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Tempo de Lucidez
Passeando pelo Parque Nacional, ao redor da piscina 

Água	Mineral,	senti	sobre	mim	a	luz	suave	de	julho	e	res-
pirei	 fundo,	 lembrando-me	do	Amor	que	nos	 vivifica	 in-
cessantemente,	fornecendo-nos	o	imprescindível	oxigênio	
que	toca	a	nossa	existência.

Fiquei ali por horas, transbordando meus olhos diante 
da	água	cristalina,	 contemplando	a	diversificada	floresta	
que	também	se	regozijava	e	os	pássaros	que	por	lá	têm	o	
hábito	de	exibir	suas	cores	e	talentos,	festejando	os	dias	
com seus cantos.
Me	diverti	vendo	pessoas	se	exercitando	na	piscina,	ou-

tras	 caminhando	 em	 direção	 às	 trilhas.	 Também	 resolvi	
andar e, ao mesmo tempo, comecei a pensar e balbuciar 
glórias	às	três	pessoas	da	Santíssima	Trindade,	à	Mãe	San-
tíssima,	à	Terra,	ao	Universo	e	ao	Amor.	Agradeci	profun-
damente.

Agora, me pergunto, porque seres humanos não olham 
à	sua	volta	e	não	veem	a	grandeza	que	é	o	seu	habitat?	
A	vida	humana	é	muito	 curta	e	 vivemos	como	se	 fôsse-
mos	eternos,	fechados	na	ilusão	de	que	somos	melhores	
do que as outras pessoas. Porque não nos damos as mãos 
para	tornar	esta	vida,	uma	experiência	de	amor,	solidarie-
dade	e,	sobretudo,	de	respeito?	Nós	somos	a	humanidade,	
o	sopro	que	nos	dá	vida	é	o	mesmo	em	cada	um	de	nós.
Se	 tivermos	 uma	 população	 consciente	 e	 respeitosa,	

não haverá corrupção, desvios do dinheiro público, nem 
traficantes	e	drogados,	nem	pessoas	enganando	as	outras	
achando que estão se dando bem.

Piscina Água Mineral, no Parque Nacional de Brsília

Chamar	os	cidadãos	à	consciência,	depois	de	
uma	vida	de	erros	e	consequências	desastrosas,	
é	 quase	 uma	 perda	 de	 tempo.	 Mas,	 voltemos	
nossa atenção para a Educação. Vamos dar às 
crianças as noções da dignidade, do respeito a si, 
aos outros, à Pátria e ao meio-ambiente. Assim, 
com	certeza,	nos	orgulharemos	de	nossa	Pátria	
nos anos vindouros.
Um	pouco	 de	 lucidez	 faz	 bem	 a	 cada	 um	de	

nós! Façamos a nossa parte!

Nazareth Tunholi

Expediente
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
Diagramação: N. Tunholi
Revisão:	Nádima	Nascimento
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

    Editorial  
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Carimbó anima a festa 

No	 dia	 09	 de	maio,	 Nazareth	 Tunholi	 comemorou	 seu	 aniversário	 com	
uma	festa	embalada	pelo	carimbó.	Cerca	de	200	pessoas	participaram	do	
evento. As convidadas dançaram com suas saias rodadas nos salões do 
Clube Almirante Alexandrino.
Na	foto,	a	aniversariante,	seu	bolo	e	amigas,	na	hora	de	cantar	parabéns!

*Ana Beatriz de Oliveira

Graziele	Goulart	e	Ana	Paula	Guedes Fabiana	e	Lizete	Vilanova Jaira Leite e Vanessa Tunholi

    Capa
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O charme das saias rodadas: Alsimar Mello, Olívia Miranda, Antonia 
Sinzato,	Eliana	de	Campos,	Rosa	Rezende	e	Gleyds	Oliveira

Carimbó	nos	pés	e	nas	saias,	sob	o	comando	da	professora
“Diva”	Rosana,	na	foto,	ao	centro



Revista Capital 7

Eliana, Graça Lamar, Ira, Trícia e Dilma Gama

Ludymery		e	Vanderica	Melo,	
Lúcia Alasmar e Cândida Baigorria

Tathny	Kefalas,	Julie	Moudoute-Bell	e	Joana	D’ArcRosa	Rezende	e	Sînia	Takano Eliane Freitas e Daniele  Antoni

A aniversariante ladeada pelo grupo AMI: 
Ana	Cecília	Fagundes,	Antônia	Freire,	Dodoia	Rezende,	Edna	Batista,	Rita	Márcia,	
Cosete	Ramos,	Cláudia	Jucá,	Trudy	Mathias,	Mônica	Cortopassi	e	Lucila	La	Porta
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Vera	Versiani,	Haidée	Neves,	Alice	Oliveira	
e	Creuza	Ferreira Andrea e Damiana Leói

Senhoras do Grupo Divas Dance 
da Península Norte
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Rita	Márcia	Machado	e	
Cosete	Ramos	Gebrim Florêncio	e	Antônia	Sinzato

Sônia Trindade, a aniversariante, 
Clarice e Marilana Vargas

Cláudia Jucá
 e Lourdinha Fernandes

Márcia Sembongi e 
Eliana de Campos



10 Revista Capital

Meire Lúcia Neme, Aneris Alves e Aurinete Leite

Glória	Parente,	Rachide	Andrade,	Édila	Chaves,	Marilana	Vargas	e	Graça

Antônia Freire, Ana Cecília Fagundes, Sabah Cordeiro e Eliane Freitas

Sezinha	Diniz,	Dodoia	Rezende,	Nazareth	Tunholi,	Idair	Bastos	e	Carmen	Antoni

Graça	Batista,	Terezinha	Siquiera,	Sila	Marques

Ira, a aniversariante e Neuma Gomes
Valéria	Rocha,	Vanessa	Tunholi,	Rafael	e	Nicole	

Rocha
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Nádima Nascimento, Hosanah Lima e Francisco Antônio de Farias

Os	casais:	Rogério	e	Nazareth	Tunholi	e	Gloria	Parente
 e Aluísio Lobato 

A	anfitriã	com	Socorro	Mota	
e Ângela Guiomar

Rosa,	Márcia,	Dayse	e	Ceci	

Enelita Michelon e Ira

Mônica Cortopassi e Cris Cavalli

Bia	Lobo,	Dodoia	Rezende	
e Marta Lígia Cardoso



12 Revista Capital

Glória	Parente,	Raimunda	Serra	Azul	e	Edneusa	Carvalho

Sezinha	Diniz,	Lúcia	Alasmar,	Idair	Bastos	e	Filomena	Abreu

Gracia Cantanhede e 
Odaiza	Rodrigues

Cátia	Vasconcelos	e	Nazareth	Tunholi

Trudy	Mathias,	Sezinha	Diniz	e	Edna	Batista

Marialice, Edla, Margareth, 
Ciomara, Heloisa Dianese e Isabel Guilhon 

Maria Lícia Braga

Gracia	Cantanhede	e	Odaiza	Rodrigues
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A família Verde Oliva

No	dia	8	de	julho,	domingo,	a	Família	Verde	Oliva,	
integrada	por	adidos	militares	do	Exército	credencia-
dos	no	Brasil,	esposas	e	filhos,	teve	um	encontro	para	
confraternizar	e	passar	um	dia	de	 lazer.	O	encontro	
aconteceu	na	casa	de	campo	“DOCE	PARÍSO”	localiza-
da	em	Santa	Prisca,	Chácara	88,	Brasília	DF.
Cada	família	preparou	pratos	regionais	de	seu	país,	

para	 promover	 sua	 gastronomia,	 compartilhando	
com toda o grupo Verde Oliva. Os Adidos Militares 
do	 Exército	 que	 participaram	 deste	 evento	 são	 dos	
países do Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Hon-
duras,	México,	Peru,	Senegal,	Tailândia,	Ucrânia,	Uru-
guai	e	Venezuela.	Este	encontro	permitiu	a	troca	de	

experiências	 culturais,	 costumes	 e	 gastronomia	 no	
marco de suas responsabilidades como representan-
tes	de	cada	país,	além	de	construir	um	meio	social	de	
confraternização	de	cada	um	de	seus	membros	com	
suas	 respectivas	 famílias.	 O	 local	 escolhido	 “DOCE	
PARAÍSO”	 facilitou	 a	 realização	 deste	 evento,	 pois	
sua	localização,	a	22	Km	da	Ponte	JK,	perto	do	Jardim	
Botânico,	é	no	meio	da	natureza,	próximo	à	cachoei-
ra Tororó, com espaços verdes e possui as seguintes 
instalações:		espaço	de	festas,	piscina,	churrasqueira,	
sala	de	jantar,	hospedagem,	quadra	gramada	para	jo-
gos	de	crianças,	campo	de	futebol,	quadra	de	vôlei	e	
estacionamento	amplo	com	área	fechada.

