que trata o seu livro “Uma luz na histó-
ria”?

O livro foi escrito com objetivos específicos, pre-
viamente determinados. Destaco: 

- Apresentar novo viés da Historia do Brasil, onde 
os fatos resultam  de uma simbiose entre os pode-
res de Estado com o pensamento filosófico circu-
lante e o poder econômico dominante. Nesse novo 
viés,  entro no texto, examino o fato, faço a crítica e 
ofereço ao leitor uma nova análise do fato histórico.

- Derrubar mitos históricos, nascidos com a cons-
trução de Brasília. Exemplo de um -”aqui nada exis-
tia”. Outro:”Joffre não foi o primeiro engenheiro na 
construção da Capital”.

- Demonstrar o interesse dos presidentes Getúlio 
Vargas e Eurico Gaspar Dutra pela vinda da Capital 
Federal para o Planalto Goiano.

- Deixar, para a memória da construção de Brasí-
lia, uma demonstração da vida dos habitantes do 
Planalto Goiano, especialmente, dentro do  quadri-
látero Cruls, nos séculos  XVIII, XIX e XX.

- Validar a história do Engenheiro Joffre Mozart, 
parada na construção de Brasília e apresentar parte 
de seus estudos geológicos, e de seus colegas, den-
tro e fora da área destinada ao Distrito Federal.

Como foi o lançamento desse livro no Palácio 
das Esmeraldas, em Goiânia?

       Ao buscar as raízes da pré-história de Brasí-
lia, nos  velhos baús do Estado de Goiás, descobri 
o quanto o povo goiano preserva  e valoriza a cul-
tura nativa. Descobri  que o  Governador Marconi 
Pirilo  é um humanista  e que suas principais metas 
de governo estão voltadas para as necessidades da 
população, sendo educação e cultura suas priorida-
des. Emocionada  fiquei com o convite para lançar 
o meu livro, foi no salão nobre do Palácio. Algo inu-

NINA TUBINO

Nina falando sobre sua obra, no Palácio das Esmeraldas
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sitado. Naquele mesmo salão onde foram assina-
dos os dois  primeiros Atos Jurídicos que definiram 
a construção de Brasília no Planalto Goiano, tive 
agora  o privilégio de autografar o livro, que tira do 
anonimato os primeiros personagens  que fizeram 
a história andar.

      A recepção em Goiânia foi  uma linda festa, 
pela qual muito agraceço à assessoria do Governa-
dor e ao Cerimonial do Palácio. O povo, em grande 
número, nos acolheu carinhosamente. O Coral Ale-
gria foi cantar no evento. A imprensa local divulgou 
tudo com matéria, notas e fotos. Tal como o Gover-
no, a imprensa goiana entendeu o valor do livro e 
prestigiou minha presença lá. A Editora Kelps e sua 
assessoria fez o melhor. Isso não tem preço. A todos 
eles minha gratidão eterna.

Quais os temas prediletos para seus poemas?
Sou uma poetisa eclética. Meus temas poéticos 

vão do amor à dor; da saudade às alegrias; do cívi-
co ao político; decassílabos ou verso branco;  trova 
ou sextilha.  

Onde você se recolhe para dar asas a suas inspi-
rações?

O local é importante no momento da produção, 
quer para a poesia, quer para a prosa. Meu recanto 
fica na Chapada, no meio do Cerrado, onde só ouço 
os pássaros cantando, os tucanos que chegam, as 
araras que passam sempre em casal e o beija-flor 
que vem buscar o néctar das flores. Mas tudo é re-
lativo, pois a inspiração não pode ser produzida, ela 
nasce  e depende muito do estado de espirito em 
que  nos encontramos. Poetar é como meditar, exi-
ge  silêncio e paz interior.

Nazareth Tunholi

ESCRITORA
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Presença mais que querida em diversos 
círculos sociais do DF, Palmerinda Dona-
to se faz presente nos mais importantes 
eventos da Capital.

Carioca, farmacêutica química, escritora 
e palestrante, vive no Distrito Federal des-
de os primeiros dias de Brasília.

 Auditora da Receita Federal aposenta-
da, escreveu nove livros, quase todos so-
bre JK, dona Sarah e a construção de Bra-
sília.

Entre as honrarias recebidas, destaca-
mos: Comenda da Ordem do Mérito de 
Brasília, Medalha de prata da Academia 
Internacional de Lutèce-Paris - França, 
Medalha de VERMEIL da Academia Inter-
nacional de Lutèce - Paris - França, Co-
menda da Ordem do Mérito Militar, Mé-
rito Tamandaré, Medalha do Mérito JK, 
concedida pelo Governador de Minas Ge-
rais, Medalha do Mérito Pedro Ernesto e 
os títulos de Cidadã Honorária de Brasília, 
Cidadã Honorária do Município do Rio de 
Janeiro, Mulher-Cidadã Bertha Lutz (Se-
nado Federal) e Amigo da Marinha.

Palmerinda orgulha-se de ter presidido 
a Academia Internacional de Cultura –AIC 
por 17 anos.

A FORTE PRESENÇA DE PALMERINDA

Condecorando o Embaixador de Is-
rael Reda Mansour com o Mérito JK

Com Cláudio Cohen e 
Sebastião Gomes

Com Cristiane Leal Ferreira

Com Janine Brito, também laureada

Com o Emb. Mohamed Quayes (Bangladesh) e o
presidente da Anpprev Antonio Rodrigues

Encontro com a escritora 
Fátima Langa
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No brunch Elegance, Palmerinda com Jacira 
Abrantes, Edneusa Carvalho e Lúcia Farias

No Cerimonial pela Paz, com a primeira dama do DF, Már-
cia Rollemberg e o Embaixador de Israel Reda Mansour

Encontro com as amigas: Ivelise Longhi, Jane Godoy
e Lia Dinorah

Almoçando com Jaqueline Roriz e Cláudia Galdina

No Rubayiat, com Sonia Vieira

Recebendo o Troféu Mulher, ladeada por 
Jacy Toffano e a Emb. Gabriela Garcia

Com o filho Marco Donato e 
a sobrinha Ester Campante

Com o casal Ana Cristina e Estênio Campelo 
no lançamento de seu livro Notáveis da Corte Com a então Senadora Lílian Sá

Laureando as Embaixadoras Sudah Devi (Malásia), Gabriela Gar-
cia (Panamá) e Martha Mavrommatis (Chipre)
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Penso que todos nós ganharíamos muito se, ao 
invés de gastarmos nosso vocabulário inconscien-
temente, até tornar certas palavras “lugares co-
muns”, quase que totalmente esvaziadas de seu 
sentido original e até de credibilidade, tomásse-
mos um tanto do nosso tempo para refletir sobre 
o que queremos mesmo dizer com estas mesmas 
palavras. Verdade, isso é passatempo de filósofo; 
mas você já experimentou? Sem querer desviar do 
assunto original para definir o que seria um filóso-
fo, talvez você se descubra como um deles, ao sa-
borear a oportunidade de falar palavras cada vez 
mais conscientes e fundamentadas...

