
BRASÍLIA - 58 ANOS
AIC - Troféu Mulher 2018

Aldous Huxley e Shakespeare
– Admirável Mundo Novo

REVISTA
Brasília (DF)

Nº 13 - Janeiro a Abril/18
R$ 10,00REVISTA





Revista Capital 1

Foto: Acervo Público

A Equipe da Revista Capital 
abraça a população de 
Brasília, nos seus 58 anos, 
lembrando a emoção de JK, 
na missa de inauguração 
desta Capital Federal!

Parabéns Brasília!

REVISTA



Capa
BRASÍLIA - 58 ANOS

Festa
ANIVERSÁRIO DE MÁRCIA

Artigo
VÍCIOS E MANIAS

ALDOUS HUXLEY E SHAKESPEARE      35
A PROCURA DO PAR PERFEITO

Realce
APAGANDO VELINHAS

Mérito
A POESIA DE CERRO AZUL

NOITE DE HOMENAGENS                       15

5
6

8
54

05
41



Celebração
NA CASA DE KÁTIA

BODAS DE RUBI 32
CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA

Moda
NO RITMO DA MODA

Arte
ENCENAÇAO - “O TESOURO DE MARIANA”

VIVA A POESIA           52
Persona

NOÉLIA RIBERIO, PRESENTE

Coluna
CANAL BRASÍLIA VIP

Filosofia
SOLIDÃO

01

21
44

02
62

82
14



4 Revista Capital

Editorial

Expediente

Viva Brasília!
Vivemos tempos em que a turbulência política e a violência entre 

os brasileiros prejudicam a nossa tranquilidade e a nossa mania 
de ter esperanças em tempos melhores. Uma pena! A vida é tão 
preciosa, com todos os seus motivos e a grandeza humana que 
precisamos descobrir em nós para nos respeitarmos mais e ser-
mos felizes. Mesmo assim, gostamos de comemorar muitas coisas 
e esquecer as ameaças que rondam a nossa paz. 

Brasília faz 58 anos de existência e nos vem uma vontade gran-
de de festejar o dia 21 de abril, parabenizando a população que 
aqui planta os seus sonhos e realiza tudo o que consegue fazer, 
enquanto vive, trabalha, ama e zela por esta Cidade, nosso agra-
dável habitat. Desejamos muito sucesso ao povo de Brasília e que 

consigamos minimizar aqui os males que afetam o mundo moderno e as fraquezas humanas, para que 
desfrutemos o bom de viver neste Planalto Central, cercados por um cerrado abençoado e com milha-
res de acessos à cultura, à tecnologia, ao conhecimento, ao trabalho e ao convívio social. 

Não podemos parabenizar Brasília sem nos lembrarmos do presidente da República, Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, que se empenhou na construção desta Cidade e a transformou no centro das 
decisões do país, a Capital Nacional. 

Também nos reportamos ao arquiteto e urbanista Lúcio Costa, autor do projeto Plano Piloto, que a 
partir de uma cruz, desenhou duas asas que abraçam uma população que ele queria interagindo entre 
si e com o meio ambiente.

Quem também deixou marcas profundas em Brasília, foi Oscar Niemeyer, que projetou com arte e 
poesia os palácios desta cidade linda. 

Bravos foram os candangos que aqui esgotaram suas forças na realização dos projetos fundamentais 
da cidade. Gratidão a eles.

Viva Brasília!  E toda a sua população!
Nazareth Tunholi

Revista Capital - A revista de Brasília
Edição Março/Abril 2018
Presidente: Jornalista Nazareth Tunholi - Registro Profissional: 2537/13/15-DF
Fotografias: Nelson Fleury e Paulo Lima
Fotos de capa: Any
Diagramação: N. Tunholi
Revisão: Nádima Nascimento
https://www.facebook.com/Capital-Web/ 
https://www.revistacapital.wordpress.com/
nazaretunholi@gmail.com - Fones:(61)982518509 992571990

*As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores

Edições Revista Capital



Revista Capital 5

Capa

Musa irradiante
de pioneiras esperanças,
quando menina selvagem,
cabelo esvoaçante,
Brasília era sonho
de fertilidade e fartura!
Hoje mulher madura,
com 58 primaveras,
mais fascina o poeta
em seus cantos e quimeras.
Esbanja elegância e saber,
com charme arquitetônico,
tem perfume de poder,
guarda muitos segredos,
projetos e grande esmero.
Parabéns, Brasília!
Por seu cristalino céu,
pelas promessas de justiça
nas dobras do seu véu,
pela incontida alegria
de se amar, crescer e viver
na sua geométrica magia!

PARABÉNS, BRASÍLIA!

* Nazareth Tunholi

Por entre brilhos e profusões de mandos
vejo a altivez de gloriosa dama.
No redemoinho de arte e desmandos,
ascende Brasília, incessante chama!

E adentro o longo túnel ofuscante
de sua envolvente natureza,
perco-me no amplexo de seu lago
e me encontro nas artes e nas letras.

Realça toda beleza, a sua luz,
sobre a imponente arquitetura
e a paisagem harmônica do cerrado,
que inspira, anima e seduz.

E a bandeira brasileira radiante
no Planalto, a esparzir patriotismo,
impõe respeito, bom senso e dignidade,
clama por amor e honestidade!

FULGOR

* Nazareth Tunholi
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Festa

Aniversário de Márcia

Teresa Rollemberg, Edith Gonçalves, Governador Rodrigo, Márcia 
e Gabriela Rollemberg

Kátia Piva, Mônica Cortopassi Cruz e 
Julie-Pascale Moudoute-Bell

Patrícia Calmon, Alcimar Mello e Isabel Almeida

Vera Coimbra, Gislene Borges e Simonetta Santelli

No dia 1º de fevereiro, a 
Aliança das Mulheres que 
Amam Brasília (AMA) pro-
moveu almoço de aniver-
sário para a primeira-dama 
do DF, Márcia Rollemberg. 
A prestigiada comemoração 
reuniu cerca de 200 convi-
dados no Clube Naval. 

Ivelise Longhi e Rosângela Meneghetti
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Festa

Moema Leão, Carlinhos Beauty e Benigna Venâncio
Guida Carvalho, Márcia Rollemberg, Maria Olímpia 

Gardino e Liz Elaine Lôbo

Sheyla Marques e Nágela Maria Jane Godoy e Eliane Freitas

Márcia Rollemberg e Maria 
José Santana

Rose Morais, Carminha Antony 
e Tathny Kefalas

Lúcia Bes-
sa, Clotilde 
Chaparro 
e Sônia 
Takano
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Artigo

O rapaz sentado na fileira ao lado do meu assento, 
no avião, rói as unhas o tempo todo. Um homem com 
seus trinta e poucos ou tantos anos. Pessoa comum, 
um passageiro como outro qualquer, mas roendo 
unhas sem parar.

Já não via isso há um bom tempo. Minha vontade 
é dizer a ele, como diria a um filho: Não faça isso, é 
feio! Mas ele rói e volta a roer, puxando com os den-
tes a cutícula e as peles em volta dos dedos. Absorto, 
alheio ao mundo, tritura com os dentes os tocos que 
sobraram.

E me pergunto se, nas alturas, além das nuvens, a 

fobia de viajar no transporte aéreo inventado pelo 
nosso Santos Dumont seria a razão desse comporta-
mento. E observo bem: o rapaz tem um semblante 
tranquilo.

Novamente, desprego meus olhos do livro e vejo 
que o moço continua a roer o que resta de suas 
unhas, quase a ponta dos dedos.

Pela janela da aeronave, o dia lá fora está claro, en-
solarado, bonito. Nenhum trovão ou chuva que meta 
medo. Divido meu tempo entre a leitura, algum co-
chilo, e os olhos que correm observando as pessoas.

De vez em quando volto a ver o vizinho de assento 

Vícios e Manias
*Gracia Cantanhede
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Artigo

que rói as unhas. Não há porque implicar com esse 
moço. Também tenho meus vícios e minhas manias. 
Por acaso não fui eu quem fugiu dos passeios turísti-
cos para devorar um livro, no Ateneo da Florida?