na casa de campo Doce Paraíso em Brasília

Esposas	e	filhos	
na	sala	de	jantar	
da casa de cam-
po Doce Paraíso

Adidos	Militares	na	casa	de	campo	Doce	Paraíso	(da	esquerda	para	a	direita:	Cel.	Gustavo	Bermú-
dez	(Colômbia),	Cel.	José	Claveria	(Chile),	Cel.	Francisco	Galvez	(Honduras),	Cel.	Adonay	Barahona	(El	
Salvador),	Cel.	Oleksandr	Mykhailenko	(Ucrânia),	Gen.	Herbet	Dávila	(Pe ru),	Cel.	Chaiporn	Dechja-
roen	(Tailândia),	Gen.	Jorge	Parra	(Venezuela),	Cel.	Jorge	Duarte	(Uruguai)	e	Cel.	Jesús	Vera	(Peru)

Casais Cel. Jaime Navarrete e 
Lilian	(Equador)	e	Cel	Bamba	

Diaodo com sua esposa Thiam 
(Senegal)

*Por Nazareth Tunholi

Familia Verde 
Oliva na Cachoeira 
Tororó, próximo 
da casa de campo

  Lazer
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Elena	(México)	e	Ga-
briela	(Chile)	na	trilha

Casal	Cel.	Adonay	
Barahona	e	Elizabeth	
(El	Salvador)	na	trilha	

à Cachoeira Tororó

Cel. Gustavo Bermú-
dez	(Colômbia),	a	es-
posa	Gloria	e	a	filha	
na Cachoeira Tororó

Lilian	(Equador)	com	
suas	filhas	na	trilha

Casal Gen. Herbet Dávila 
(Peru)	e	Pilar	na	trilha	à	
Cachoeira Tororó

Os casais: Cel Jesús Vera e María Del Pilar,
Gen.	Herbet	Dávila	e	Pilar	e	Cel.	Bamba	Diao	Attaché	e	Thiam

Gabriela	(Chile),	
Elena	(México)	
e	Suzel	(Vene-
zuela)

Pilar,	Sebastián	
e	José	Joaquín	
filhos	do	Cel.	
José	Joaquim	

Clavería e Gabri-
ela	(Chile)

Tetiana	(Ucrânia)	
e María del Pilar 
(Peru)	na	piscina	
da casa de Doce 
Paraíso

Casal Cel. Jorge 
Duarte	(Uruguai)	
e	Ligia	e	os	filhos



Família	Verde	Oliva	em	frente	à	piscina	da	casa	de	campo	Doce	Paraíso

Lilian	(Equador),	Pilar	(Peru),	Ajchara	(Tailândia),	Tetiana	(Ucrânia),	Elizabeth	(El	Salvador),	María	del	Pilar	(Peru),	Suzel	(Ve-
nezuela),	Gabriela	(Chile),	Ligia	(Uruguai),	Elena	(México)	e	Gloria	(Colômbia),	em	frente	à	piscina	da	casa	“Doce	Paraíso”
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No	dia	20	de	abril	a	Academia	Internacional	de	Cultura	comemorou	o	58º	aniversário	de	Brasília	com	requintada	sole-
nidade	no	Parlamundi,	quando	deu	posse	a	17	novos	membros	e	outorgou	o	Mérito	Presidente	JK	a	4	personalidades.

Na	mesa	diretora:	Irene	Maia,	July	Benevides,	
Luiz	Carlos	Cerqueira,	Nazareth	Tunholi,	Alsimar	
Mello,	Shirlene	Rodopoulos	e	Clotilde	Chaparro

Juramento dos novos 
membros da AIC

Noite de 
posses e

homenagens

C
u
l
t
u
r
a
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Basilina	Pereira	entrega	Mérito	Presi-
dente	JK	a	Fábio	Coutinho

Patrícia	Calmon	entrega	Mérito	Presidente	JK	
a Iara Corriere de Castro

Fábio	Coutinho	entrega	Mérito	
Presidente	JK	a	Sebastião	Rodrigues

Acadêmicas:	Marli	Vianna,	Presidente	Na-
zareth	Tunholi,	Diretora	de	Comunicação	
Alsimar	Mello	e	Ozaina	Barros

O	acadêmico	Nestor	Kirjner	recebeu	o	Mérito	
Presidente	JK	das	mãos	de	Virgínio	Castro	
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Milena,	Maria	da	Penha,	acadêmica	Sônia	e	Cleyber	Trindade

Carlinhos,	Florêncio,	Antônia	e	Yuri	Sinzato Rosa	Martins	e	Clotilde	Chaparro

Maria	do	Céu	Oliveira	ladeada	por	
Amanda e Mariana Oliveira Domingos

Onã Silva

Camila,	Lúcio	Weber,	acadêmica	Haidée	Neves,	Aline	
Weber,	José	Carlos	Coelho	e	as	meninas	Laura	e	Isabela
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Juliana,	Sebastião	e	João	Paulo	Rodrigues Luzia,	Nestor	e	Ana	Elisa	Kirjner

Nazareth	Tunholi	com	Luci	Afonso,	Olívia	Maia	e	Vladimir	Fiusa Ulisses	e	Irani	Poubel
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Marli Vianna, Jacira Abrantes e Neusa Farias

Florêncio	e	Antônia	Sinzato

Irene	Maia,	Aneris	Alves,	July	Benevides	e	Alice	Oliveira

Vera	Versiani,	Metê	Alencar,	Amazildo	Medeiros,	Nelma	
e Agenor Medeiros

Wander Caetano e 
Shirlene	Rodopoulos
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Deputado	Roney	Ne-
mer,	Raimunda	Serra	
Azul,	a	acadêmica	Ma-
ria	da	Guia	Lima	Cruz,	
Marcelo	Serra	Azul,	

Helder Morato e Fábio 
Coutinho

Anna	Karla	Lima	Cruz,	
Maria da Guia, 

Ana	Luiza	e 
José	Luiz	Ferreira
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A	Academia	Brasileira	de	Ciências,	Artes,	História	e	Literatura-ABRASCI	empossa	novo	acadêmico,	o	escritor	e	procurador	
regional	da	República	Marcelo	Antonio	Ceará	Serra	Azul,	que	faz	pronunciamento,	no	plenário	da	Câmara	Legislativa	do	DF

A	ABRASCI	também	fez	homenagem	ao	saudoso	escritor	Henriques	do	Cerro	Azul,	entregando	diploma	e	medalha	à	esposa	
Raimunda,	na	presença	dos	filhos	João	Henrique	e	Marcelo	Serra	Azul	e	do	deputado	Raimundo	Ribeiro

Atos da ABRASCI na Câmara DF
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Raimunda Serra Azul

No	dia	12	de	setembro	de	2017,	a	Câmara	Legisla-
tiva	do	Distrito	Federal	concedeu	a	Raimunda	Ceará	
Serra	Azul	o	título	de	Cidadã	Honorária	de	Brasília,	
proposto	pelo	deputado	Raimundo	Ribeiro.
Raimunda	Ceará	Serra	Azul,	natural	de	Urubureta-

ma,	Ceará,	chegou	a	Brasília	em	1963,	com	o	seu	ma-
rido,	João	Henrique	Serra	Azul,	que	seria	Subprocu-
rador	Geral	da	República,	de	1973	até	aposentar-se,	
em	1995.	
Raimunda	 tem	uma	 história	 de	 dinamismo	 nesta	

Capital Federal, que ela tanto ama. Sua atuação tem 
recebido	o	aplauso	e	o	reconhecimento	de	entidades	
culturais	 e	da	 imprensa,	 como	esta	Revista	Capital,	
que	 lhe	outorgou	o	 “Prêmio	Personalidade	de	Bra-
sília”, em solenidade no aniversário da Cidade, em 
2017.
RAIMUNDINHA,	 como	ela	 gosta	 de	 ser	 chamada,	

concluiu	 o	 Curso	Ginasial	 no	 Instituto	 de	 Educação	
do	Ceará,	em	1955.	Concluiu	o	Curso	Científico	em	
1958,	no	Liceu	e	o	Curso	Normal	na	Escola	Normal,	
em	Fortaleza	e,	em	Brasília,	graduou-se	em	Pedago-
gia	em	71.	Ocupado	a	Direção	da	Escola	4	de	Sobra-

dinho	e,	em	79,	graduou-se	em	Direito,	pela	Centro	
Universitário	do	Distrito	Federal	–	UDF.	