Por exemplo: esperança; belíssima palavra! Mas 
significa o que, mesmo? Esperar? Agir? Sempre é 
positiva? Quando desejamos prosperar, por exem-
plo, (e todos desejamos!), nada mais estamos pe-
dindo aos céus senão que se coloquem a favor 
(“pro”) de nossas esperanças (“spes”). Popular-
mente, costumamos ouvir que a esperança é “a luz 
no final do túnel”... Certo; então, ela é boa apenas 
para quem deseja sair do túnel! Se o desejo é ador-
mecer dentro dele, a luz se torna apenas um incô-
modo para a vista. 

Enfim, parece que, quem tem esperanças, faz 
mais do que esperar: pede a ela inspiração para ca-
minhar, forças para lutar, energia para não desistir. 
E ela nos alenta e acompanha. Há uma história que 
circula pela internet, destas que ninguém sabe ga-
rantir bem a procedência ou a veracidade, mas que 
serve bem como ilustração, pois, se não for veraz 
por sua correspondência com fatos, é veraz como 
parábola, propícia a ilustrar uma ideia. 

Ano novo,
momento de renovar as

esperanças; mas o que são 
mesmo “esperanças”?

Fi
lo
so
fia

Trata-se de uma cobaia de laboratório, um pe-
queno roedor que foi jogado em uma tigela de 
água, em um experimento (mórbido e cruel expe-
rimento!) para saber quanto tempo resistia até se 
afogar. Num momento seguinte, uma outra cobaia 
foi colocada na mesma tigela, mas, instantes antes 
de se afogar, foi retirada e salva. Após seca e des-
cansada, foi colocada novamente na tigela: men-
surado o tempo, percebeu-se que ela se debatia 
o dobro do tempo normal, pois tinha a esperança 
de que alguém a resgatasse em algum momento... 
Sim, devo mil perdões pela barbárie do exemplo, 
e esclareço que sou eu a primeira a me horrorizar, 
com meu amor aos animais e meus sonhos juve-
nis de ser uma veterinária e cuidar deles pela vida 
afora. Mas lembrem: estamos usando a história 
como parábola, como ilustração imaginária, mas 
plausível, de quanto a esperança duplica nossa ca-
pacidade de resistir e lutar contra as adversidades, 
e não apenas de “esperar” que algo ou alguém as 
resolva.

“A esperança é um bom almoço, mas um mau 
jantar.” Francis Bacon.

Se tomarmos um dia como miniatura de uma 
vida, ter esperanças ao meio-dia é normal, saudá-
vel e até necessário; mas ainda ter apenas esperan-
ças no final da tarde significa que não fizemos mais 
do que “esperar”. Passamos da hora de correr atrás 
delas e transformá-las em fatos, na nossa vida. O 
que nosso amigo Francis Bacon, que, como todo fi-
lósofo, ama a linguagem simbólica, quis dizer é que 
há tempo para sonhar e há tempo para construir 
nossos sonhos. Aquilo que tem um sabor maravi-

*Lúcia Maya
Palestrante na Nova Acrópole
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lhoso no almoço, no jantar, transforma-se apenas 
em restos, em sobras requentadas. 

“A esperança é uma arma poderosa, e nenhum po-
der no mundo pode te privar dela.” Nelson Mandela.

Toda a autoridade do mundo tem o nosso sau-
doso Madiba para falar disso: 26 anos marcando 
os dias com riscos nas paredes de uma cela, para 
não se esquecer de que houve um primeiro dia e, 
logicamente, haverá um último, alentando com 
esperanças seus sonhos, mantendo-os vivos, tra-
zendo- os para atuar no mundo. Na história da hu-
manidade, poucas foram as esperanças a quem de-
vamos tanta gratidão quanto a estas. Ele realmente 
queria a luz no final do túnel, ou seja, sonhava com 
luz. Isso dá os matizes mais belos que uma espe-
rança humana possa ter: suas asas translúcidas bri-
lham com o reflexo deste Fogo de ideais tão belos 
e dignos. 

“- Qual é o fantasma que nasce todas as noites, 
apenas para morrer quando chega a manhã?

- É a Esperança, responde o príncipe Calaf.”
Turandot, Giacomo Puccini.
A belíssima peça operística de Puccini, nesta cé-

lebre passagem, lembra-nos de um outro aspecto 
importantíssimo da esperança: no meio da noi-
te mais escura, ela nos promete o dia que virá, e 
nos incita a caminhar para ele. No tempo da alma 
humana, não amanhece simplesmente porque es-
peramos, mas porque acreditamos e desejamos 
ardentemente a aurora, e trabalhamos para ela. 
A esperança colore de tons de azul e púrpura os 
nossos sonhos; dá-nos fôlego, mostra-nos o ama-
nhecer como possível, traz tinta às nossas mãos e 
asas à nossa imaginação. Toda aurora do espírito 
humano é filha dessa grande artista: a esperança.  

“A esperança é um empréstimo que se pede à fe-
licidade; há que pagá-lo!” Joseph Joubert.