Qual a diferença entre uma compulsão e outra? Eu 
como palavras e ele come as unhas. Penso a diferen-
ça ser a nossa idade. Ele é jovem. Nem tanto, porque 
noto poucos fios de cabelo branco. Ele tem uma ex-
pressão de simplicidade que eu talvez já não tenha.

Isso nem depende de mim. Sou distraída, às vezes. 
E tenho, além de outras fraquezas, unhas fracas. Ja-
mais roeria nenhuma delas. Uso remédio tentando 
dar força a essas minhas unhas de papel. Elas recu-
sam tratamento, não respondem aos estímulos. Me-

lhor seria se não me importasse com pessoas que 
roem unhas. Também não tenho orgulho das minhas.

Observo o esmalte que uso e está soltando. Como 
se fosse outono, caem as bordas vermelhas que ten-
taram enfeitar essas minhas pequenas e frágeis gar-
ras.

Não, não devo julgar o vizinho roedor. Vejo que ele 
está só.

Resolvo me virar para o outro lado. Um consolo, 
penso: se o ato de escrever é solitário, o de roer 
unhas é mais ainda!

*Gracia Cantanhede é escritora de contos 
poemas e ensaios.
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Realce

Celebração na casa de Kátia
Dia 06 de janeiro, Kátia 

Kouzak recebeu amigos 
em sua casa, no Lago 
Sul, para celebrar o Dia 
de Reis, como sempre 
faz, há anos. 

Devoção, alegria, delí-
cias para degustar e a pi-
toresca aposta de quem 
receberia a coroa real ao 
achar o bilhete premia-
do dentro do Bolo de 
Rei. O suspense foi que-
brado com a premiação 
de duas convidadas.

Irene e Padre Emmanuel Sofoulis e Kátia Kouzak

A elegância de 
Alda Corrêa

Rita Márcia, Eli-
zabet Garcia e esta 

jornalista

*Nazareth Tunholi

Selma Menezes 
foi uma das duas 
premiadas a rece-
ber a coroa e a se 
comprometer a 
levar o Bolo de Rei 
no próximo ano. 

Elaine Caldas e Jane Carol Azevedo

Mona, Mirelle e Maha Nasr
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Realce

Solon, Sthefane, Katherine e Katharina Kouzak

Maria José Santana e Elizabet Campos

Meire Lúcia Neme, Aline Ferro, Marlene Souza e Elsita Campos da Paz

Kátia com os filhos Solon e Zenon

Oscarina Chaibe, Marilu Ribeiro e Iara Stela Cammarota

Olímpia Gardino e Raimunda Nonata, que ganhou a se-
gunda coroa e o compromisso de doar próximo Bolo Rei
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Moda

Elvis Presley, consıderado o reı do rock and rool, deixou um le-
gado muito importante de música e estılo. Aproveitando a moda 
inverno, busquei inspiração em Presley, com seu mix de cores, 
texturas e brilho, para esta edição.

É bem verdade que Elvis Presley muitas vezes exagerava e cria-
va produções que só ele podia usar, como todos já sabemos, não 
é?! Mas que tal nos inspiramos na sua ousadia e no seu exagero 
para sair do lugar comum?!

Entendo que somos movidos a regras, rotinas e hábitos, mas, 
quebrá-los de vez em quando é bom, não é mesmo?! E Presley 
nos mostrou isso melhor que ninguém.

Se você está com vontade de botar uma jaqueta de couro, uma 
mini saia ou uma renda preta com rosa, misture!  Mais pode ser 
mais sim, principalmente se for pra ser feliz!!!

Beıjos com ritmo do rock!!!

No ritmo da Moda
*Maria Eva  Kasli

VESTIDO  CASAUL

O inverno é propício ao 
glamour. Para uma brinca-
deira estilosa, a sugestão 
é misturar tecido e couro 
e mais renda. Isto deixa 
o look muito feminino.

Então, permita que o 
estilo rock envolva suas 
noites, com trajes casuais 
ou com requinte. O vestı-
do preto com renda nas 
transparências, dá graça 
ao corpo e um certo tom 
de sofistıcação.

Já o vestido rosa seco, 
com renda preta, deıxa 
seu estılo rock maıs ro-
mântico. Viaje na inspira-
ção de Elvis Presley, ou na 
sua própria intuição, para 
entrar no seu rıtmo... rıt-
mo da moda.

Beıjos leıtoras com o 
glamour do inverno ima-
ginando o rock!!! 
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Moda

JAQUETA DE COURO

DE Elvis Presley a Mar-
lon Brando, agora popu-
lar nos guarda roupas 
femınınos, especialmen-
te no inverno. Além de 
aquecer e cortar o frıo, 
a jaqueta de couro deıxa 
seu look glamuroso com 
saia de renda e uma bela 
blusa!

MINI SAIA DE COURO

A mini saia de couro, usada no inverno, com meias calças e variável 
complemento de botas, é para ficar show. Até se pode balancear com 
uma blusa tipo romântica ou com pérolas nos acessórios!

CALÇA DE COURO

Tornando-se uma mar-
ca registrada do rock, a 
calça de couro é vista, 
no mundo todo, ves-
tindo pessoas de vários 
estilos. É um dos ícones 
do rock, que você pode 
usar com um sobretudo 
e com bolsas com taxas!

*Maria Eva Kasli é historiadora e 
estlista de moda
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A poesia de Serra Azul
na Brasília Super Rádio FM

A Revista Capital e a Brasília Super Rádio FM apresentaram “Poesia 
para lembra Henriques do Cerro Azul” no programa “Um piano ao cair 
da noite”, dia 11 de janeiro, com a presença de amigos e da família do 
inesquecível poeta. Na programação, poemas declamados por Raimun-
dinha Serra Azul, Graça Carneiro e Nazareth Tunholi e canto na voz de 
Rita Ballock, ao som do grande pianista Toninho.

João Henrique e 
Marcelo Serra Azul

Rita Ballock e 
Raimundinha Marcelo Antônio Serra Azul diante do ban-

ner com poema de seu pai

Darcy Gasparetto, Valéria Duque, N. Tunholi, Cleusa Carvalho, Ana Maria Bar-
ros Freitas, Raimundinha, Gustavo Dourado, Maria Felix e Sandra Fayad
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Noite de 
Homenagens
da Revista Capital

Rita Márcia Machado, Cristiane Lima e Alice Oliveira

Miliana Lapa Santos e Raimundinha

Adelmir Santana

Francisco Leite Serra Azul Neto Isabel Cristina de Morais
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Mérito

A homenageada Miliana Lapa Santos com seus familiares e a sua madrinha Raimundinha Serra Azul

O superintendente da Fecomércio, João Vicente Feijão entrega a 
láurea a Alice Oliveira

A madrinha Marli Vianna entrega o título a Nádia Maria  
das Graças Barbosa 
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Mérito
Jussara Meguerian, Miliana Lapa Santos 

e Raimundinha

Gracia Cantanhede, Rita Márcia Machado e 
Maria Helena Gomide

Cosete Ramos Gebrim recebe sua láurea 
pelas mãos de Marlênio Ferreira

Cecy de Alcântara entrga láurea 
a Francisco Leite Serra Azul Neto 
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Mérito

FRANCISCO LEITE
SERRA AZUL NETO
Na foto, o homenageado com a esposa 

Mariana Fonseca Mesquita, a filha Ma-
nuela e o bebê que já nasceu.

Perguntamos sobre sua trajetória e ele 
respondeu: “Minha vida profissional se 
iniciou com o bacharelado em Direito 
pelo Uniceub. Antes de formar, trabalhei 
em Organização de Eventos de Xadrez, 
desde 1985: Jogos Escolares Brasileiros, 
Jogos Abertos de Brasília, Jogos internos 
da AABB entre outros.

Em 1991 estagiei na Procuradoria Geral 
da República.

Fui copy desc da Fundação Assis Cha-
teaubriand. Militei com advocacia em 
processos Trabalhista pela Fundação Bra-
sileira de Teatro e com advocacia de par-
tido e autônomo até 2003.