Aprovada em concurso para o Tribunal de Contras 
do	Distrito	Federal	-	TCDF,	em	1973,	lá	trabalhou	por	
18	anos,	aposentando-se	em	1991.	
RAIMUNDINHA	casou-se	com	João	Henrique	Serra	

Azul	em	09.06.62,	em	Fortaleza.		
Mudaram-se	 para	 o	 Rio	 de	 Janeiro	 onde	 ambos	

ocuparam	cargos	no	extinto	 Instituto	de	Aposenta-
doria e Pensões dos Industriários - IAPI, de 62 a 63, 
quando	se	transferiram	para	Brasília,	a	convite	do	en-
tão	presidente	do	Instituto,	Luiz	Alves.
Aqui,	tiveram	intensa	convivência	com	várias	per-

sonalidades dos meios, cultural, intelectual e social.
O	casal	morou	na	SQN	409,	Bloco	C,	de	1968	a	71.	

Raimunda	e	 João	Henrique	 foram	abençoados	com	
o	 nascimento	 de	 três	 filhos:	 João	 Henrique	 Júnior,	
Marcelo Antônio e Francisco, que lhes deram muitas 
alegrias.
Apesar	de	seus	afazeres	domésticos,	como	mãe	e	

dona	de	casa,	Raimundinha	manteve	o	seu	trabalho	
no	 Tribunal	 e	 ainda	 tinha	 tempo	para	 se	 dedicar	 à	

Por Nazaretht Tunholi

   Persona

Uma Cidadã Honorária
de Brasília
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Cultura,	 juntamente	 com	 o	
seu marido.
Como	 ele,	 ela	 foi	 conse-

lheira da Faculdade Dulcina 
de Moraes. Foi vice-presi-
dente e relações públicas da 
Casa do Poeta por muitos 
anos em Brasília.
Raimundinha	 colaborou	

com o Jornal da Casa do Ce-
ará com receitas culinárias 
por vários anos, que deram 
origem ao livro “Nossa Cul-
tura	–	Sabores	do	Nordeste”.

Colaborou com o Jornal 
do	 Paranoá	 com	 matérias	
culturais. Manteve uma co-
luna	sociocultural	na	Revista	
Foco	 e	 hoje	 colabora	 com	

prestigiada	missa	na	Igreja	Nossa	Senhora	do	Perpé-
tuo	Socorro,	ao	lado	dos	seus	filhos	e	amigos	(foto).
A	saudosa	lembrança	do	profundo	amor	que	viveu	

com	o	seu	marido,	é	o	precioso	troféu	da	vida	de	RAI-

matérias	para	a	Revista	Capital.
Em	9	de	junho	de	2012,	dia	de	grande	júbilo,	o	ca-

sal	RAIMUNDA	E	 JOÃO	HENRIQUE	celebrou	BODAS	
DE	 OURO,	 renovando	 os	 votos	 matrimoniais	 com	

MUNDA	CEARÁ	SERRA	AZUL!	
Dedicada a manter viva a memó-

ria do marido escritor, que usava o 
pseudônimo Henriques do Cerro 
Azul,	 Raimundinha	 promove	 saraus	
e eventos culturais, divulgando a sua 
preciosa obra literária.

O	casal	Serra	Azul,	na	missa	das	Bodas	
de	Ouro,	com	os	filhos	João	Henrique	e	
Marcelo	Antônio,	na	igreja	Nossa	Senho-
ra	do	Perpétuo	Socorro,	no	Lago	Sul

Raimundinha	com	esta	jornalista no 
Sarau	realizado	com	poemas	de	Cerro	

Azul,	no	Shopping	Deck	Norte.

A	família	
Serra	Azul	
com o Padre 
Abdon Gui-
marães
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Almoço Cultural
posse e homenagem 

   Tarde	de	recepção	de	ilustres	novos	membros	na	Academia	Internacional	de	Cultura,	realizada	no	dia	26.05,	no	
Restaurante	Fausto	e	Manoel,	no	Pontão	do	Lago	Sul.	Também	foi	homenageado	o	filósofo	Prof.	Luís	Carlos	Mar-
ques,	na	foto,	ladeado	pelo	Embaixador	do	Gabão	e	Senhora,	Jacques	Michel	e	Julie	Moudoute-Bell,	o	jornalista	
Alexandre	Mascarenhas,	a	presidente	da	AIC,	Nazareth	Tunholi,	a	escritora	Rosy	Cardoso	e	a	juíza	Amini	Haddad.	

*por Ana Beatriz Oliveira

Luís Carlos Marques com o 
“Mérito	Presidente	JK”	e	a	

esposa	Lúcia	Maya

Nazareth	Tunholi	e	Sônia	Trindade
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Mesa	Diretora:	Socorro	Mota,	Sebastião	Gomes,	Nazareth	Tunholi	e	Basilina	Pereira

	Marcando	presença	junto	ao	grupo,	as	acadênicas	Alsimar	Mello	e	M.	de	Lourdes	Fonseca
Acadêmicas	Irene	Maia,	Alice	Oliveira,	July	Benevides,	Alsimar	Mello	e	Solange	Santa	Cruz

Casal	Rosy	Cardoso	e	
Leônidas	Araújo	Jr

Julie	Moudoute-Bell	e	Nazareth

Basilina entrega estola ao 
Emb. Moudoute-Bell

Casal Amini Haddad e Joelson Maciel
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Solenidade no
Carpe Diem

No	dia	23	de	junho,	a	Academia	Internacional	de	Cul-
tura reuniu seus membros e amigos, no espaço cultural 
do	Carpe	Diem,	para	a	 solenidade	de	outorga	do	títu-
lo	“Expressão	Nacional”	aos	acadêmicos	Theófilo	Silva,	

Luiz	 Carlos	 Cerqueira,	 Adirson	 Vasconcelos	 e	 Sebas-
tião	Theodoro	Gomes	(foto	abaixo).	Na	programação,	
a	posse	de	três	novos	acadêmicos	e	o	lançamento	do	
livro	“Resposta	ao	terno”	de	Daniel	Blume.

Prestigiando	o	evento	o	dinâmico	
casal Marta Ligia e Geraldo Cardoso

Vera	Versiani,	Nazareth	Tunholi,	Vladimir	Fiuza,	Maria	
de	Ariston,	Amazildo	Medeiros	e	Sebastião	Gomes
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Tomaram posse na AIC:
Temilce	Feydit,	Daniel	Blume	e	Solange	Santa	Cruz

A	acadêmica	Lícia	
Braga recebe livro 
de Daniel Blume

July	Benevides	entrega	
diploma	a	Theófilo	Silva

Ana	Cecília	Fagundes,	Alsimar	Mello,	Nazareth	Tunholi,	Antônia	Freire	e	Sabah	Cordeiro	de	Medeiros

Clotilde	Chaparro	entrega	di-
ploma a Adirson Vasconcelos

Marli Vianna entrega diploma 
a	Luiz	Carlos	Cerqueira

Jacira Abrantes entrega di-
ploma	a	Sebastião	Gomes

Débora	Nara	Cabral	
e	Édila	Chaves
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Nazareth,	Vera	Versiani,	Matê	Alencar	e	July	Benevides

Comandante	José	Odon	e	Jacira	Abranaates

Aurinete Leite, 
Marli Vianna e 
Cleusa Carvalho

Acadêmicos	Nestor	
Kirjner	e	Maria	de	

Ariston

Temilce	Feydit,	Silvânia	
Rocha,	Sabah	Cordeiro,	
Creusa	Godoy	e	Solange	

Santa	Cruz

Lúcia	V.	Monteiro	com	a	acadêmica	
Tânia Gomes
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Rosa	Martins,	Clotilde	Chaparro,	Haidée	Neves	e	Marli	Vianna
Ivete Oliveira com o casal Daniel e Priscila Blume

Alsimar	Mello,	Georgiana	e	Nazareth	Tunholi
Jaira	Leite,	Temilce	Feydit	

e Elce Guimarães

Maria Laura e Coro-
nel	Carlos	Patto

Nazareth,	Solange	e	
Basilina Pereeira
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No	dia	03	de	
julho,	a	Auditora	

Fiscal do Esta-
do do Espírito 
Santo, Ângela 

Lino Veríssimo, 
hoje	aposentada	

e dedicando-
se à literatura, 
recebeu a sua 

Estola de mem-
bro da Academia 

Internacional 
de Cultura, em 
solenidade no 

restaurante For-
nello, em Vitória.