Sim, ela é a antecipação do fruto no meio da es-
tiagem. Prova que o cultivo é válido e que o fruto 
é possível. Não é fantasia, é evidência, é um pe-
daço de futuro dado como amostra ao presente, 
para que provemos seu gosto e nos enamoremos 
dele. Todo filósofo, por exemplo, como amante da 
sabedoria (philos + sophos), provou, em suas es-
peranças, de uma fatia desta sabedoria, servida 
em bandeja de ouro, e descobriu que não há gosto 
mais doce e delicado ao paladar no mundo intei-
ro do que este. E agora, busca esta sabedoria com 
todo seu ardor. O homem sem esperanças torna-se 

um enfastiado, sem impulso ou garra, sujeito à ina-
nição a qualquer momento. 

“Mais do que mil palavras sem sentido, vale uma 
única palavra que traz consolo a quem a ouve.”

“O Dhammapadha”, livro sagrado budista.
Sim, eis uma grande e digna esperança humana: 

não deixar este mundo sem pronunciar pelo me-
nos uma palavra deste tipo, que traz consolo ao 
sofrimento humano. Trata-se da nossa identidade 
mais profunda, daquilo que viemos acrescentar ao 
mundo, da palavra que só nós podemos pronun-
ciar. Sempre tive grande admiração por um mítico 
herói grego, Fidípides, um hemeródromo (corredor 
que ia de uma cidade a outra levando mensagens 
urgentes) que, entre outras façanhas, correu os 42 
quilômetros da planície de Maratona até a cidade 
de Atenas para avisar que os gregos haviam ven-
cido os persas e evitar que a cidade fosse destruí-
da. Este herói guardou fôlego suficiente para dizer 
a palavra necessária e redentora: nenikekamen, 
vencemos!  E tombou morto, mas em paz, com sua 
missão cumprida.

Sempre achei que cada ser humano tem seu neni-
kekamen a dizer antes da inevitável queda que nos 
espera a todos, no final. Se não o fizermos, algo, 
pequeno ou grande, mas tão belo quanto Atenas, 
deixará de existir no mundo. Talvez os sonhos de 
alguém, talvez suas esperanças... Para mim, a bus-
ca desta palavra sagrada, que dará sentido a tudo, 
é o grande sonho, a luz no fim do túnel; há que 
aprender da vida para ter o que dizer e aprender 
a língua da vida para saber como dizê-lo, além de 
guardar fôlego suficiente para pronunciá-lo. Talvez 
seja a única coisa válida por trás de todas as som-
bras que nos cercam e angustiam, nas noites que 
temos atravessado. 

Às vésperas de mais um ano novo, leitor nem tão 
desconhecido, pois que humano como eu, vivendo 
os mesmos dilemas que eu, desejo que tuas espe-
ranças te levem até o amanhecer, como levaram o 
príncipe Calaf. “Nessun dorma”, ninguém durma, 
o príncipe pedia através de seu canto, numa ária 
deslumbrante. Não durmam , não esqueçam, man-
tenham-se despertos, esperançosos, fiéis a si mes-
mos e à sua imprescindível mensagem, que devem 
portar até que amanheça: “nenikekamen”! Essa 
será nossa maior preciosidade, a síntese de nossas 
vidas, trazida até a aurora nos braços das nossas 
mais caras esperanças.

Fi
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GENTE QUE FAZ

Liris Maria Harres Braga com Nina Tubino, que 
lançava sua obra “Uma Luz na História” em 
Porto Alegre,  oportunidade em que o livro foi 
um dos escolhidos para ser enviado  à Biblio-
teca Internacional do Congresso Americano.

Tive o prazer de encontrar as irmãs Bia, Édna Inalda e Au-
gusta Lobo, na exposição de Lúcia Alasmar, na casa dela

João Claudio Todorov recebeu o título de Doutor Honoris Causa 
pelo IESB. Na foto, com a reitora Eda Machado e Gilberto Godoy

Campeãs brasileiras na Natação (geral - categorias infantil e juvenil), 
em João Pessoa: Carolina, Rafaela, Maria Fernanda,Sayuri, Ana Lu-
ísa, Yasmin, Camila, Yara e Luana; sentadas: Viviane (técnica), Cata-
rina, Maria Paula, Fernanda, Ana Clara, Vitoria e Simone (técnica).
Elas querem competir na Itália e no Canadá, em março e julho.

por Nazareth 
Tunholi

As escritoras Dinorá Couto Cançado e Clotilde Chaparro Rocha 
representaram o Brasil na Feira do Livro de Guadalajara - México

Uma festa, a minha mesa no Feijão Solidário: Cleusa Carvalho, 
esta jornalista, Rosa Rezende, Felícia Castelo Branco, Marlê-
nio Oliveira, Edineusa Carvalho e o Embaixador Reda Mansour
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PIANISTA MÔNICA MENDONÇA
recebe o grupo Brasília Vip

A pianista Mônica Mendonça rece-
beu o grupo Brasília Vip para uma tarde 
de audição, bate-papo e degustação.

Na oportunidade, tocou várias músi-
cas ao piano e também convidou o pia-
nista e maestro Airan D’Souza para se 
apresentar também. Airan tocou e can-
tou as músicas composta por Sebastião 
Gomes em homenagem a Palmerinda 
Donato e Nazareth Tunholi.

Mônica com a neta Marina Mendonça Vilar, 
Jacira Abrantes e Palmerinda Donato

Cidalia Varela, Airan D’Sousa e Fernanda Matheus Mendonla Vilar com a avó Claudio Cohen, Sebastião Gomes e Nazareth Tunholi

Gabriela M. Vilar  Gleyds Oliveira e Olívia Miranda Marina M. Vilar July Benevides e Jane Carol Fabíola Loureiro e Linda Folador 
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Tenho vinte e cin-
co anos de convívio 
com minha Doença de 
Parkinson (DP) e a te-

to de pesquisas na busca da cura ou do estaciona-
mento da doença. Muitas pesquisas vêm sendo 
realizadas e aguardamos bons resultados a qual-
quer momento. 

Todavia não dá para esperar. O portador da DP 
tem necessidade:

- de um diagnóstico confiável; 
- de médicos e medicamentos específicos para 

a doença;
- de um cuidador preparado; 
- de apoio familiar e social; e
- de cumprir os procedimentos.
Pensando nisso foram criadas, por iniciativa de 

portadores e cuidadores, as mais de trinta asso-
ciações hoje existentes, dentre as quais se des-
tacam as Associações de São Paulo e de Curitiba 
com seus trabalhos em parceria com as respec-
tivas prefeituras. Ambas as associações servem 
de modelo para todas as demais, não só pela sua 
articulação política como também por sua orga-
nização. 