Fui assessor de Subprocurador Geral 
da República (1995/1997). Trabalhei na 
Defensoria Pública do DF, como Encar-
regado de Atendimento Judicial, junto à 
Vara da Infância e Juventude, até 2003, 
quando então tomei posse no Cargo de 
Delegado de Polícia Federal.

Exerci diversas Chefias das Delegacias 
do Meio Ambiente, de Emigração, no AE-
ROPORTO DE BRASILIA (em plena época 
de caos aéreo), passando a emitir pare-
ceres na Corregedoria Geral, atuando no 
Plantão; Corregedoria da Polícia Federal 
em Brasília; Delegacia Fazendária; Dele-
gacia de Crimes Financeiros e, atualmen-
te, estou lotado na DICOF.

Trabalhei em diversas missões fora 
de Brasília, inclusive, no Rio de janeiro 
(quando subi morro para efetuar busca 
e apreensão).

Quando chefiei a Delegacia de Juazeiro 
-PE, interinamente, (no combate e re-
pressão ao tráfico de drogas), estive, in-
clusive por motivo de trabalho, em todas 
as Unidades da Federação”.

Belo currículo Dr. Francisco!
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A homenageada e seus filhos: Rosa Maria Teixeira Santos, Jussara Santos 
Meguerian, Soraia Lapa Santos Tupinambá, Aurelino Teixeira Santos

Margarita
Bazzano

Rogério Tunholi, Nazareth e 
Raimundinha Serra Azul

Isabel Cristina de Morais recebendo 
troféu das mãos de Elzy Lobo Costa

Mérito
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Encenação da peça “O tesouro de Mariana”

Elenco: Augusto Diniz, Perla Borges, Alexandre Miguel, Ugor Brandão, Isabella de Sales, Jonas Carvalho e Maria Beatriz 
Oliveira. Sonoplastia e iluminação com Paula Stefanni e Mariana Rodrigues. Cenário/apoio cênico com Gabriel Martins

Mariana, Singrid e Rodrigo Tunholi 
com Lucas Oliveira e Isabelle Braz

Cidália Varela 
prestigiando
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Noite de teatro, autógrafos e homenagens

 A anfitriã autografando seu livro “O tesouro de Mariana” Isabel Cristina de Morais, sua láurea e Vanda Landim

 Lourdinha Fernandes, Rosa Rezende, Irene Maia, Rita Márcia e Idair Senna Bastos Cosete Ramos Gebrim
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Grácia Cantanhede, July Benevides, Irene Maia, Luciana Santos e Cecy Alcântara  Creusa Resino, Neusa Soares e Marli Vianna

 Cleusa Marandola, Rita Márcia Machado e Lílian Cristina Elbel Cosete Ramos Gebrim e seu filho Eduardo Ruy Ramos

Leopoldo e Édila Chaves, Nazareth Tunholi, Arthur e Marilana Vargas e Sônia da Trindade
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Margarita Coronel Bazzano
A Dra. Margarita Coronel Bazzano, graduada em Medi-

cina pela Universidaade Federal de Pelotas-RS, com es-
pecializações na área da Cardiologia, atende em Brasília 
na CLINICORDIS e na CARDIOCOR. Esttudiosa, ela está 
sempre se reciclando e buscando inovações em Congres-
sos nacinais e internacionais. 

Face aos seus amplos conhecimentos e dedicação hu-
manizada, Dra. Mrgarita foi agraciada com a Medalha do 
Mérito Consciência Cidadã, por esta Revista.

Cleusa Carvalho entrega à 
Dra. Margarita a sua láurea
A homenageada entre Plínio Canuto e Fernando Muraro A lauareada entre Sônia Maria Bazzano, Neusa

Oliveira e  Grasiela Bazzano
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Maria Jacira Abrantes

Comandante Odon entrega láurea a Jacira

Paraibana, médica pediatra, 
cidadã honorária de Brasília, 
com brilhante carreira na área 
da Saúde. Foi diretora do HRAN 
e de outros Hospitais do DF. 

Recebeu o Mérito Consciência 
Cidadã pela sua brilhante atua-
ção e importantes projetos para 
a comunidade desta Região. Re-
centemente, foi condecorada 
pela Academia de Medicina de 
Brasília com o Prêmio Grandes 
Médicos de Brasília. Ainda hoje 
continua atendendo a popula-
ção carente, em uma clínica em 
São Sebastião.

Também prestigiaram Jacira: 
Luís Quintanilha, Maria Inês 
Nogueira, Maria Helena Gomide 
e Eliana Ales de Campos
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Adelmir Santana
Este maranhense chegou a Brasília em 1964. Formado 

em Administração de Empresas com especialização em 
Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais, na Fran-
ça, Adelmir fez carreira no ramo farmacêutico. 

Chegou a Senador da República, quando atuou como re-
lator da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e da Lei Ge-
ral do Turismo. Também ajudou a criar a figura do Micro-
empreendedor Individual.  Hoje preside no DF a Federação 
do Comércio, o Sesc, o Senac e o Instituto Fecomércio. 

Por tudo isso, ele foi agraciado com o Mérito Consciência 
Cidadã, oferecido por esta revista!

Adelmir recebe a láurea das mão do Dr. Sebastião Moreira

João Vicente Feijão prestigiando o evento, na 
foto, com Alice Oliveira e Nazareth Tunholi
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“Nossa Senhora do Cerrado/ Protetora dos pedes-
tres/ Que atravessam o Eixão/Às seis horas da tar-
de/ Fazei com que eu chegue são e salvo/ na casa da 
Noélia....” 

Este ano pude ver Noélia Ribeiro e dançar com ela 
e seus muitos amigos e amigas, na concentração do 
Pacotão, ao som de seu hino cantado e tocado pelo 
Liga Tripa.

....” Nonô, Nonô, .... Nonô, Nonô, .... Nonô, Nonô, 
.... Nonô, Nonô, .... Nonô, Nonô ôôôôô....”

Imaginem que luxo seu nome aos brados. Ela, fan-
tasiada de meia arrastão preta, sapatos vermelhos, 
saia rodada preta, blusa branca e um belo ornamen-
to verde na cabeça, estreava um avental com a fren-
te de uma boazuda de cinta-liga, era só rebolado.

Há quem possa se divertir assim. Ela foi e é musa 
da poesia de uma geração, que se tornou popular 
desde o final dos anos 70, início de 80. Nesses idos, 
quando namorava Nicolas Behr, bem jovens, ele fez 
o poema, que foi musicado por Nonato Veras e de-
pois de bem cantado pelas ruas pelo grupo Liga Tri-
pa e por Renato Russo junto a eles; foi gravado pelo 
Legião Urbana e pelo Liga. Aos 17 anos, ela já parti-
cipava dos Festivais, e assim ganhou o do Elefante 
Branco com Humanita Qualquer.

Noélia chegou a Brasília em 1972. Ela nasceu em 
Recife e morou antes no Rio. Aquela mocinha com 
seu jeitinho sorridente e acolhedor, e ainda moran-
do perto do Beirute, recebia em sua casa os jovens 

entusiastas. E com seu carisma, não perdeu amigos, 
fez o grupo só aumentar. Mesmo dando a parada 
clássica das mulheres em seus afazeres poéticos, 
quando cursou Letras na UnB, deu aulas de Língua 
Portuguesa, trabalhou no Ministério da Fazenda ou 
como taquígrafa da Câmara dos Deputados. E lógico, 
quando se casou e teve seus dois filhos Nino e Alice.

Naquele tempo não “existiam” saraus. Eles se reu-
niam na BBL – Boate Beira do Lago ou na casa de 
amigos para tocar violão, conversar, namorar. Nessas 
oportunidades é que os poemas eram declamados. 
Chegaram a criar a CCOPO – Cooperativa de Compo-
sitores e Poetas, que com a máxima de: aqui se fazia 
cultura, chegaram a envolver um público considerá-
vel por três dias no Teatro Garagem.