Prestigiando	 a	 acadêmica:	 Soêmia	
Pimentel, o presidente do Clube dos 
Trovadores	 Capixabas	 Clério	 José	
Borges,	as	presidentes	Nazareth	Tu-
nholi	 (AIC)	 e	 	 Luzia	 Ester	 Doná	 (da	
Academia	de	Letras	Jurídicas	do	ES),	
Magnólia	Silvestre	e	Roberto	Vasco

Angela	recebendo	flores	do	marido	
Pedro Paulo Veríssimo

Com	a	mãe	D.	Hilda	e	a	amiga	Soê-
mia Pimentel

Sempre	uma	grande	alegria	quando	os	acadêmicos	da	AIC	se	reúnem	para	uma	foto	como	esta,	no	Carpe	Diem
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O que é a ONCOTHERMIA?
É	 um	método	 de	 enfrentamento	 do	 câncer,	 que	

usa	de	forma	sinérgica	do	calor,	da	ultravioleta	e	da	
RF-Frequência	 de	 Rife.	 É	 indolor,	 não	 invasivo,	 não	
agressivo,	e	não	gera	sequelas.	Tem	objetivo	de	pro-
vocar	 apoptose	 (suicídio)	 das	 células	 neoplásicas	 e	
acelerar o processo de redução de tumores e metás-
tases.	 Foi	 criado	 na	 Alemanha	 na	 década	 de	 1980,	
tem	muitas	pesquisas	acadêmicas	e	já	é	utilizada	em	
muitos	países	europeus,	Ásia,	África,	China,	Canadá.	
E	aqui	em	Brasília	desde	2012.

Esclarecendo para o nosso leitor, qual a diferença 
do tratamento com Oncothermia e os tradicionais?

São	 formas	 de	 enfrentamento	 do	 câncer.	 A	

Oncothermia	é	uma	avançada	técnica	de	tratamento	
contra	o	câncer	que,	utiliza	a	física:		Calor	(38	a	42º),	
radiofrequência	(13,56	MHertz)	e	luz	ultravioleta	que	
penetram	nas	camadas	mais	profundas	do	corpo	e	não	
geram sequelas. Todo o protocolo com eletromedicina 
ajuda	 na	 recuperação	 da	 saúde	 integral	 e	melhora	
a qualidade de vida dos pacientes.  Os tratamentos 
tradicionalmente	 utilizados	 costumam	 gerar	 graves	
sequelas, depressão do sistema imune, queimaduras 
e	nem	sempre	oferecem	a	melhora	esperada.

O que o senhor indica como alimentação para 
seus pacientes que estão tratando de câncer?

Sugiro	uma	dieta	reduzida	de	carboidrato,	voltada	
para	a	alcalinização	do	corpo.	O	câncer	é	considerado	

ONCOTHERMIA contra 
o Câncer, em Brasília

Por Nazareth Tunholi

	 	A	Oncothermia	é	um	método	utilizado	no	en-
frentamento	do	câncer	reconhecido	em	todo	o	
mundo	e,	 para	 falar	 sobre	 este	 tema,	 convida-
mos	o	médico	*Francisco Humberto de Freitas 
Azevedo,	 com	 especialização	 em	 Nutrologia	 e	
mestrado em Medicina Biomolecular, autor dos 
livros: “Envelhecimento Humano: A Vantagem 
de Viver Mais e Melhor usando Secretagogos”; 
e	 “Nutrologia	 Essencial	 contra	 o	 Câncer	 -	Uma	
Doença Metabólica.”  Atuando em Brasília desde 
2005,	desenvolve	um	trabalho	inovador	voltado	
para prevenção, envelhecimento saudável e tra-
tamento de doenças crônicas, inclusive o câncer.
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uma	doença	metabólica,	um	distúrbio,	ou	seja,	hábi-
tos e alimentação ingerida impactam diretamente na 
formação	de	nódulos	e	metástases.

Cada	paciente	é	um	caso	diferente!

O que esse tratamento tem em comum com a 
“Medicina integrativa” que tem sido muito comen-
tada?

	 A	 medicina	 integrativa	 é	 uma	 abordagem	 que	
existe	desde	os	primórdios,	visando	o	funcionamento	
integral	do	corpo.	Por	algum	tempo	a	prática	de	me-
dicina	 se	especializou	 tanto,	que	muitos	veem	ape-
nas um órgão doente no paciente! A abordagem inte-
grativa	visa	recuperar	as	funcionalidades	para	que	o	
corpo	funcione	em	harmonia,	equilibrado	e	pleno.	A	
eletromedicina	oferece	possibilidades	determinantes	
nesse processo de recuperação.

Qual a mensagem principal do seu último Livro: 
“Nutrologia Essencial contra o Câncer - Uma Doença 
Metabólica”?

Dentre	tantas	coisas,	eu	falo	sobre	a	importância	
de	aportar	oxigênio	nas	células,	pois	quando	a	mem-
brana	é	bem	nutrida,	ela	respira	plenamente	e	man-
tem-se	saudável	e	funcional.	Com	as	células	malnutri-
das,	as	membranas	se	fecham	e	tendem	a	fermentar	
–	dá-se	o	início	do	adoecimento.	Os	tratamentos	in-
tegrativos	 interferem	 nesse	 processo	 visando	 recu-
perar	o	funcionamento	celular	e	fortalecer	a	função	
mitocondrial.		Tudo	isso	é	possível	com	alimentação,	
suplementação	adequada	e	estímulos	de	eletromedi-
cina.	É	o	que	fazemos	em	nossa	clínica.

Como o Instituto de Medicina Biológica, conside-
rado um dos mais bem preparados do mundo em 
eletromedicina dedicada a doenças crônicas e ao 
câncer, tornou-se referência em tratamento biológi-
co e Oncothermia?

O reconhecimento certamente decorre da cons-
trução, durante 45 anos atuando em medicina, pes-
quisas,	 estudo	 permanente,	 cooperação	 técnica,	
atuação	 clínica	 e	 também	 muito	 investimento	 em	
tecnologia	e	aparelhos	dedicados	ao	enfrentamento	
de	doenças	 crônicas.	 É	 com	alegria	 que	 recebemos	
médicos	de	vários	lugares	para	conhecerem	o	traba-
lho	que	realizamos.

Que recado mandaria para nossos leitores?
O	câncer	é	um	distúrbio	metabólico:	significa	que	

ele	 é	 agravado	 ou	 minimizado	 pela	 alimentação.	
Ele	 é	 crônico:	 significa	 que	não	 tem	 cura,	mas	 tem	
controle.  Então, manter uma alimentação natural, 
mais	saudável,	variada,	leve	e	um	estilo	de	vida	cons-
ciente, são os primeiros passos para a prevenção de 
qualquer doença. Inclusive, pacientes que estão em 
tratamento	de	 câncer	 com	outros	métodos,	 devem	
entender	 os	 benefícios	 dessa	 abordagem	 para	 que	
eles	continuem	estáveis	e	tenham	vida	longa	e	com	
qualidade, sobretudo!

 Francisco Humberto de Freitas Azevedo atende no 
Instituto de Medicina Biológica - STN - Lote N - Sala 
334 - Ed. Jaime Leal - Asa Norte - Brasília (61) 3361-0790

  Este livro marca a posição 
que	 a	 medicina	 hoje	 es-
queceu. Trabalho de uma 
vida inteira na Nutrologia 
direcionado no caminho da 
saúde humana. Dr. Francis-
co Humberto resgata a má-
xima “Que o nosso alimen-
to	seja	o	nosso	remédio	e	o	
nosso	remédio	seja	o	nosso	
alimento”.	 Trabalho	 polê-
mico coincide com a nova 
tomada	de	consciência	dos	
efeitos	benéficos	da	medici-
na biológica no combate ao 
câncer.

	 	 Desmistificar	 a	 Terapia	 de	
Reposição	Hormonal	 –	 TRH,	
no	 que	diz	 respeito	 ao	Hor-
mônio	do	Crescimento	–	GH,	
é	a	proposta	desta	obra.	Nes-
te	estudo	comparativo	entre	
o	GH	sintético	e	o	seu	similar	
extraído de plantas, os Se-
cretagogos,	 o	 médico	 e	 nu-
trólogo Francisco Humberto 
de	 Freitas	 Azevedo,	 numa	
linguagem	 fácil	 e	 accessível,	
sugere como tentar reverter 
os estragos do envelheci-
mento humano e melhorar 
a qualidade de nossas vidas.