As associações realizam um congresso anual 
onde são debatidos assuntos relacionados à do-
ença. Em um desses encontros constatamos a 
necessidade de um melhor relacionamento com 
os órgãos governamentais o que será propicia-
do com a criação de uma Federação Nacional de 
Parkinson.

Estima-se que no DF haja cerca de 3500 pessoas 
com essa doença e, no Brasil, mais de 300 mil. É 
uma doença complexa podendo apresentar mais 
de trinta sintomas: 

- Os clássicos, como a rigidez, o tremor, a insta-
bilidade postural e a lentidão;

- Os precoces, como a anosmia, que consiste 
em uma deficiência olfativa;

- Os motores e não-motores, tais como os dis-
túrbios (olfativos; respiratórios; oftálmicos; da 
fala; do sono; urinários; e da marcha); a distonia 

Sa
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nho controlada graças: 
- ao tratamento que envolve os profissionais de 

saúde;
- aos medicamentos; 
- aos exercícios que pratico; 
- à Cirurgia de Estimulação Cerebral Profunda 

que realizei e que ajuda a controlar o tremor e a 
rigidez; e

- a uma disciplina rigorosa no cumprimento dos 
procedimentos.

A DP é devido a uma diminuição na produção 
da dopamina - que é uma substância produzida 
no cérebro destinada ao controle dos movimen-
tos. 

No decorrer de nossa existência nós todos te-
mos um declínio na produção e na estocagem 
dessa substância. E, quando há uma diminuição 
de 60%, aparecem os sinais e sintomas da DP. 
Não se sabe o que acarreta essa diminuição. E a 
doença continua avançando lentamente, com o 
aparecimento de novos sinais e sintomas dentre 
os mais de quarenta conhecidos. Além disso há 
também os efeitos colaterais dos medicamen-
tos, os quais dificultam a já difícil identificação de 
“causa e efeito”. 

É sabido que essa doença tem quatro fases: ne-
gação, revolta, depressão e aceitação. Passei por 
todas e hoje estou na fase de aceitação.

Essa doença aparece geralmente acima dos 65 
anos, sendo, portanto, uma doença da terceira 
idade. Com o avanço da medicina, a longevida-
de está aumentando, o que redunda em um in-
cremento das doenças degenerativas, dentre as 
quais a DP. Esses fatos caracterizam um problema 
estratégico, o que vem conduzindo a um aumen-

*Carlos Anibal Pyles Patto

APRESENTADA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
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(espécie de câibras);  a ansiedade; a depressão; 
a perda da expressividade; os “brancos de me-
mória”; as dores; os movimentos involuntários; e 
outros.

Temos, em Brasília, a Associação Parkinson Bra-
sília, da qual também sou Presidente, cujas ativi-
dades atuais consistem em:

- reuniões para troca de ideias e experiências;
- orientação sobre a DP; 
- palestras; 
- coral;
- sessões de fisioterapia; e 
- outras atividades.
E sua característica mais importante é a forma-

ção de um grupo de amigos.
Resumindo: o que necessitamos está contido 

nos seguintes objetivos: 
- Elaborar uma política nacional de atenção per-

manente aos portadores da DP;
- Estimular a criação de novas associações utili-

zando os Conselhos Municipais de Saúde;
- Estimular a troca de ideias, experiências e co-

nhecimentos entre os órgãos e instituições que 
tratam da DP;

- Buscar meios de ampliar o apoio aos portado-
res da DP e a seus familiares; e

- Intermediar, com a Federação Brasileira de 
Parkinson (FBP), os pleitos das Associações de 
Parkinson junto aos poderes em Brasília.

Se você puder nos ajudar, deposite sua contri-
buição no BB, Agência: 2945-9, Conta Corrente: 
14.251-4.

Se você tem a DP ou conhece alguém que a te-
nha, compareça em uma de nossas associações 
que lhe receberemos de braços abertos. Os ende-
reços e demais dados para contato você encontra 
na internet, no site da Associação Brasil Parkin-
son.

*Carlos Anibal Pyles Patto
   Presidente da APB e da FBP
APRESENTADA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: CONGRESSO NACIONAL
DATA: 27 de agosto de 2015

ATIVIDADES NA ASSOCIAÇÃO PARKINSON DE BRASÍLIA
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 DESIGNER DE JOIAS

CARLO  SOMMA
Carlo Somma é esperado

na Feninjer, mais importante
evento do setor joalheiro na

América Latina  (no WTC Events 
Center - Av. Nações Unidas, 12.551 - 

Brooklin Novo - São Paulo, de 
17.02 a 20.02.2016). 

Paticipará também da JIS Miami, 
JCK Las Vegas, JMA e Jewelery 

&.Gems Fair Hong Kong, 
Vicenza Oro Italy.

O SUCESSO DO

Por Nazareth Tunholi
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Um artista refinado e dinâmico, Carlo Som-
ma, filho de mãe brasileira e pai italiano, de 
linhagem nobre, cresceu em meio a música, 
teatro, fundição, escultura e trabalho de la-
pidação de pedras preciosas e corais esculpi-
dos.  Ainda criança, descobriu-se um apaixo-
nado por gemas e, aos 12 anos de idade, já 
colecionava pedras preciosas e pesquisava 
os metais nobres.

Aos 18 anos, Carlo Somma, viajou pelo 
Brasil, aprendeu a falar inglês e, aos 20, mu-
dou-se para a Europa. Em Roma, estudou 
Medicina por três anos, mas a sua paixão 

A paixão de um artista

pelo design de joias o fez mudar para o curso de Arte. Mergulhou 
na criação de joias, esculturas e no comércio de pedras preciosas, 
continuando seus estudos, com a especialização em Designer e Ge-
mologia.

Assim, trabalhou para uma multinacional europeia como espe-
cialista e classificador de Gemas de cor, de origens minerais e orgâ-
nicas; entre elas, pedras preciosas, semi-preciosas, coral e pérolas. 
Como se destacou na empresa e por ser conhecedor de vários idio-
mas, passou a atuar como comprador, viajando pela África, Colôm-
bia, Rússia, Tailândia, Brasil, entre outros, como também partici-
pando de exposições e eventos internacionais.