Mas aquele antigo grupo foi o estímulo para Noélia 
ter seus poemas publicados em jornais, musicados e 
para ela se esmerar em recitar. Foi a base para mui-
tos intelectuais, formadores de opinião nas letras e 
na cultura. Para ela, desde então, a poesia tornou-se 
o seu respirar e atuar.

E mais, folgo em dizer que não há nenhuma po-
etisa que translada tantas esferas como Noélia. Ela 
frequenta com a mesma assiduidade os vários en-
contros populares e também a Academia.

Sim, ela é membro do Sindicato dos Escritores e da 
ANE (Associação Nacional de Escritores) e já a vi fre-
quentar e recitar na ALMUB (Academia de Letras e 
Música do Brasil). E por tanto reconhecimento, ela 

Noélia Ribeiro, presente

*Nádima Nascimento
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não para. Sente-se honrada quando é convidada 
por todos que lhe querem bem. Às vezes, chega a 
participar de três, quatro eventos em um só dia. 

Você pode encontrá-la em saraus, shows, recitais e 
movimentos poéticos, nos espaços culturais, como: 
o Espaço Cultural Leão da Serra, o Açougue T-Bone, 
Tertúlia do Sebinho, Sarau CCBB, Sarau Complexo 
de Samambaia, Casa Ipê da Ceilândia, Academia 
Cruzeirense de Letras, Celeiro Literário Brasiliense, 
Poetas Contra o Golpe. Antes ela abriu com outros 
poetas shows de Chico César e Jorge Benjor. Partici-
pou de projetos da Secretaria de Cultura, de Feiras 
Literárias e em escolas contando histórias de seus 
poemas. E ainda se apresentou nos já extintos: Sa-
rau do Espaço Ubuntu do Recanto das Emas, Sarau 
Psicodélico, Poesia e Vinho, Lounge Poético, além 
de nossos encontros de confrades e comadres.

Tudo é campo para recitação, lugar de estabele-
cer amizade com poetas e escritores, para exaltar 
a cultura, fazer-se ouvir em ebulição. Mulher, mãe, 
profissional, é poetisa atuante em palcos que lhe 
cabem gritar, falar, orar e , com o uso da arte supre-
ma da palavra, poetizar.

Além de muitas antologias como Salada Mista, com 
Paulo Tovar e José Sóter, em 1979, teve produções 
independentes, tal como Expectativa, em 1982. E 
suas últimas obras, a trilogia Atarantada (2009), Es-
calafobética (2015) e por último, Espevitada (2017), 
lhe renderam ainda mais aplausos. Nunca vi tanta 
gente em um lançamento: o primeiro no Café da 
Rua 8, na 408 Norte, os outros dois, no Café Mar-
tinica, na 303 Norte, e no Beirute, na 109 Sul. Em 
todos, estavam os amigos fiéis, e o grupo Liga Tripa 
se apresentando.  E o segundo, como era de editora 
de Porto Alegre, ainda teve lançamentos lá, no Rio 
e em São Paulo.

Sua agenda de 2017 foi bem iluminada. Foi ho-
menageada no 32º Salão de Poesia, Psiu |Poético 

de Montes Claros, o maior evento só de poesia do 
país.  Participou da FestPoa Literária, a festa da 
literatura de Porto Alegre, e lá conheceu o grupo 
Estados em Poesia, do qual faz parte. O Estados em 
Poesia reúne jovens poetas de vários estados bra-
sileiros. Ainda, Noélia foi convidada para participar 
da mostra itinerante Poesia Agora, no Rio de Janei-
ro. E por tudo isso, ela se tornou digna do prêmio 
FAC, em 2017- Igualdade de Gêneros na Cultura, 
pela Secretaria de Cultura do DF.

E não para por aí, em 2017, “por acaso” formou 
um grupo de poetas com Jorge Amâncio, José Só-
ter e Marina Andrade, que delicadamente canta os 
poemas musicados. O grupo só se reúne para apre-
sentações e se intitula Lira Candanga. Eles estive-
ram presentes com muito sucesso na Terça ConVer-
so, do Festival de Poesia, patrocinado pelo Poesia 
Simplesmente, no Rio de Janeiro. São muitos os 
grupos cariocas. Além desse, ela frequenta o Coru-
jão da Poesia e a Pelada Poética. Só alegria.

Eu conferi. Pude ver uma amostra do trabalho do 
Lira Candanga no Café do Espaço do ITAC na 703 
Norte, mês passado, no evento Pausa Poética. Ma-
ravilha! Vale a pena tê-los em um recital, convoque-
-os (nmariarsilva@hotmail.com) garanto que será 
um show à parte. 

*Nádima Nascimento é escritora, graduada 
em Matemática e doutora em Desenvolvimento 
Sustentável.

Noélia com 
Nicolas Behr
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com Nazareth Tunholi

Haja o que houver, sempre have-
rá espaço para o prazer de viver. 
Com este pensamento, não pre-
ciso garimpar muito para selecio-
nar flashes de alegrias no meio de 
pessoas muito queridas, porque é 
muito bom festejar!

O casal Letícia Tunholi 
e Maurício Sercheli 

recebendo amigos no 
Chá do Caio, que tá 

chegando
Foi bem prestigiada pelas celebridades 
de Brasília a comemoração do aniver-
sário de Moema Leão, promovida por 
Mércia Crema em sua Pousada dos Piri-
neus, em Pirenópolis. Na foto, Jane Go-
doy, a aniversariante e Elizabet Campos

Lançamento do 
livro Família e 

Sociedade II, 
coordenado por 

Rosa Graciela 
Lopes e Amini 
Haddad, cujo 

primeiro capítu-
lo tive o prazer 
de escrever. Na 

foto, Carbene 
França Lopes, 

Rosa Graciela de 
Campos Lopes, 
Joelson Maciel 
Campos, Amini 

Haddad Campos, 
Jamilson Haddad 

e Rafaela Souza

Ana Paula Guedes, anun-
cia candidatura a Depu-
tada Distrital, pelo PRB 

Apresentação do livro Família e Sociedade II em Cuiabá, com a presença de autores: Morgana 
Moura, Sebastião Medeiros, Rosana Sheneider, Nazareth Tunholi, Rosa Graciela Lopes, Amini 
Haddad, Diana Nunes Quintão Arruda, Júlia Gonçalves Domingues e Sandra Franco de Assis
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Data Nacional da Grécia
Dia 23 de março, o embaixador Ioannis Pediotis (na 

foto, com o casal Iara e Virgínio Castro) abriu as portas 
da linda Embaixada da Grécia para comemorar com seus 
convidados a data nacional de seu país, com belíssima 
recepção.
Presenças de Amazildo Me-
deiros, Matê Alencar, Gracia 
e Elias Grintzos, Ilda Peliz e 
Elmar Santana

 Flávio Marcílio, Janete Vaz, Tana 
Rosa Caldas e Rafael Poubel

 Maria Helena Gomidi, Patrícia Calmon, Rita Márcia, Ira-
ni Vidigal, Amador Outerelo, Irene Borges e Cláudia Jucá

Sílvio Jucá, Ênio Bocorny, Francisco Macha-
do e Ronaldo Pena Costa

Luiz Carlos e Rita Ballock, Carmen e Ênio Bocorny

Maria Edneusa Carvalho e Naza-
reth Tunholi
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com Nazareth Tunholi

O casal João e Cecy Marques, como em todos os anos, recebeu um grupo 
de cantadores para celebrar, em sua casa, mais uma Folia de Reis, com a 
presença de familiares e amigos.

Na foto ao lado, os anfitriões e o casal Florentino e Gorete Reis 
Abaixo, a chegada dos cantadores

Amei encontrar
Kátia Piva na Em-

baixada do Gabão, 
linda como sempre 

Com o marido, 
Max Telesca Mota,  
a elegante Sônia 
Gontijo Chagas, 
comemorou, em 
família, os 85 
anos de sua mãe 
Marlene, em Belo 
Horizonte
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Em torno de Paulo Lima
Comemorado no restaurante La Tambouille, no Park Shopping, foi um su-
cesso o aniversário do fotógrafo das celebridaades de Brasília, Paulo Lima.