LIVROS do Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo
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Sem medo do 
Envelhecimento!
*Gerontóloga Shirley Pontes concede entrevista 
a Nazareth Tunholi

	 	 	O	sonho	da	humanidade	é	ter	uma	vida	
longa e saudável. Para a gerontóloga Shir-
ley	Pontes,	isto	é	possível	se	forem	tomados	
certos cuidados ao longo da vida.

Qual a idade ideal para começar a preocupar com 
o envelhecimento?
Enquanto	 jovens,	 acreditamos	 que	 o	 envelheci-

mento	está	distante,	mas	este	é	um	processo	contí-
nuo que não conseguimos parar. No entanto, pode-
mos	 desacelerá-lo	 se	 tivermos	 hábitos	 saudáveis	 e	
cuidados durante a vida. Geralmente, o paciente só 
procura	um	médico	a	partir	dos	40	anos,	quando	co-
meçam a surgir problemas cardiológicos, dores crô-
nicas,	problemas	com	as	articulações,	síndromes...	e,	
para	as	mulheres,	chega	a	menopausa	aos	50	anos,	
quando	 o	 acompanhamento	médico	 ajuda	muito	 a	
minimizar	os	sintomas.	A	idade	ideal	para	começar	a	
se preocupar com o envelhecimento não existe, de-
pende	da	condição	física	de	cada	indivíduo.

Se a pessoa se cuidar bem poderá encarar os 70+ 
com saúde? 

Claro que sim! Para manter-se saudável apesar da 
idade,	o	primeiro	fator	é	a	alimentação.	Procurar	um	
nutrólogo	 ajudará	 a	 entender	 qual	 é	 a	 dieta	 	 para	
atingir	o	objetivo,	que	pode	ser	emagrecimento,		ou	
mesmo equilibrar-se diante de uma doença gástri-

ca	ou	que	exija	a	redução	de	alimentos	específicos.	
E sempre evitar abusos como álcool, tabagismo, es-
tresse, sedentarismo e tudo o que pode atrapalhar o 
equilíbrio	e	funcionamento	harmônico	do	corpo.
Cuidar-se	bem	é	um	investimento	feito	nas	primei-

ras	décadas,	que	será	resgatado	nas	últimas	décadas	
de	vida!	Pela	previsão	estatística,	poderemos	chegar	
a	100	anos!	Mas	isso	é	bom	se	a	pessoa	tiver	saúde	
para	desfrutar	dos	anos	que	virão	e	manter-se	capaz	
de	 interagir	 socialmente,	passear,	praticar	atividade	
física,	manter	o	prazer	pela	vida.

Muitas pessoas queixam-se de perder a memória 
com o avanço da idade. Existe algo a ser feito para 
evitar a demência ou a doença de Alzheimer?
O	que	ajuda	muito	a	reter	a	capacidade	cognitiva	

é	 se	manter	um	eterno	aprendiz.	 	 Estudar	 idiomas,	
música,	fazer	jogos,	quebra-cabeças,	aprender	coisas	
fora	 da	 zona	 de	 conforto,	 fazer	 aula	 de	 dança,	 que	
além	de	trabalhar	o	ritmo,	a	coordenação	motora	e	a	
memória	auditiva,	é	divertido	e	um	meio	de	socializa-
ção	do	idoso,	o	que	ajudar	a	“criar	reserva	cognitiva”.	
A	memória	tende	a	reduzir	com	o	avanço	da	 ida-
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de.		Mas,	se	a	população	está	cada	vez	mais	longeva,	
precisamos aprender a envelhecer com sabedoria e 
entender que existe o momento de procurar clínicas 
especializadas.	No	caso	de	 idosos	 já	com	demência	
leve	ou	moderada	há	a	Neuropsicologia	cujos	profis-
sionais	fazem	treinamentos	para	desacelerar	a	perda	
da memória e criar novos caminhos neuronais. São 
indicados	pelo	menos	duas	vezes	por	semana.	Exis-
tem	também	medicamentos	específicos	que	podem	
ajudar,	sempre	com	o	acompanhamento	de	um	neu-
rologista. 
Como	sugestão,	quando	a	família	perceber	que	um	

familiar	está	esquecendo	muitas	coisas,	está	confuso,	
se perdendo em locais conhecidos ou tendo um com-
portamento	diferente	do	seu	padrão,	é	bom	levá-lo	
ao	neurologista.		Esses	são	alguns	tipos	de	demência	
e	o	médico	indicará	a	conduta	correta.	O	pior	é	acre-
ditar	que	 isso	é	normal	e	permitir	que	o	quadro	se	
agrave sem a orientação adequada.

Quando falamos em envelhecimento, nós mulhe-
res pensamos em cuidados estéticos.  
Cuidar	da	aparência	faz	parte	da	nossa	vida	e	exis-

tem	profissionais	muito	recomendados	em	nossa	ci-
dade,	mas	vale	lembrar	que	quando	o	intestino	fun-
ciona	mal,	uma	das	consequências	é	a	pele	ruim.	O	
equilíbrio	das	funções	fisiológicas	é	o	primeiro	passo	
para	a	beleza	da	pele,	dos	cabelos	e	das	unhas.
A	obesidade	é	um	grande	inimigo	do	nosso	senso	

estético,	mas	o	grave	mesmo	é	que	está	fortemente	
correlacionada com Diabetes Mellitus e Câncer. En-
tão, eu sempre recomendo que as pessoas emagre-
çam,	não	apenas	pela	questão	estética	mas	para	pro-
tegerem	as	articulações	e	se	afastarem	do	grupo	de	
risco de outras doenças que realmente são graves e 
podem	gerar	um	envelhecimento	muito	sofrido	para	
o	idoso	e	para	sua	família.	

As mulheres, especialmente, querem se manter 
lindas.	Mas	é	preciso	lembrar	que	os	órgãos	internos	
precisam estar bem nutridos e hidratados. Por isso 
enfatizamos	 que	 é	 importante	 beber	 água	 mesmo	
sem	ter	sede,	já	que	os	idosos	raramente	têm	sede.	

E a pessoa que cometeu excessos durante a vida, 
o que ela pode fazer para ter um envelhecimento 
tranquilo?
Entender	o	quanto	antes	que	a	relação	é	de	causa	

e	 efeito,	 que	 é	 preciso	mudar	 seus	 hábitos	 e	 para-

digmas para aumentar suas chances de conseguir ter 
um envelhecimento tranquilo. Quem cometeu exces-
sos	deve	redobrar	cuidados	para	ter	um	final	livre	de	
doenças crônicas. 
Um	fumante	por	muitos	anos	pode	 ter	a	 conse-

quência	de	desenvolver	câncer	de	pulmão.	Ele	deve	
parar	e	fazer	muitas	atividades	físicas	para	oxigenar	
seu corpo, livrar-se das toxinas, alimentar-se muito 
bem e tentar recuperar. 
O	mesmo	acontece	com	outros	excessos,	até	mes-

mo com atletas de alto desempenho, que normal-
mente	desgastam	as	cartilagens,	joelhos	ou	as	áreas	
de	maior	 impacto	 do	 esporte	 praticado,	 se	machu-
cam	e	terão	problemas	no	futuro.		São	escolhas	que	
trazem	consequências	e	um	bom	acompanhamento	
médico	fisioterápico	ajuda	nesse	processo.	

E qual o papel da atividade física no envelheci-
mento saudável?
A	atividade	física	moderada,	ajuda	a	evitar	a	perda	

da	massa	muscular	(sarcopenia),	a	manter	as	articu-
lações	funcionais,	a	coluna	flexibilizando	e	a	oxigenar	
bem o sangue por meio da respiração. São recomenda-
das	atividades	lúdicas,	yoga,	RPG,	ginástica	funcional.

Além de câncer, O Instituto de Medicina Biológica 
também oferece tratamento para outras doenças?

Sim, temos tratamentos para muitos males da ida-
de, desintoxicação, tratamentos para dores crônicas, 
fibromialgia,	doenças	reumáticas,	Parkinson,	recupe-
ração	de	AVC,	perda	de	memória,	doenças	intestinais	
crônicas,	 lesão	 de	 nervos,	 cápsulas,	 cartilagens,	 es-
pondilite, quadros de depressão persistente, doenças 
intestinais,	doenças	circulatórias,	entre	outras.	Prefe-
rencialmente, usamos eletromedicina e suplementa-
ção	com	vistas	a	estabilizar	o	quadro	e,	pensando	em	
prevenção, indicamos a reeducação alimentar e ade-
quação	de	estilo	de	vida	para	todos	nós	que	estamos	
envelhecendo.