Em 1990, criou o seu primeiro “Atelier oficina”, direcionando o 
seu talento de escultor, artesâo lapidário e o gosto pelo design para 
atuar por conta própria.

Foi em 1991 que inaugurou sua loja no Lago Sul, aqui em Brasília, 
trazendo a sede da empresa para cá, mantendo a prestação de ser-
viços para a grande Bulgari Italiana, a Tiffany e Cartier. 

Suas criações conquistaram projeção entre os entusiastas e en-
contraram compradores na Europa, Estados Unidos, China e Dubai.

 Há cinco anos, Carlo Somma tem a sua marca nos EUA, ins-
talou atelier na Flórida, mantém escritórios na Itália, Hong Kong, 
EUA e no Brasil, em Uberaba, com projeto de abertura de lojas na 
Flórida e Hong Kong em 2016. Além disso, faz exposições ao redor 
do mundo, entre Valenza, Roma, Basileia, São Paulo e Hong Kong, 
alcançando e fazendo novos clientes entre a Europa, Oriente Mé-
dio, America do Norte e America do Sul.

 Neste ano, finalmente realizou sua primeira exibição na fei-
ra de joias mais expressiva do mercado americano “Jewelery Show  
JCK”,  em Las Vegas Nevada, onde ele apresentou suas melhores 
obras entre esculturas e joias exclusivas. 

Carlo Somma esteve no Brasília Fashion pro-
duzido por nossa revista em 2001. Na foto, 
com Letícia, Nazareth e Rogério Tunholi

Carlo Somma produziu o Prêmio Estilo Capi-
tal, com 4 tipos de pedra, em 2002. Na foto, 
com Maria de Jesus Pontes, homenageada
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O INTERNACIONALISTA 
FRANCISCO  DE  VITORIA

José Carlos Brandi Aleixo
Professor Emérito da Universidade de Brasília 
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Em 23 de dezembro de 1933 a VII Conferência 
Internacional Americana, reunida em 
Montevidéu, aprovou a resolução de número 
XC: “recomendar a colocação na sede central 
da União Pan-Americana, em Washington, do 
busto do teólogo espanhol Francisco de Vitoria, 
em homenagem a quem, no século XVI, da 
Cátedra de Salamanca, lançou as bases do Direito 
Internacional Moderno”. 

Em 8 de outubro de 1963, em Washington 
D.C., no edifício da União Pan-Americana, cele-
brou-se, com pompa e circunstância, a entrega à 
Organização dos Estados Americanos do busto do 
Frei Francisco de Vitoria, obra do Escultor espa-
nhol Victorio Macho. Foi oferta da Universidade 
de Salamanca, onde o homenageado lecionou de 
1526 a 1546, ano do seu falecimento. Junto à her-
ma, colocou-se antológico apotegma seu: “Pacta 
uno libremente pero se obliga al pacto”.

Na solenidade pronunciaram substanciosos 
discursos o Secretário-Geral da Organização dos 
Estados americanos, Sr. José Antônio Moura, e o 
Ministro das Relações Exteriores da Espanha, Sr. 
Fernando Maria Castiella. Estavam presentes, en-
tre outros, representantes dos países membros 
da OEA e numerosos componentes da Comitiva 
do Chanceler espanhol.1 

O objetivo deste artigo é tornar mais conhe-
cidos alguns aspectos desse autor clássico das 
Relações Internacionais e de seu tempo. Segundo 
Rubén Darío — cujo centenário de falecimento 
ocorrerá em 6 de fevereiro de 2016 —, clássico 

1 Homenaje de la Organización de Los Estados Americanos a 
Fray Francisco de Vitoria. Madrid; Washington D.C.: Unión 
Panamericana [de la] Organización de Los Estados Americanos; 
Instituto de Cultura Hispánica, 1963, 41 p.

é o autor contemporâneo de 
todas as épocas.

Na segunda metade do sé-
culo XV ocorreram aconteci-
mentos de importância mun-
dial, tais como: a tomada de 
Constantinopla, em 1453, por turcos otomanos 
islâmicos; a retirada dos árabes da Península 
Ibérica após sua rendição em Granada em 
1492; a chegada de Cristovão Colombo às Índias 
Ocidentais no mesmo ano; e a viagem marítima 
de Vasco da Gama à Índias Orientais em 1498.

Durante a vida de Vitoria muitos religiosos 
da Congregação de São Domingos de Gusmão 
(1170-1221) foram missionários na América e, 
particularmente, na região do Caribe. Entre eles, 
sobressaem António Montesinos (1475-1545) e 
Bartolomeu de Las Casas (1485-1566).

Montesinos, em 21 de dezembro de 1511, em 
púlpito da Igreja de São Domingos, verberou: “di-
zei-me, em nome de que direito e de que justiça 
mantendes esses índios numa servidão tão cruel 
e tão terrível. Quem vos autorizou a travar guer-
ras tão hediondas com esses povos que viviam 
pacificamente em seu país e que nelas morreram 
em quantidades incontáveis?”2

Bartolomeu de Las Casas chegou à Ilha 
Espanhola (hoje Haiti e República Dominicana) 
em 1502. Discípulo de Montesinos, cruzou o 
Atlântico várias vezes. Advogou a causa dos ín-

2 SUFFERT, Georges. Tu és Pedro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, 
p. 287; MOYA PONS, Frank. La Española en el Siglo XVI (1493-
1520). Santiago, República Dominicana: Universidad Católica 
Madre y Maestra, 1971, p. 121. Presente do Governo do México 
ao povo dominicano, foi inaugurada, na capital do país, em 1982, 
altiva estátua de Montesinos, de pedra e bronze, de 15 metros, do 
escultor mexicano Antonio Castellanos Basich.
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panhol. Em 1550, já Bispo de Chiapas, em deba-
te, em Valladolid, com Juan Ginés de Sepúlveda 
(1489-1573), defendeu os direitos dos índios. 
Entre suas publicações, destaca-se a Brevísima 
Relación de la Destruyción de las Indias.3

O Libertador Simón Bolívar enalteceu a perso-
nalidade de Dom Bartolomeu de Las Casas. Em 
sua famosa Carta de Jamaica, de 1815, escreveu: 
“Todos los imparciales han hecho justicia al celo, 
verdad y virtudes de aquel amigo de la humani-
dad que con tanto fervor y firmeza denunció ante 
su Gobierno y contemporáneos los actos más 
horrorosos de un frenesí sanguinario”.4

Há divergências sobre a data de nascimento de 
Francisco de Vitoria. É plausível a opinião que a 
coloca em 1584.5 Afirma-se que o sobrenome 
“Vitoria” provenha do fato de que nasceu na ca-
pital da província de Álaba.