Renata La Porta e
Benigna Venâncio

Aureliza Correa, Renata 
La Porta, Filomena Abreu, 
Rosa Martins, Heloisa Vala-
dão e Gracia Cantanhede Esta jornalista e

Vera Lúcia Nogueira

Gleyds Oliveira, Bia Lobo, Lucinha Batista e Graci Galeazzi Daniele Antony, Paulo Lima 
e Tathny Kefalas
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Bodas de Rubi

No dia 16 de fevereiro, Rogério e Nazareth Tunholi comemo-
raram suas Bodas de Rubi, renovando os votos de amor na ca-
pela da Paróquia Nossa Senhora do Lago, numa missa celebra-
da pelo Padre Norbey Londoño (foto abaixo), na presença de 
familiares e amigos.

Após a cerimônia religiosa, o casal recebeu os convidados 
para um requintado jantar em sua residência.

A recepção começou com espumante e brindes e culminou 
com um delicioso menu, cujos pratos principais foram salmão 
e peru assados, num clima de alegria e amizade. 

*Por Ana Beatriz de Oliveira
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A família: Rodrigo, Vanessa, Rafael, Nicole, Nazareth, Rogério, Mariana,
Singrid, Letícia e Maurício Rosa Rezende e Marlênio Ferreira

Milton Moretti e July Benevides Rita Márcia e Francisco Machado Irene e Everaldo  Maia Francisco e Raimunda Serra Azul

Nazareth Tunholi, Mônica Cortopassi, Carmen Bocorny, 
July Benevides, Irene Maia, Julie Moudoute-Bell, Rita Már-

cia Machado e Alsimar Mello
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Sueli e João Silveira Mônica e João Cruz Mariana e Rogério Tunholi

Carlos e Maria Laura Patto, Cira e Felizardo Penalva

Ivete Negri Moreira, Sebastião Moreira e Sebastião Moreira Júnior Thor, Leopoldo e Édila Chaves com Marilana e Arthur Vargas

Os anfitriões com o casal Gracia e Getúlio Cantanhede

Francisco e Rita Márcia Machado, Alsimar Mello, July 
Benevides Milton Moretti, Ênio e Carmen Bocorny

Thiago, Carol, Orlando, Carminha, Singrid e Rodrigo Tunholi
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A belíssima sentença Admirável Mundo Novo que 
dá título ao livro de Aldous Huxley e que, quase todo 
mundo pensa que é de sua autoria, na verdade, per-
tence a Shakespeare. Não que Huxley tenha tentado 
se apropriar dela, longe disso, ele a pôs na primeira 
página de seu famoso livro como uma citação shakes-
peariana. Mas, como o livro já passou dos oitenta 
anos e goza de enorme prestígio, sendo um clássico, 
a verdade sobre a autoria da frase já se perdeu.

Essas belas palavras são ditas pela jovem Miranda, 
na peça A Tempestade, uma das últimas de Shakes-
peare. Miranda morava isolada numa ilha com o pai, 
duque de Milão, que fora banido pelo irmão, quando 
Miranda tinha apenas um ano de idade. Ao comple-
tar catorze anos, o pai, dotado de poderes mágicos, 
capaz de alterar o tempo e mexer com a natureza, 
traz os milaneses para a ilha. É lá que Miranda, vendo 
homens pela primeira vez, exclama: “Oh! Maravilha! 
Quantas criaturas adoráveis estão aqui. Como é bela 
a humanidade! Oh, Admirável Mundo novo em que 
vivem tais pessoas”. Lindo, não é mesmo! Nessa foi 
época que ocorreu a descoberta da América.

 Três séculos separam Aldous Huxley de Shakespea-
re. Era inglês como ele e, como tal, um leitor do bardo. 
Filho de uma família de gênios, era neto do célebre 
cientista Thomas Huxley, defensor e amigo de Charles 
Darwin. O livro Admirável Mundo Novo foi publicado 

Aldous Huxley e Shakespeare 
- Admirável Mundo Novo

em 1932, tornando-se um sucesso quase imediato, 
sendo lido e devorado como um clássico que anteci-
paria muitas das questões da modernidade.  Trata-se 
de uma utopia, um livro pessimista quanto ao futuro 
da humanidade. Huxley prevê um estado totalitário 
controlado por uma minoria, detentora de uma ciên-
cia pervertida que transforma os seres humanos em 
meros robôs criados em laboratório. Ele ironiza a fé 
cega no processo científico e materialista. Diz, literal-
mente, que “no futuro haverá uma ditadura científica 
que transformará os homens em robôs”. Ou seja, a 
ciência e a tecnologia criariam um mundo de horror, 
frio e ditatorial, “superpopuloso que drenaria os re-
cursos naturais do planeta”.

 Huxley viveu no período em que imperava o fas-
cismo em quase todo o mundo – ele morou vinte 
anos na Itália —, na fase das guerras mundiais que 
devastaram a humanidade. O período dos sanguiná-
rios ditadores Hitler, Mussolini e Stálin. Era um tempo 
de pouca, pouquíssima esperança. Prevalecia nessa 
época também, uma mania por áreas das ciências 
voltadas para a destruição do ser humano, em vir-
tude de teorias raciais. Era uma espécie de doença. 
Foi baseado nisso que alemães, russos e japoneses 
aniquilaram milhões de seres humanos considerados 
“raças inferiores”.

 Nem de longe quero diminuir o livro de Huxley, pois 

*Theófilo Silva
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ele nos aponta uma série de perigos que vamos en-
frentar com o avanço da ciência e tecnologia. Vide 
as bombas atômicas que vieram a seguir, e muitas 
outras armas de destruição em massa, sem falar nos 
medicamentos criminosos que foram usados em co-
baias humanas. Mas eu diria que Huxley foi muito 
influenciado pelo clima de desesperança da época. 
Que embora estejamos enfrentando um momento 
preocupante, uma guinada autoritária, vide eleição 
de Trump, estamos longe do mundo assustador que 
Huxley previu. Mesmo em 1962, ano de sua morte – 
quando imperava a guerra fria — Huxley disse que a 
ameaça da ditadura tecnológica permanecia.

Não quero, nem é preciso colocar Shakespeare em 
contraposição a Huxley. O que se pode dizer é que 
Shakespeare continua atualíssimo mesmo após qua-
trocentos anos de sua morte. Tudo que ele diz sobre 

o ser humano é atual, premonitório, isso é unani-
midade entre todos que o leem. É dito que nós não 
lemos Shakespeare, ele é que nos lê. Tenho certeza 
que Shakespeare não compartilharia da opinião que 
Huxley tem do futuro da humanidade, que ele tan-
to amava. Foi por isso que ele colocou o ser humano 
como centro de sua obra.

A provocação que faço aqui, dentro de uma Feira 
onde se fala de inteligência artificial, robótica – os 
robôs de Huxley? — Tem como objetivo levar as pes-
soas, principalmente os jovens cientistas, a refletir 
sobre as preocupações de Aldous Huxley. A pergunta 
é:  Será que a tecnologia é controlada por uma mino-
ria autoritária que está transformando os homens em 
meros robôs felizes? Afinal uma de suas teses é ine-
gável: A superpopulação está drenando os recursos 
naturais do planeta terra. E aí, como fica?

*Theófilo Silva é escritor, especialista em 
Shakespeare e em análises históricas.

Blog: Shakespeare Indignado
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Troféu Mulher 
      2018AIC*Ana Beatriz Oliveira

Presente ao Almoço Cultural da 
Academia Internacional de Cultura-
-AIC, a Revista Capital cobriu a solene 
entrega do Troféu Mulher 2018, que 
foi parte da programação do evento. 

Cinco acadêmicas foram agracia-
das com a tradicional láurea da AIC: 
Basilina Pereira, Irene Maia, Alsimar 
Mello, Filomena Abreu e Neusa Soa-
res. Também foi agraciada com o Tro-
féu Mulher, a subsecretária de Políti-
cas para as Mulheres do GDF, Raissa 
Rossiter (a sexta na foto acima).

O almoço foi no Restaurante Fausto 
e Manoel, situado no Pontão do Lago 
Sul, no dia 12 de março.