Convido os leitores a aprenderem a envelhecer 
pois	esse	período	da	vida	pode	ser	muito	prazeroso	
e tranquilo, mas depende do olhar e cuidado de cada 
um para consigo mesmo.

*Shirley Pontes é Gerontóloga, Fitoterapeuta, Psicóloga 
Organizacional, Administradora.  Atende no Instituto de 
Medicina Biológica, STN - Bloco N - Sala 334 - Ed. Jaime 
Leal - Asa Norte - Brasília – DF (61) 3361-0790



36 Revista Capital

Aniversário da AMA Brasília
Em	evento	bem	prestigiado,	a	Aliança	das	Mulheres	que	Amam	Brasília	comemorou	

o	seu	primeiro	aniversário	dia	22.06.	A	presidente	Cosete	Ramos	recebeu	as	sócias	e	
seus convidados no Hotel Nacional, com brindes, homenagens, baile e cultura. Abriu 
espaço	para	as	escritoras	de	Brasília:	Clotilde	Chaparro,	Rosa	Martins,	Maria	Felix,	Na-
zareth	Tunholi,	Gracia	Cantanhede	e	Dad	Squarisi,	na	foto,	com	a	primeira	dama	Már-
cia	Rollemberg,	Ivelise	Longhi,	Cosete,	a	homenageada	Simone	Vieira	e	Tathny	Kefalas.

Marta	Lígia	Cardoso,	Vera	Coimbra,	Dodoia	Resende	e	Cláudia	Jucá Troféu	Iaras	para:	Trudy	Mathias,	Cora	Coralina	(repre-	
sentada	pelo	neto	Paulo	Salles,	Zely	Ornellas,	

foto	com	Cosete	e	Márcia	Rollemberg
Maria Helena Gomide e Simone Vieira, na 

Cosete,	Rogério	e	Eliane



SI Brasília tem nova
Presidente
Em	prestigiada	solenidade,	o	Club	Soroptimist	

International	Brasília	deu	posse	a	nova	diretoria.	
A	dinâmica	Maria	José	Santana,	passou	a	presi-
dência	para	a	médica	associada	Maria	Luiza	Ma-
thias. 
O	evento	foi	realizado	no	auditório	e	no	salão	

de	festa	do	 Instituto	Camões,	na	Embaixada	de	
Portugal, com a presença do embaixador portu-
guês,	Dr.	Jorge	Cabral.

Maria	Luiza	Mathias,	
Alessandra Amorim
e	July	Benevide

Carla	Cristina	Guerra,	Maria	Luiza,	
Jane	Carol	Azevedo	e	Fátima	França

Membros	do	SI	Brasília	ladeando	a	governadora	Jane	Carol	Azevedo	e	as	presidentes	Maria	José	Santana	e	Maria	Luiza	Mathias

Nazareth	Tunholi	e	
Carmen	Bocorny

Beatriz	Ros,	Heloisa	Hargreaves,	Beatriz	Mac	Dowell.	E,	
em	pé,	Maria	Luiza,	Verônica	Nascimento	e	Janice	Lamas

F
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No	decorrer	da	História,	a	roupa	foi	ganhan-
do	 detalhes	 que	marcaram	 diversas	 épocas.	
O	babado	é	um	exemplo:	ele	 foi	 rígido	nas	
golas	da	Rainha	Elizabeth	I,	no	Século	XVII.	
Já	no	Reinado	de	Maria	Antonieta	ele	ga-
nhou	volume,	até	como	símbolo	de	os-

tentação!
O babado, na atualidade, tem cor-
tes especiais dependendo do mo-
delo	da	vestimenta.	Ele	tanto	pode	
ser	modelado	no	godê,	em	cara-

col ou espiral. E convenhamos, 
não há mulher que não se 
identifique	 com	 uma	 moda	

tão clássica e maravilhosa 
como o uso dos babados, 
não	é	verdade?	Por	 isso	

escolhemos para nos-
sa	 matéria	 de	 moda	
este	tema,	capaz	de	
envolver	 você,	 lei-

tora, em um ba-
bado quente do 

nosso verão 
brasileiro!!!

O babado do verão!

*Maria Eva Kasle

Blusa	com	babado	diagonal	é	
uma aposta certeira para quem 
deseja	destacar	a	parte	do	colo	e	
disfarçar	 outras	 partes	 do	 corpo.	
O babado na diagonal deixa a ves-
timenta	moderna	 e	 sofisticada.	 Pode	
acompanhar com uma calça cigarrete 
de	jacquard	brocado.	Já	o	tecido	da	blusa	
pode	ser	de	musselina	ou	tafetá	de	seda,	
que gosta de armação no caimento!

   Diagonal

M
o
d
a
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   Vestido	tomara	que	caia	com	dois	
babados e uma mistura entre o clássico, 
o	moderno	e	o	feminino.	É	algo	delicado	
que	destaca	o	visual	da	mulher!	Além	
da cor rosa que tem uma ligação com o 
romantismo.

Clássico e Moderno

	Se	você	deseja	uma	peça	da	moda	para	
compor	diferentes	estilos,	aposte	na	blusa	
transpassada	com	babados.	É	perfeita	para	
compor	looks	superfinos.	Os	tecidos	mais	
armados	como	tafetá	de	seda	ou	cetim	

deixam mais glamourosa a roupa e, na cor 
vermelha,	fica	mais	sedutora!	

Transpasse com babado

  Saia com babado 
na barra - Asso-
ciada	à	feminilida-
de,	a	saia	é,	com	
certeza,	uma	das	
peças mais ro-
mântica	do	nosso	
guarda-roupa. No 
entanto,	é	possí-
vel usar a saia de 
babados	em	dife-
rentes ocasiões. 
O tecido como o 
jacquard	brocado	
deixa o babado 
armado e chique.

Beijos	com
Glamour!!!

*Maria Eva Kasli 
é historiadora 
e estilista de 

moda. Vive na 
Capadócia -

Turquia

Romântica
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Sempre uma grande alegria dar um giro pela cidade e 
abraçar a gente querida desta Capital Federal! 

Também	é	maravilhoso	visitar	as	embaixadas	e	fazer	um	
intercâmbio cultural com a gente de outros países.

A	embaixatriz	Laura	Mbeng	(Cameroun)	recebeu	as	sócias	do	Clube	
Internacional	de	Brasília,	dia	28.06,	para	mostra	cultural	do	seu	país.

Agraciadas:	Carmen	Bocorny,	Rita	Ballock,	Nazareth	Tunholi,	Maria	Inês	
Nogueira,	Maria	Helena	Gomide,	Amarilis	Prado,	Alice	Cascão,	Auridéa	
Miranda	 e	 Gildrede	 Nascimento	 (sentadas)	 cercadas	 pela	 Diretoria

O	Instituto	de	Cultura	Brasileira,	presidido	por	Marisa	Macedo,	outorgou	o	Troféu	Destaque	2018.

Damiana Leoi com a Em-
baixatriz	Laura	Mbeng

Esta	jornalista,	Rachide	An-
drade,	Gleyds	Oliveira,	Tânia	

Gomes	e	Heloisa	Queroz
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Almoço	no	Le	Vin	com	Carmen	Minuzzi,	
Carmen	Bocorny	e	Guida	Carvalho.	Muito	bom!

Na	foto,	Tânia	ladeada	pela	Diretoria:	Henrique	Joca,	Áureo,	Uvânia	Vanzetto,	Maria	José,	
a	presidente,	Thelma,	Argeu	Ramos,	Maria	de	Fátima,	Gustavo	Franco	e	Osvaldo	Souza

Tomou posse o novo presidente do
Rotary	Clube	Península	Norte,	Teres	Fernando	Virmond,	dia	14.06.

Florentino	Reis,	Teres,	Fernando	Varanda	e	o	casal	Lázara	Helena		e	Joaquim	Camelo

Tânia Gomes

Tomou	posse	na	presidência	
do	 Rotary	 Clube	 Lago	 Norte,	
Tânia Gomes.