Provavelmente, os primeiros educandários de 
Vitoria estavam na cidade de Burgos. Nesta cida-
de, pelos 13 anos, ingressou no convento domi-
nicano de “San Pablo”. Em 1506 seu nome apare-
ce na lista de religiosos dominicanos em Burgos. 
Após o noviciado, estudou Humanidades, Artes e 
Filosofia.

Em razão de seus grandes talentos e gosto pelo 
trabalho intelectual, foi destinado à Universidade 
de Paris, onde haviam lecionado — entre outros 
famosos professores — Alberto Magno (1193-
1280), Tomás de Aquino (1225-1274), João Gerson 
(1363-1429), Guilherme de Ockham (1288-1347) 
e Marsílio de Pádua (1275-80 - 1342-43).

Em Paris, por 1506, matriculou-se, como outros 
universitários da Ordem dos Dominicanos, no 
Colégio “Saint Jacques”, incorporado à Sorbone. 
Era ele muito renomado entre os 40 colégios que 
formavam o “Pays Latin”.

Foi aluno de João de Fenario, futuro Superior 
Geral da Ordem dos Pregadores, de Pedro 
Crokart — teólogo belga conhecido também 

3  LAS CASAS, Bartolomé de. Brevísima relación de la destruyción 
de las Índias. Madrid: Stockcero, 2006, 188 p.

4  SORIANO, Graciela (Org.). Simón Bolívar: Escritos Políticos. 
Madrid: Alianza Editorial, 1971, p. 62.

5  Em 1984 houve comemorações do Quinto centenário de sua 
vinda ao mundo. Uma delas ocorreu no Instituto Cervantes de 
Brasília sob a direção de Luis Rubio-Chavari y Alcalá-Zamora.

como “mestre de Bruxelas” — e de outros doutos 
professores.

No seu tempo, em Paris, a base dos cursos 
mudara do “Liber Sententiarum” (Livro das 
Sentenças) de Pedro Lombardo (†1160) para a 
“Summa Theologica” de Tomás de Aquino. Esse 
encontro continuado e profundo com a obra do 
“Doctor Universalis” serviu de base para os seus 
ensinamentos em Paris, Valladolid e Salamanca. 
Soube aplicar, criativamente, a especulação ra-
cional aos problemas jurídicos e morais de sua 
época.

Por 1517 foi ordenado sacerdote. Por 1522 li-
cenciou-se e doutorou-se em Teologia. Durante 
cerca de seis anos, ensinou em Paris e aprimo-
rou sua formação teológica e intelectual. Por 
1523 o Capítulo Geral de sua ordem, reunido em 
Gênova, nomeou-o professor de Teologia em co-
légios maiores (“in magnis scholis”). Foi destina-
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em Valladolid. Tendo falecido (no verão de 1526) 
Frei Pedro de León — Catedrático de Teologia 
da Universidade de Salamanca —, a Ordem 
Dominicana destinou Vitoria a disputar, com ou-
tro docente, a cátedra vacante. Ele venceu o con-
curso, que durou de 2 a 7 de setembro.

Durante seus vinte anos de magistério na 
Universidade de Salamanca, Vitoria residiu no 
convento de “San Esteban”. Cabem algumas li-
nhas sobre as duas instituições. A Universidade 
de Salamanca começou em 1218, mas foi formal-
mente fundada em 1258 por Afonso X, o Sábio. 
Foi, no século XVI, dos mais brilhantes centros de 
ensino da Europa. Serviu ela de modelo para as 
Universidades de México e de Lima.

Quando viajou a Salamanca, Cristovão Colombo 
alojou-se no Convento. Frei Diego de Deza, pre-
decessor de Vitoria em Cátedra de Teologia, res-
paldou Colombo junto aos Reis e à Corte para a 
implementação de seus planos de descobertas. 

Dessa comunidade de frades dominicanos 
partiram muitos missionários para as Américas. 
Entre esses e os que permaneciam houve trocas 
de correspondências. Dos que voltavam tempo-
rária ou definitivamente à Espanha, muitos visita-
vam o Convento de Santo Estevão ou até mesmo 
estabeleciam nele sua residência. Sendo assim, 
Vitoria tinha notícias, pessoalmente ou por in-
termédio de outros, sobre índios e espanhóis na 
América. 

Vitoria dedicou-se ao magistério. Estudou in-
cansavelmente até seus últimos dias. Em 1530, 
aceitou o múnus de selecionador e de compra-
dor dos livros necessários para a Biblioteca da 
Faculdade de Teologia. Passou a participar, jun-
tamente com Domingos de Soto, de Comissão 
incumbida de prover Salamanca de uma gráfica 
com caracteres latinos e gregos. 

Em missiva de 18 de novembro de 1534 a seu 
amigo e superior religioso, Miguel de Arcos, 
Vitoria fustigou roubos e crueldades infligidos aos 
índios por espanhóis na primeira conquista do 
Peru. Incriminou o regicidio do inca Atahualpa.6

6  VITORIA, Francisco de. Relectio de Indis. Carta Magna de los 
Indios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1989, p. 5.