Diante da bandeira da AIC, a presi-
dente Nazareth Tunholi diri-
giu a solenidade.
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Sônia Takano e Temilce FeyditFilomena Abreu entre Ana Paula e Lúcia Alasmar 

Raissa Rossiter entrega troféu a 
Basilina Pereira

Teófilo Silva entrega o Troféu 
Mulher a Irene Leite

Marli Vianna entrega o Troféu Mulher a Neusa Soares Antonio Rodrigues entrega troféu a Alsimar Mello
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O acadêmico Luiz Carlos Cerqueira e a presidente da AIC, Nazareth 
Tunholi entregaram o troféu a Raissa Rossiter (GDF)

Lúcia Alasmar fez a entrega do Troféu Mulher a Filomena Abreu

A acadêmica, 
Jornalista Aneres Alves, 

com Vera Versiane
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Acadêmicos da AIC e convidados posam diante do Lago Paranoá após mais um almoço solene

Casal Cleusa e Luis Carlos 
Cerqueira

Ester Campante, Solange Santa Cruz 
e Jacira Abrantes

Aldemita Oliveira e Basilina Pereira

As homenageadas Alsimar, Raissa e Irene com Rosa Martins
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À parte de crenças e ideologias, há algo que é unani-
memente reconhecido e patenteado pelos ditos popu-
lares: chegamos a este mundo sozinhos, e também par-
tiremos dele da mesma forma. Se há um lugar de onde 
viemos e para onde vamos, o que, reitero, não vou dis-
cutir aqui, não podemos saber ao certo se esta solitária 
situação se perpetua, mas é uma possibilidade.

O fato é que aqui chegamos, nesse mundo de coisas 
transitórias e de discutível realidade, e há algo inegavel-
mente real: o outro. Por trás de uma vestimenta corpó-
rea mutável, estes seres à nossa volta existem de fato, 
e possuem, dentro de si, o mesmo mundo de possibili-
dades que há em nós: sonhos, expectativas, vislumbres 
de ideias ousadas e de sentimentos grandiosos. Todos 
são universos, como nós; são reais. 

Apesar disso, ao chegarmos a este mundo, encapsula-
dos e isolados, não realizamos plenamente a nossa ân-

Solidão

sia de ir ao outro, de senti-lo, de considerá-lo. É como 
se construíssemos uma nova cápsula e nos trancásse-
mos nela, por comodismo, por vício, por medo... sabe-
-se lá por quantas outras razões. 

É assim, ainda quando existe o outro no nosso mun-
do... será mesmo o outro, ou uma projeção que criamos 
de nossas necessidades de atenção, de vitimização, de 
culpados por nossas debilidades, de observadores de 
nossas conquistas... será mesmo o outro, ou apenas... 
o nosso espelho?

Acho saudável a curiosidade de querer limpar-se de 
qualquer carência ou expectativa, presunção ou ansie-
dade e querer de fato mergulhar, de olhos e alma lim-
pos, nesse mistério que é o outro. Talvez este seja o 
único, o glorioso momento em nossas existências em 
que não estejamos sozinhos! O outro, por trás de nos-
sas alienações e projeções, é um ser real, um universo, 

*Lúcia Maya
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um mistério a ser desvendado.
Nestes dias, lia sobre a nova hipótese científica de 

universos existentes em paralelo ou multiversos, e a 
imaginação do pesquisador sonhava como se a hipó-
tese fosse confirmada. Via o momento em que estes 
universos pudessem se perceber mutuamente e, quem 
sabe, estabelecerem algum tipo de comunicação...  que 
ousado sonho! Quanto tempo e trabalho serão neces-
sários para que algo assim seja plausível!

Com esse hábito que os filósofos têm de encontrar re-
lações simbólicas entre tudo que é possível relacionar, 
não pude deixar de pensar no tempo e trabalho que a 
natureza deve ter empregado para que nós, universos 
conscientes uns dos outros, pudéssemos nos comuni-
car, e... e agora?

Imagino que talvez devêssemos, esporadicamente, 
brincar de imaginar que não há mundo ou mundos me-
lhores do que este, onde há seres reais à nossa volta; 
imaginar que talvez a fraternidade não seja um oneroso 

dever, mas uma grandiosa oportunidade, talvez única, 
talvez escassa. Sartre imortalizou a famosa frase: “O in-
ferno são os outros...” Existe alguma lei que nos proíba 
de questionar este pretenso axioma e ousar pensar que 
a oportunidade, a realidade, a realização são os outros?

Que tal desgrudarmos um pouco da obsessão do eu 
sou, eu fiz, eu quero... tomarmos distância para ver a 
nós mesmos com sobriedade e lucidez, e... estabele-
cermos contato?  Procurarmos o outro com o honesto 
desejo de atar laços, os mais sólidos e profundos possí-
veis. Talvez guardando o oculto desafio de querer saber 
qual cápsula de solidão, deste ou de qualquer mundo, 
será capaz de romper este laço? Ao mergulharmos fun-
do em nós, quem sabe percebamos que a felicidade, a 
realização, a plenitude tenha a ver com União, com o 
encontro de parte de nós que está no outro, e assim, 
talvez a vida possa se resumir a... uma oportunidade!

*Lúcia Helena Maya é Diretora 
Adjunta da Nova Acrópole - Brasil

www.acropole.org.br
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FONES: 3306-1122 - 3306-3389
http:/www.caalex.com.br

CAALEX
Clube Almirante Alexandrino

41 anos
O CAALEX é um clube para atividades sociais, 
recreativas e desportivas, localizado no SCEN, 
próximo do Espaço da Corte e da Vila Planalto.
Tem sediado importantes eventos em Brasília.
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Cidadão Honorário de Brasília
Antonio Rodrigues da Silva

Foi no dia 7 de dezembro de 2017 que Dr. Antonio Rodrigues da 
Silva recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília, outorga-
do pela Câmara Legislativa do DF, em Sessão Solene no Plenário 
daquela Casa, proposto pelo Deputado Raimundo Ribeiro.

Familiares e amigos marcaram presença no evento, quando 
foram apresentados muitos testemunhos da trajetória de supe-
ração e sucesso deste paraibano que é presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradodes e Advogados Públicos Federais-
-ANPPREV, e agora também é brasiliense. 

Dep. Raimundo Ribeiro, Presidente Joe Valle, Antonio Rodrigues 
e Dep. Roney Nemer

Carol Melo, Raimundo de Almeida Júnior, Antonio Rodrigues, 
Dep. Raimundo Ribeiro, Nazareth Tunholi e Ruth Jehá Miller
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Ao procurar um par para nossa vida, muitos im-
põem condições, pré-requisitos que afastam de si a 
maioria de pessoas que poderia fazer parte do par 
perfeito. Com tantas imposições, acabam isoladas e 
sozinhas, por essas imensas barreiras que dificultam 
a aproximação de outras pessoas.

As pessoas perfeccionistas têm dificuldades em 
um relacionamento por cobrarem muito dos outros. 
O perfeccionismo demonstra a insegurança no que 
fazem e, por exigirem muito de si, passam a fazer o 
mesmo com os outros.

O casamento não é o encontro de pessoas perfeitas 
e prontas para viver uma vida em conjunto; uma vida 
em que dois serão um. E isso não é um aprendiza-
do fácil sendo preciso ceder muito para que receber 
algo em troca. Para construir uma relação duradoura 
onde, com o tempo, surgirá um sentimento sólido e 
firme ao qual denominamos Amor. Este sentimento 
só surge mesmo com o tempo e não é um sentimento 

A procura do 
par perfeito

baseado na emoção, mas, essencialmente na razão.
É por esse motivo que as pessoas, que se julgam au-

tossuficientes e perfeccionistas, têm dificuldades em 
conseguir alguém para produzir um relacionamento 
que gere a estabilidade e condições para consolidar 
o amor ao seu parceiro ou parceira. Será então uma 
longa caminhada e, para que isso ocorra, é preciso 
sair do próprio isolamento e partir em busca do par 
perfeito. Com as barreiras que criamos em volta de 
nós mesmos, acabamos por afastar pessoas interes-
santes, que irão encontrar outras com as quais po-
derão construir uma vida com chances de felicidade.