Teres com a esposa Silvana Costa, 
presidente	da	Casa	da	Amizade

Orlandina	Machado,	Nylda	Vieira	e	Eliana	de	
Campos em noite de tango em Montevideo
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Festa árabe para Lúcia
*por Nazareth Tunholi

		No	dia	29	de	junho,	Lúcia	Alasmar	recebeu	mais	de	cem	amigas	para	
comemorar	sua	nova	idade,	ao	estilo	árabe.	Foi	um	verdadeiro	desfi-
le	de	túnicas,	jóias,	véus	e	maquiagens.	Além	disso,	havia	a	música,	a	
dança e os quitutes árabes. Tudo maravilhoso, aos olhos e ao coração. 
Parabéns,	querida	Lúcia	Alasmar!

Tive	o	prazer	de	abraçar	Eliane	Freitas

Lindas	Vanderica	e	Ludymery	Melo

A	aniversariante	entre	as	belas	filhas,	Ana	Paula	e	
Ana	Lúcia	Alasmar,	em	frente	à	mesa	dos	doces.
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Graziele	Goulart	e	Carla	Andressa Sezinha	Diniz,	Maria	Alice	Mamede	e	July	Benevides
Dodoia	Rezende,	Fabíola	Cordeiro,	Ceres	Flores	e	Carmem	Ligia	Fraga Edna	Batista	e	Nazareth	Tunholi
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No	ano	passado,	escrevi	nesta	revista	uma	maté-
ria sobre como ouvir Música Clássica que mereceu 
um	bom	interesse	por	parte	dos	leitores,	fato	que	
agradeço	sensibilizado.
Estando	na	Itália,	no	dia	10	de	Junho	de	2018,	pude	

assistir	ao	vivo	pela	TV	RAI	5,	que	transmitiu	o	ma-
ravilhoso	“Concerto	per	Milano”	com	a	famosíssima	
Orquestra	 ‘Filarmônica	 do	 Teatro	 Scala	 de	Milano’,	
que anualmente exibe o espetáculo.  A apresentação 
se	deu	na	grande	praça	em	frente	ao	belo	Duomo	de	
Milano	 (sua	enorme	catedral	 gótica,	 considerada	a	
mais	bela	do	mundo).		A	praça	foi	coberta	com	cen-
tenas,	talvez	milhares,	de	cadeiras	que	foram	ocupa-
das pelos assistentes que a lotaram completamente. 
O	programa	iniciou-se	com	o	Concerto	no.	1	para	

Piano e Orquestra de Tchaikowski. O pianista era ver-

dadeiramente excelente: o russo Denis Matsuev, que 
deu ampla prova disso mais tarde, ao tocar peça de 
Franz	Liszt,	um	dos	maiores	senão	o	maior	pianista	
que	já	apareceu	neste	planeta.	
Aí	 pude	 tirar	 uma	 conclusão	 que	 sempre	me	 in-

teressou:	a	cultura	musical	do	europeu	médio	está	
anos-luz	à	 frente	da	nossa,	pois	a	música	 faz	parte	
do	currículo	escolar	e	todos	aprendem	o	suficiente	
para terem um conhecimento minimamente aceitá-
vel sobre como se comportar num ambiente como 
esse.	Assim,	não	é	considerado	‘de	bom	tom’	aplau-
dir	uma	peça	ao	término	de	cada	movimento,	mas	
ao terminar o primeiro movimento, eis que muitos 
na	 assembleia	 aplaudiram-na	 com	 veemência...	 O	
que	se	pode	dizer	em	defesa	dos	ouvintes	é	que	o	
primeiro	movimento	é	assaz	longo	e	acaba	com	uma	

Quadros de uma Exposição
Por Duílio Baroni

Filarmonica della Scalla
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‘coda’	(movimento	final	de	uma	peça)	que	em	muito	
se	assemelha	ao	final	de	um	típico	concerto	de	pia-
no.	Acredito	que	seja	esta	a	explicação	para	tão	inco-
mum comportamento. Mas eles logo se penitencia-
ram, deixando de aplaudir nos demais intervalos, em 
que	pese	o	fato	de	o	regente	ter	abreviado	o	tempo	
silencioso entre movimentos, para não deixar espa-
ço para mais enganos. 
A	 seguir,	 veio	 uma	 peça	 extremamente	 difícil	 –	

‘Quadros	 de	 uma	 exposição’	 de	Mussorgsky,	 exce-
lente	compositor	Russo	contemporâneo	de	Tchaiko-
vski.	Foi	aí	que	me	dei	conta	de	que	o	concerto	fazia	
um	cumprimento	à	Rússia	-ora	sediando	a	Copa	do	
Mundo-	o	que	acabou	confirmado	com	o	 ‘Bis”	que	
foi	a	maravilhosa	peça	‘Vocalise’	de	Sergei	Rachma-
ninov	-	compositor	Russo,	quase	nosso	contemporâ-
neo, que evidentemente terminou com um aplauso 
“standing	ovation”	para	ambas	as	obras.	E	para	ter-
minar,	 acreditem	–	uma	 versão	 refinadíssima	e	 to-
talmente transcrita para orquestra do nosso querido 
Tico-tico	no	Fubá...	
A	peça	Quadros	de	uma	Exposição	é	‘diferente’	das	

demais	típicas	obras	musicais,	formando	com	certe-
za	um	capítulo	à	parte,	pois,	apesar	de	dividida	em	
‘seções’	não	se	trata	de	movimentos	típicos.
O	original	é	peça	que	foi	escrita	para	piano	e	trans-

crita	pelo	compositor	francês	Maurice	Ravel	para	or-
questra.	A	meu	ver,	faz	estrita	aderência	ao	espírito	
da	versão	original,	 tornando-a	até	mais	compreen-
sível.
No	meu	artigo	anterior,	descrevi	que	muitas	músi-

cas	são	‘incidentais’,	ou	seja,	procuram	descrever	em	
sons um ambiente ou clima, tal como ‘As quatro es-
tações’	de	Vivaldi	ou	a	celebérrima	Schererazade	de	
Rimski	Korsakof.	Mas	nos	‘Quadros’,	o	autor	descre-
ve o caminhar de um visitante a admirar cada pintu-
ra.	O	caminhar	é	descrito	por	uma	melodia	recorren-
te, mas de curta duração, denominada Promenade. 
Segue-se então o nome de cada quadro e o autor 
procurando	descrever	a	atmosfera	ou	transcrição	da	
visão ou emoção proporcionada pela contemplação 
daquela	pintura.	Difícil,	não	é?...		Ao	terminar	a	des-
crição, retorna a Promenade para, em seguida des-
crever o segundo quadro: Gnomus, e assim sucessi-
vamente	até	o	término	da	peça	(*).
Pois	bem,	aqui	a	razão	de	fazer	essa	longa	expla-

nação:	tive	a	 ideia	de	solicitar,	e	o	faço	agora,	caro	
leitor, a algum interessado mecenas de Brasília, ou 

mesmo	alhures,	que	pesquise	cada	quadro	DESCRI-
TO	na	obra	e	o	fotografe	e	a	publique,	para	termos	
sob	a	vista	a	pintura	que	levou	o	artista	a	descrevê-
-la com excepcional maestria. Acredito que diversos 
deles	estejam	no	Museu	do	HERMITAGE,	em	São	Pe-
tersburgo. 
Note	que	existe	na	Wikipedia	um	site	em	 inglês,	

que	trás	algumas	dessas	pinturas,	como	o						http://
www.stmoroky.com/reviews/gallery/pictures/hart-
mann.htm

 Penso que tal trabalho possa interessar a todo o 
mundo,	a	começar	pela	própria	Rússia,	e	qem	se	habi-
litar	a	fazê-lo	será	mundialmente	reconhecido	como	o	
autor de tal indene complementação, que certamen-
te	 ficará	 na	 história	 da	música.	 Vamos	 procurá-la?
Portanto,	se	você	se	interessou	por	esta	obra	e	se	

lhe	parece	meritório	tal	trabalho,	vá	em	frente	e	nos	
brinde com tal complemento aos ‘Quadros de uma 
Exposição’.	
(*)		Os	‘quadros’:
1.	 ”Promenade”	(Passeio)	–	Introdução
2.	 ”Gnomus”	(Gnomo)
3.	 ”Promenade”	(Passeio)	
4. ”Il Vecchio Castello” 
5. ”Promenade” 
6.	 ”Tuileries”	(Tulherias)	
7.	 ”Bydlo”	(Carro	de	Bois)	
8.	 ”Promenade”	(Passeio)	
9.	 ”Ballet	des	Petits	Poussins	dans	leurs	Coques”	
10.	 ”Samuel	Goldenberg	et	Schmuyle”
11.	 “Promenade”	(Passeio)
12.	 ”Limoges,	Le	Marché”	O	mercado	em	Limoges.
13.	 “Catacombae,	 Sepulcrum	 Romanum”	 (Cata-
cumbas,	Sepulcro	Romano)
14.	 “Cum	 Mortuis	 in	 Língua	 Mortua”	 (Com	 os	
Mortos	em	Língua	Morta)
15.	 ”La	Cabane	de	Baba-Yaga	sur	de	Pattes	de	Pou-
le”	(A	Cabana	de	Baba-Yaga	sobre	Patas	de	Galinha)
16.	 ”La	Grande	Porte	de	Kiev”	(A	Grande	Porta	de	
Kiev)

Duílio Baroni é engenheiro 
e esstudioso de Música.
duilio.baroni@terra.com.br
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45 anos 

A presidente do CIB, Iara Castro, homenageia a   
			Embaixatriz	de	Portugal,	Maria	Rita	Cabral

Ana	Maria	Vaz,	Lúcia	Moriconi	e	Fabíola	Loureiro

No dia 29 de maio, 
o Clube Internacio-
nal de Brasília co-
memorou os seus 
45 anos, na Embai-
xada de Portugal, 
com rica progra-
mação, homena-
gens e seguida de 
jantar	 dançante.