Vitoria participou em Salamanca de juntas ou 
comissões universitárias que examinavam temas 
jurídicos e morais. Pronunciou-se positivamente 
sobre a catolicidade de Erasmo de Rotterdam, 
apesar de ele ser muito cáustico em relação a 
docentes contemporâneos. O autor de Elogio da 
Loucura externou grande apreço por Vitoria.7

As atividades acadêmicas faziam-se na forma 
de “lecciones” e “relecciones” proferidas, geral-
mente, em latim. As “lecciones” eram aulas regu-
lares das matérias.8 O Diccionario Enciclopédico 
Espasa explica:

En el lenguaje acadé-
mico de los siglos XV y 
XVI, se daba el nombre 
de relecciones o repeti-
ciones a las disertaciones, 
conferencias o lecciones 
extraordinarias que pro-
nunciaban los graduados 
y catedráticos en sus fa-
cultades o universidades, 
reminiscencia lejana de las 
cuestiones muy disputa-
das, en las cuales se solía 
insistir sobre los puntos 
principales de las leccio-
nes ordinarias.9

A audiência era frequentemente muito nume-
rosa e abrangia docentes e discentes da univer-
sidade, e pessoas de fora dela, inclusive autori-
dades civis e eclesiásticas. Houve, inclusive, o 

7  BARCIA TRELLES, Camilo. “Francisco de Vitoria et l’Ecole 
moderne du Droit International”. In: Recueil des Cours 1927. 
Paris: Hachette, 1927, tomo 17, p. 121. II Academie de Droit 
International établie avec de concours de la Dotation Carnegie 
pour la paix internacional.

8  VITORIA, Francisco de. Relecciones sobre los Indios y el 
Derecho de Guerra. 3ª edición. Madrid: Espasa Calpe S.A., 1975 
p. 15. Colección Austral. Introducción de Armando Piroitto.

9  Diccionario Enciclopédico Espasa. Madrid: Espasa-Calpe, 
S.A., 1978, tomo 10 "Pérgola Ruecas", p. 674. Na mesma página 
encontra-se: "Relecciones Der. Obra principal del dominico 
español Francisco de Vitoria, compuesta de 15 disertaciones, de 
las cuales se conservan 13, que pronunció en la Universidad de 
Salamanca, y cuyo contenido echó los cimientos del Derecho 
internacional, pudiéndose afirmar que él fue su verdadero 
fundador".
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“relecciones” sobre os índios foram proferidas no 
final de 1538 ou começo 1539.

Vitoria preconizou a ideia de comunidade uni-
versal da qual faziam parte por direito todos os 
homens11. O governo seria pelo Direito Natural 
(jus naturale) e pelo Direito das Gentes (jus 
gentium). 

São afirmações de Vitoria: “Nós não temos so-
bre os índios [da América] mais direitos do que 
eles teriam sobre nós, se nos houvessem encon-
trado primeiro”12; “Os índios são os verdadei-
ros donos de suas terras”13; “nem ao Imperador 
nem ao Papa assiste o direito de expropriar suas 
terras”14.

Vitoria arguiu a favor dos índios invocando tam-

10  Lewis Hanke: "Probablemente, ni antes ni después un poderoso 
emperador—y en 1550 Carlos V era el gobernante más fuerte 
de Europa, con un gran imperio ultramarino, además—, en todo 
el apogeo de su poder, ordenó que cesaran sus conquistas hasta 
que se decidiera si eran o no justas". HANKE, Lewis. La Lucha 
Española por la Justicia en la Conquista de América. Madrid: 
Aguilar, 1967, p. 206. O título original é: The Spanish Struggle 
for Justice in the Conquest of America.

11  "Es contrario al derecho natural que el hombre se aparte del 
hombre sin causa alguna. Pues no es lobo el hombre para otro 
hombre, como dice Ovidio, sino hombre". VITORIA, Francisco 
de. Relecciones sobre los Indios y el Derecho de Guerra. 3ª 
edición. Madrid: Espasa Calpe S.A., 1975 p. 91. Colección 
Austral. Introducción de Armando Piroitto.

12  "Y así, aunque dicho título pueda tener algún valor unido a otro 
(como diré después), sin embargo en sí mismo de nada sirve 
para justificar la posesión, ni más ni menos que si ellos mismos 
nos hubieran descubierto a nosotros." VITORIA, Francisco 
de. Relectio de Indis: Corpus Hispanorum de Pace. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, p. 86. 
[Coleção] Corpus Hispanorum de Pace (V). Colabóran: Estudios: 
L. Pereña; Traducción: C. Baciero; Corrección: F. Maseda. 
Disponível em: <http://www.larramendi.es/i18n/consulta/
registro.cmd?id=5405>. Acesso em: 8 maio 2014. Nesse mesmo 
livro bilíngue encontra-se o "Facsímil del Códice de Palencia" 
em latim. Na página 33 — linhas 11, 12 e 13 — está, em latim, a 
referida citação : “Et sic, licet iste titulus cum alio aliquid possit 
facere [ut infra dicetur], tamen per se nihil iuvat ad possessionem 
illorum non plus quam si illi invenissent nos”. A mesma citação, 
traduzida de forma semelhante ao espanhol, encontra-se em: 
VITORIA Francisco de. Relecciones sobre los indios y el derecho 
de la guerra. Tercera Edición. Madri: Espasa Calpe, S. A., 1975, 
p. 69, Colección Austral Nº 618. Diponível em: <http://www.
uv.es/correa/troncal/resources/Relectio-prior-de-indis-recenter-
inventis-Vitoria.pdf>. Acesso em: 8 maio 2014. Ver também: 
GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. Idea y Experiencia de América. 
México/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1958, p. 25

13  VITORIA, Francisco de. Relecciones sobre los Indios y el 
Derecho de Guerra. 3ª edición. Madrid: Espasa Calpe S.A., 1975 
p. 51. Colección Austral. Introducción de Armando Piroitto.

14  VITORIA Francisco de. Relecciones sobre los indios y el derecho 
de la guerra. Tercera Edición. Madri: Espasa Calpe, S. A., 1975, 
p. 61.

bém a Lei Natural. A propósito, vale lembrar pa-
lavras eloquentes de Cícero sobre ela em seu dis-
curso Pro Milone:

Portanto, juízes, é uma 
lei não escrita, mas nasci-
da conosco; uma lei que 
não aprendemos, nem 
recebemos pela tradição, 
nem a lemos em lugar al-
gum, mas uma que absor-
vemos e bebemos da pró-
pria natureza; uma lei que 
não nos foi ensinada, mas 
para a qual fomos feitos, 
não instituída, mas inata... 
(Pro Milone, cap. IV)

Alunos diligentes anotaram várias das “relec-
ciones” pronunciadas por Vitoria. Com o uso 
desses apontamentos, organizaram-se os textos 
que foram publicados. São de particular interesse 
para nosso estudo as seguintes: De Indis Prior e 
De Indis posterior sive de jure belli hispaniorum 
in barbaros.