O casamento, portanto, é a união de duas pessoas 
imperfeitas mas conscientes de que não são perfei-
tas, que irão procurar aprender juntas a se amar e 
a conviver numa relação onde será necessário ceder 
para poder receber. Também aprenderão que o cen-
tro de sua união é o casal e não seus descendentes.

Portanto, nessa busca, não estamos procurando 

*Galliano Cei Júnior
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príncipes e princesas de contos de fada, mas seres 
humanos de verdade, com os quais vamos produzir 
uma relação estável e vamos fazer trocas. E a primei-
ra coisa que precisamos avaliar é o quanto somos 
perfeccionistas, pois estamos à procura de um ser 
que não é perfeito assim como nós não o somos. De-
vemos reconhecer nossas falhas e as do outro para 
podermos começar a formar um par numa relação 
de convivência em construção. As pessoas podem 
mudar, porém não substancialmente, podem adap-
tar-se ao irem trocando experiências e cedendo para 
se ajustarem. 

Assim, em uma relação a dois como o casamento 
é necessário que esteja ocorrendo uma constante 
troca entre as partes. Uma cede em um momento 
para poder receber depois. É como dois copos cheios 
até a metade que os pessimistas dirão meio vazios 
e os otimistas meio cheios e que nós vamos tirando 
um pouco de um colocando no outro e, deste em um 
momento posterior.

 Devemos saber que, num relacionamento 
como o casamento, as pessoas não mudam em sua 
essência, mas se adaptam à relação. Isso é algo que 
devemos prestar atenção para não nos decepcionar-
mos depois.

 Ao procurarmos um par perfeito não pode-
mos esperar encontrar alguém completo, pois não 
existe e nós não podemos esperar receber do outro 
o que não podemos dar. Como não podemos esperar 
uma mudança na essência do que ela é. Precisamos 

de tempo para conhecer direito o que a pessoa nos 
mostra ser, e como ela é em sua essência, ou seja, 
conhecermos o que é imutável na pessoa.

 O encontro com o seu par é o encontro en-
tre duas pessoas que buscam partilhar a vida com 
alguém trocando experiência. Vale a pena procurar-
mos um relacionamento mais profundo lembrando 
que união matrimonial não ocorre entre duas pesso-
as totalmente perfeitas e completas mas, entre duas 
pessoas que têm necessidade de se complementa-
rem uma com a outra.

 Quando procuramos e encontramos um par-
ceiro para nos completarmos mutuamente, pas-
sarmos a conduzir nossas vidas juntos. Temos as 
adaptações iniciais à vida de casados que é quando 
realmente passamos a conhecer o par que escolhe-
mos e fomos escolhidos e aí começa realmente a 
nossa luta diária para consolidar e manter a união.

 No início não é muito pois as coisas parecem mara-
vilhas. Mas a vida a dois implica em passar por vários 
testes a que o casal será submetido e, nesses instan-
tes, o matrimônio é colocado em teste. É quando o 
casal pode saber que já não é mais apaixonado, pois 
a paixão existe em consequência da emoção inicial 
da vida a dois e vai lentamente desaparecendo. Em 
seu lugar surge um sentimento que é aprofundado 
e baseado na razão e na inteligência e isso é o amor 
que nos faz atravessar os reveses e os obstáculos que 
a vida nos impõe.

*Galliano Cei Júnior é médico ortopedista e 
traumatologisa
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Festa Anos 70
Foi no dia 24 de março que Cecy Alcântara Marques re-

cepcionou os amigos em sua bela casa, no Lago Norte, 
para comemorar o seu aniversário, com uma festa temáti-
ca, que reuniu detalhes da moda Anos 70. Buffet maravi-
lhoso, música animada, vinhos, champagne e alegria geral.

A aniversariante distribuiu leques de lembrança para as 
convidadas, que aproveitaram a festa até altas horas.

Na foto ao lado, Cecy com Márcia Brucoli Sembongi

Usando seus leques, Graça, Cecy e Carminha (foto abaixo)

E as estilosas Ângela Guiomar, Rosa Rezende e Graça Lamar

*Nazareth Tunholi
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A aniversariante com o marido João Marques. Ao 
fundo a filha Ana Cláudia

O charme de Graça Lamar

Alegria, alegria, Eli-
zabeth Guimarães, 
Graça Batissta e 
Sila Marques Pinto

Cecy e Rosário 
Farias em seus 

vestidos  elegância 
1970

Gracinha Comaru 
de Oliveira marcou 
presença com sua 
peruca anos 70
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Corações Calientes
Antologia bilíngue (português e espanhol)

Se você gosta de escrever, participe!

Envie seus trabalhos até o dia 31 de maio de 2018
Veja o EDITAL no site: www.revistacapital.wordpress.com/cultura
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 Cândida Baigorria, Rosa Maria Marinho, 
Gislene Borges e Odaiza Rodrigues Alves

Apagando Velinhas

Nove de abril, amigas em festa no Restaurante 
Taypá, no Lago Sul, comemorando o aniversário 
de Odaiza Rodrigues Alves. 

Almoço delicioso, conversa boa e, entre as con-
vidadas, mais duas aniversariantes, Rosa e Gisle-
ne (foto ao lado), quanta alegria!

Muito prestigiada como sempre, Odaiza estava 
visivelmente feliz, em companhia de tantas ami-
gas festejando o seu belo dia.

Adorei abraçar as aniversariantes, rever as ami-
gas e degustar saborosos frutos do mar.

*Nazareth Tunholi

Na foto abaixo, esta jornalista, Lenir, Marlene, Carmen, 
Gracia, Oscarina e Vera em torno de Odaiza
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 A elegância de Heloísa Hargreaves e Maria Thereza Falcão  Posando com a aniversariante e Leinha Soares

 Simoneta Santeli e Graci Galeazzi  Gracia Cantanhede, Rosa Maria Marinho, Moema Leão e Odete Trotta
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Viva a Poesia!
CORAÇÃO HUMANO

*Edir Pina de Barros

O coração humano é uma jangada
que voga em pleno mar das incertezas,
nas vagas das paixões e das fraquezas, 
sem âncora segura a ser lançada.

Enquanto vai ao léu, o vento brada, 
enfurecendo o mar nas profundezas
das emoções, tão frágeis e indefesas,
que tornam mais difícil a jornada.

O coração humano é o próprio mar,
que se arrebenta todo a se escumar 
na praia, sobre a branca e fina areia.

Melhor assim! Que não seja rochedo
o coração humano. E que, sem medo, 
viva o amor, que  tanto se escasseia.

MARIAR
*Joel Cavalcante

Deveria existir o verbo Mariar
Para o homem ser feliz logo
Na escola da vida aprendendo
Que Mariar seria igual a amarAmar sem dorAmar só com amorE tudo que não é amorSeria belo não existir

O apaixonado diriaEu MarieiQuero sempre MariarE se pudesseAté a velhiceMariaria

Se existisse só o MariarO mundo seria bem melhor
Porque este mundo mulher
Com o jeito bom da Maria
É o céu

            
AUSÊNCIA

*Henriques do Cerro Azul

 
Por que demoras tanto? Cada instante 

Se arrasta como uma hora vagarosa;

E há tanto que te espero, esbelta rosa, 

Rainha e dona do meu peito amante.

 
O tempo, nessa marcha preguiçosa, 

Faz de um minuto um século hesitante, 

Que não quer avançar, ir para diante, 

Nem dar-me a tua imagem vaporosa...

 
Chegas, enfim, e pagas a demora

Com um beijo, quase a me dizer: “Perdoa!”

E abres no riso uma esplendente aurora.

 
Todo me enlevo em tua imagem boa... 

E o tempo que parou, meu Deus, agora 

Que estás aqui, como ligeiro voa!
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MARIAR
*Joel Cavalcante

Deveria existir o verbo Mariar
Para o homem ser feliz logo
Na escola da vida aprendendo
Que Mariar seria igual a amarAmar sem dorAmar só com amorE tudo que não é amorSeria belo não existir

O apaixonado diriaEu MarieiQuero sempre MariarE se pudesseAté a velhiceMariaria

Se existisse só o MariarO mundo seria bem melhor
Porque este mundo mulher
Com o jeito bom da Maria
É o céu

Desce a Divina Luz aos corações,
Ilumina dos homens a vaidade,
E faz surgir em todos os rincões
A figura implacável da Verdade!

Descobre a Fome que das almas tolhe
A alegria e o sereno despertar,
E em seus austeros braços ela acolhe
A escura morte para a acalentar.
Ilumina dos lares infelizes
Rostos que mostram dissabores tais,
Pesadelos de todos os matizes,
Que nem sorrisos não se veem jamais.

E descortina lágrimas dolentes,
Vertidas por amor de uma ilusão...
E descobre nos lábios tão silentes
Que desabrocha embalde uma oração.
E as penas desta vida se alevantam
Arrogantes, garbosas, altaneiras,
Como grotescas visões que despontam
Da vida breve nas horas tão ligeiras.

Revela a palidez dos Inocentes
Na imensa face rude da Pobreza,
Descobrindo nas almas descontentes
A planta vicejante da tristeza.
E as maldizentes vozes que censuram
Da Virtude o modesto seguidor,
Com ditos enganosos lhe perfuram
A nobre alma que vive em desamor.

Descobre o fero corpo do Egoísmo
De aviltante e ingrato coração,
Que faz agonizar todo o altruísmo
Que medrava no espírito alvo e são.
E mostra a intolerância da Intriga,
De que é farto o coração humano,
A candidez suave de u’a mão amiga,
Que é tão rara neste mundo insano.

O Amor dormente em esquecidas plagas,
Desperta súbito na Luz intensa,
Pois assomar devia às humanas chagas,
E nelas deluzir a dor imensa.
Mas tal missão egrégia se embalava
Nos braços de criança da Pureza,
E dos frágeis, inerme se afogava
Na imensidão soturna da impureza.

A aura triste que as almas bafejou,
Por denegrir as flores descoradas,
Do almo peito que em dores definhou,
Ora renascem belas, desejadas.
O olhar pungente que cobriram lágrimas
E secaram das fontes a Esperança,
Ora vê límpidas as flores imas,
E no peito uma luz serena e mansa.

REVELAÇÃO

*Demétrio

AMAZÔNICA*Aureo Mello
Nesta laguna azul, que a floresta rodeia,

As garças e os guarás bailam valsas de pluma.

E as ondas matinais vêm-nos ver, uma a uma

E a água Lúcida e suave em tremores se alteia.
Foi na manhã de maio, em claridades cheia.

Que a virgem de nácar – róseo floco de escuma –

Nua como uma flor, entre a inconsútil bruma,

Das ondas de ametista envolvia-se à teia...
Perpassavam no ar mil carícias amenas

Como um brando orquestrar de trêmulas avenas...

...e eis mergulha no azul um mancebo selvagem!
Uma luta... um abraço... os jovens corpos nus

E u’a mancha vermelha, entre as ondas azuis,

Sobe, como um guará morto numa voragem.
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                 LUTA
*Henriques do Cerro Azul 

Eu sei compreender a Dor Humana, A angústia universal, a ânsia terrível Que une todos os homens e os irmana 
Na busca da Ventura inatingível! 

Pois a Arte, a Religião, a Ciência insana, 
A procura do Bem incognoscível, Toda a Filosofia que promana Do homem, é apenas pela Dor possível!

 
Tudo isto é a luta universal acesa Do ser Humano contra a Natureza;É a luta! E pela luta, em toda a parte, 

Desvendam-se os segredos e os mistérios, 
Surgem a Ciência, a Religião e a Arte, E crescem as cidades e os impérios!

IMAGINÁRIA SERENATA
 
*Cecília Meireles

Vejo-te passando 
por aquela rua 
mais aquele amigo 
que encontraram morto. 
E pergunto quando 
poderei ser tua, 
se vens ter comigo, 
de tão negro porto. 

Ah, quem põe cadeias 
também nos meus braços? 
Quem minha alma assombra 
com tanto perigo? 
Em sonho rodeias 
meus ocultos passos. 
Ouve a tua sombra 
o que, longe, digo? 

Vejo-te na igreja, 
vejo-te na ponte, 
vejo-te na sala... 
Todo o meu castigo 
é que não me veja, 
também, no horizonte. 
Que ouça a tua fala 
sem me ver contigo. 

Na minha janela, 
pousa a luz da lua. 
lá não mais consigo 
descanso em meu sono. 
Pela noite bela, o amor continua. 
Deita-me consigo 
aos pés do seu dono.

A DESCOBERTA

*Oswald de Andrade

Seguimos nosso caminho por este mar de longo
Até a oitava da Páscoa
Topamos aves
E houvemos vista de terra
os selvagens
Mostraram-lhes uma galinha
Quase haviam medo dela
E não queriam por a mão
E depois a tomaram como espantados
primeiro chá
Depois de dançarem
Diogo Dias
Fez o salto real
as meninas da gare
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis
Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito bem olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha.
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FRAGMENTOS DA MEMÓRIA

*Basilina Pereira

O tempo me desafia, zombeteiro,
de sua janela molhada. 
Olha-me de seu pedestal insone, 
como a insinuar que seu galope 
em nada alivia as dores, 
a menos que o meu verso 
desprenda-se dos dedos feridos 
e resgate aqueles sonhos 
presos na garganta dos dias.
São muitos fragmentos de memória, 
que não querem ser relegados ao esquecimento: 
fotos escondidas em gavetas, 
uma flor prensada que se recusa a virar papel 
e aqueles momentos todos...
Ateio fogo nos pensamentos, 
mas essa fogueira não queima 
o que o coração quer guardar.

VOU-ME EMBORA PRA 
PASÁRGADA

*Manuel Bandeia

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.

NOSSO PODER

*Nazareth Tunholi

Alcançarás a dimensão do universo

quando acreditares na força

do teu pensamento e do teu amor.

Há dentro de ti

tesouros inimagináveis,

capazes de produzir força,

encantamento e amor!

Cada um de nós carrega em si

a força que transforma e realiza.

Acreditemos nisso!

Não somos poeira no tempo

e como parte do universo,

nossos pensamentos têm força

e nossa vontade é capaz

de mudar o que quisermos!
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A LUCIDEZ PERIGOSA

* Clarice Lispector

Estou sentindo uma clareza tão grande
que me anula como pessoa atual e comum:
é uma lucidez vazia, como explicar?
assim como um cálculo matemático perfeito
do qual, no entanto, não se precise.

Estou por assim dizer
vendo claramente o vazio.
E nem entendo aquilo que entendo:
pois estou infinitamente maior que eu mesma,
e não me alcanço.
Além do que:
que faço dessa lucidez?
Sei também que esta minha lucidez
pode-se tornar o inferno humano
- já me aconteceu antes.

FILHO DE BRASÍLIA 

*José Peixoto Júnior
 
Castro Alves é filho de Brasília! 
Patrimônios, os dois, da humanidade; 
Deles são a petúnia, a sálvia, a gília 
Dos canteiros de flores da cidade.*
 
Ambos buscaram (noites de vigília!...) 
Conseguir, preservar a liberdade; 
Esse bem, garantia da família 
E riqueza maior da sociedade. 
 
“Cecéu”, um apelido da infância. 
Por símbolo o condor — gênio entre as aves —,
Para um gênio de andina culminância. 
 
No céu da poesia ele é um astro: 
Antônio Frederico Castro Alves, 
A mãe: Clélia Brasília Silva Castro.

AMANHÃ

*Antônio Miranda

Qual o significado de
amanhã?

ave malsã?
borborema,
maracaña?

Quem sabe o tempo
estanca
estica

e fica como está
agora e já!

Afinal,
por que final?

  Por que amanhã
se é sempre hoje

se é sempre um dia
e outro dia

e nada mais.

Amanhã é jamais!

E mais e mais!
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