Os discípulos de Vitoria difundiram seu pen-
samento na península ibérica e regiões do novo 
mundo. Importante exemplo é o de Francisco de 
Ledesma, douto professor na universidade lusita-
na de Coimbra.15

É muito significativo que também autores de 
língua inglesa tenham enaltecido a importância 
positiva de Francisco de Vitoria.

O professor James Brown Scott publicou, em 
Oxford, em 1934, a sua obra fundamental The 
Spanish Origin of The International Law: Francisco 
de Vitoria and his Law of Nations.16

15  COLOMER, E. Verbete "Vitória (Francisco de)" In: Enciclopédia 
Luso-Brasileira de Cultura. Lisboa: Editorial Verbo, 1976, vol. 
18, p. 1339-1341.

16  Destaca o Professor James Brown Scott, no início da sua citada 
obra, comentário do doutor Johnson: "I love the University 
of Salamanca for when the Spaniards were in doubt as to the 
lawfullness of their conquering America, the University of 
Salamanca gave it as their opinion that it was not lawful". 
BOSWELL, James. Life of Johnson: Apud: "Discurso del Excmo. 
Sr. D. José A. Mora". In: Homenaje de la Organización de Los 
Estados Americanos a Fray Francisco de Vitoria. Madrid; 
Washington D.C.: Unión Panamericana de lá Organización de 
Los Estados Americanos; Instituto de Cultura Hispánica, 1963, p. 
16-17.
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ceu a influência de Vitoria na luta pela justiça.17 Ele 
qualificou a façanha espanhola na América como: 
“uno de los mayores intentos que el mundo haya 
visto de hacer prevalecer la justicia y las normas 
cristianas en una época brutal y sanguinaria”.18

Houve numerosas homenagens póstumas a 
Vitoria. Em Vitoria-Gasteiz — cidade considera-
da seu berço natal — e junto à Igreja de Santo 
Estevão, em Salamanca, há expressivas estátuas 
dele. Na cidade Argentina de Rosário, onde flores-
cem os estudos de Ciência Política e de Relações 
Internacionais, está belo busto dele.

Em 1926, surgiu na Espanha a “Asociación 
Francisco de Vitoria” com o precípuo objetivo 
de publicar as suas obras. No ano seguinte, na 
Universidade de Salamanca, surgiu a cátedra 
Francisco de Vitoria.

Em outubro de 1993, em Madri, a Universidade 
Francisco de Vitoria iniciou sua trajetória acadê-
mica. Adotou o lema “Vince in Bono Malum”

Pouco antes do início da Segunda Guerra 
Mundial, na cidade Suíça de Genebra — sede da 
Liga das Nações de 1919 a 1946 — sala dos con-
selhos do Palácio das Nações, depois de decorada 
pelo célebre pintor catalão José Maria Cent, rece-
beu o nome de Francisco de Vitoria.

Encontram-se importantes obras de Vitoria 
em Haya na biblioteca da Corte Internacional 
de Justiça, precípuo órgão judiciário das Nações 
Unidas.

Em Belo Horizonte a Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais recebeu 
belo óleo com a imagem de Francisco de Vitoria, 
obra do conceituado artista Haroldo Mattos.

Em 1º de novembro de 1982, em discurso pro-
ferido em Salamanca, João Paulo II enalteceu a 
contribuição das suas universidades à história da 
cultura. Referindo-se às egrégias figuras do sécu-
lo XVI, mencionou a de Francisco de Vitoria como 

17  HANKE, Lewis. Op. cit. p. 261.
18  Apud GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. Op. cit. p. 22.

“Mestre dos Mestres”.19

Em 2006, a Universidade de Ijuí lançou esmera-
da edição do livro Os Índios e o Direito de Guerra.

A Editora Universidade de Brasília programa 
publicar, em 2016, a referida obra com excelente 
prefácio de Antônio Augusto Cançado Trindade, 
Juiz da Corte Internacional de Justiça, e abaliza-
dos Estudos Introdutórios de Fernando Augusto 
Albuquerque Mourão e de Maurízio Marchet, re-
putados lentes da Universidade de São Paulo.

Miguel Unamuno (1864-1936), ex-Reitor da 
Universidade de Salamanca, em derradeira lição 
a seus discípulos, asseverou: “Es el presente el es-
fuerzo del pasado por hacerse porvenir y al que al 
mañana no tienda, en el olvido debe quedarse… 
Lo viviente es el esfuerzo de lo vivido por hacerse 
porvenir, de la tradición por hacerse progreso y 
ventura”.20 Vitoria trabalhou para a sua era e para 
o futuro.

É pertinente louvar, outrossim, os beneméri-
tos membros da Ordem de São Domingos, que 
labutaram abnegadamente nas Américas, assim 
como expressar admiração pelas universidades 
espanholas contemporâneas de Vitoria, que as-
seguravam liberdade para as vozes que condena-
vam as injustiças perpetradas por muitos de seus 
próprios cidadãos.

Há elos inquebrantáveis entre Vitória e América. 
Sem o fundamentado conhecimento da América, 
o Mestre de Salamanca careceria de sólido ponto 
de partida e de meditação para suas aulas. Sem 
Vitoria, a América privar-se-ia, no mundo univer-
sitário, de singular defensor e amigo.

Muitos arrogantes conquistadores caíram no 
olvido ou são censurados por suas iníquas ações. 
O sábio Vitoria — que falou para as consciências 
— é engrandecido pelos ensinamentos luminosos 
que ministrou.

19  JOÃO PAULO II. L’Osservatore Romano. Cidade do Vaticano, 
nº 586, p. 10, 7 nov. 1982. Edição semanal em português.

20  Homenaje de la Organización de Los Estados Americanos a 
Fray Francisco de Vitoria. Madrid; Washington D.C.: Unión 
Panamericana de la Organización de Los Estados Americanos; 
Instituto de Cultura Hispánica, 1963, p. 18.
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