Dia	17.05,	Sana	Sayah,	embaixatriz	do	Líba-
no,	 recepcionou	 as	 sócias	 do	 CIB.	 Na	 foto,	
recebe	livro	das	mãos	de		Ianthe	de	Mattos.

Lúcia	Moriconi,	Adeline	Konan	e	Janete	Vaz Yara	de	Cunto,	Sana	Sayah	e	M.	Luiza	Mathias

Sônia	Gontijo,	Iracema	Torres,	Cláudia	Jucá,	
Giselle	Dalle	Rose	e	Heloisa	Valadão

Mirtes Gomide, Eliana Pimentel e Marlene Sousa
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Dia	19.06,	o	Clube	
Internacional de 

Brasília promoveu 
um chá no espaço 
Renata	La	Porta,	
com palestra do 
médico	Fernando	

Maluf.Dodoia	Rezende	e	
Nazareth	Tunholi

Iara Castro e 
Anete da Costa

Maria	Luiza	Mathias	
e Celina Jardim

Foi linda a Festa Junina do CIB, tanto pela 
animação das associadas, quanto pelas roupas 
típicas,	com	um	cardápio	farto	e	a	linda	apre-
sentação	 da	 quadrilha	 “Coisas	 da	 Roça”,	 com	
jovens	de	São	Sebastiuão	e	do	Paranoá.

Bia	Lobo,	July	Benevides,	Nazareth	Tunholi	e	Bernadete	Guedes

Fabíola Loureiro, Ana Paula e Lúcia Alasmar, 
Lourdinha Fernandes e Irene Maia

Dodoia	Rezende,	Iara	Castro	e	Sezinha	Diniz
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Caminhei tanto por terras estrangeiras que meus 
pés	ficaram	endurecidos.	Estão	cheios	de	descober-
tas. As plantas dos caminhos moldaram uma sola es-
pessa, quase um barco, se eu entrar em um rio, sairei 
deslizando	como	canoa.	
Estou	 repleta	 de	 ousadias.	 Os	 espanhóis	 dizem	

“embarazada”	quando	a	mulher	está	grávida,	e	é	isto	
mesmo,	estou	“embarazada”	de	mim,	gerando	uma	
energia nova. E nem me sinto ridícula de pensar as-
sim.	É	a	minha	natureza,	igual	a	uma	antena	parabó-
lica, receptora de sinais, vou captando as ondas ao 
meu	redor.	Isso	me	dá	um	sono…	Um	cansaço	que	só	
eu entendo. 
É	no	domingo	que	descarrego	minhas	forças	e	me	

deixo	levar	pela	preguiça.	Domingo	é	assim,	preguiça	
escancarada.	Começo	ou	fim?	Os	dois,	prefiro	pensar	
que	é	começo	e	fim,	um	recomeçar	do	nada?	A	pa-
lavra	nada	é	oca,	fico	desse	jeito	depois	do	almoço.	
Oca de vontade de dormir. E me renovo ao acordar. 
Então,	escrevo.	Vou	juntando	as	palavras	que	deixei	
de molho, em banho-maria. E lavo panelas para pen-
sar. Panelas são boas conselheiras. Quando dou por 
mim,	 já	 falei	 com	Deus	 enquanto	 a	 água	 escorria.	
Já	me	repreendi,	pois	cometo	erros	demais,	fujo	de	
qualquer parâmetro. 
Veja	 só,	 eu	nem	deveria	usar	essa	palavra:	parâ-

metro	já	que	não	sou	exemplo	para	ninguém.	Aven-
turei-me demais, ao longo do caminho. Estreei em 
palco, sem saber nada de teatro. Dei aula de mate-
mática	sem	sequer	fazer	direito	uma	raiz	quadrada	
mais	complicada.	Os	deuses	tiveram	pena	de	mim.	

Dei certo em muitas coisas, outras lamento ter 
passado	por	elas.	Às	vezes	me	acho	tão	tola!	Tãotola	
deveria	ser	escrito	assim,	junto,	porque	é	tanta	toli-
ce	que	vejo	em	mim!	Sou	impulsiva.	Quando	dizem	
que	fui	para	frente,	costumo	rir.	É	por	isso?		Nunca	
paro	no	meio	do	caminho.	Vou	em	frente.	Nem	sei	
de	onde	tiro	força,	mas	sigo.	Medo	tenho	é	de	não	
ter	coragem.	E	críticas	me	comovem	como	a	morte,	
porque são inevitáveis. 
Também	 não	 durmo	 com	 raiva.	 Minha	 ira	 dura	

pouco,	e	me	dá	fome.	Depois,	passa.	Não	tenho	me-
mória para lembrar de nada ruim. Nesse assunto, 
sou surda. Passo borracha sobre as maldades. Fui 
vítima	de	algumas,	mas	não	lembro	bem	onde	nem	
como.	Aprendi	cedo	a	me	curar	sozinha.	
Agradeço	às	durezas	da	vida,	foram	elas	que	mol-

daram meu caráter. Criei um escudo para lutar pelo 
que	 quero.	 As	 solas	 dos	 meus	 pés	 já	 pisaram	 em	
muitos pedregulhos, estão sempre prontas para pu-
lar	cerca	de	arame	farpado.	De	vez	em	quando,	san-
gram	no	percurso,	sinal	de	que	já	andei	muito.	Uma	
coisa	é	certa:	não	desisto	de	mim,	nem	me	lembro	
quantos	anos	fiz.	Se	me	mostram	a	fila	especial,	para	
maiores,	levo	susto.	Quem	afirma	que	eu	vivi	esses	
anos	todos?	Como	disse	antes,	“estoy	embarazada”	
e	isso	é	para	jovens.	Ainda	duvidam?

Desordem

*GRACIA	CANTANHEDE
Escritora brasiliense, com cinco livros publicados nas 
categorias: contos, romance, crônicas e poemas. 
Blogue: literaturagraciacantanhede.wordpress.com 
em breve terá mais uma de suas obras nas livrarias: 
CONFIDENCIAL	é	o	nome	de	seu	próximo	livro.	Mais	
quatro	estão	prontos,	na	fila,	para	publicação.	

*Gracia Cantanhede
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Enxovais para Mães Carentes

Há	23	anos,	Édila	Chaves	coordena	um	gurpo	de	se-
nhoras	que	se	dedicam	à	confecção	de		enxovais	de	
bebês,	reunindo-se	todas	as	segundas-feiras	em	sua	
residência.

No	dia	26	de	junho,	Édila	recebeu	solenemente	cer-
ca de 25 gestantes para distribuição de enxovais. 

Neuza	Rogoski,	a	anfitriã,	Eunice	Rodrigues,	Maria	Lanize		e	Heloisa	Carvalho	

Aldenora	Leal,	a	palestranate	Fátima	Bezerra,	Édila	e	Raimunda	Marlene

por Nazareth Tunholi

Raimunda	Marlene	abriu	o	evento	elogiando	a	de-
dicação	 do	 grupo.	 Depois,	 foi	ministrada	 a	 palestra	
“Gotas	de	Amor”,	sobre	os	cuidados	com	o	bebê,	pela	
pediatra	Maria	de	Fátima	Bezerra	Costa.	
Após	a	entrega	dos	enxovais,	foi	servido	um	lanche	

especial,	produzido	pelas	integrantes	do	grupo.

Eunice	e	esta	jornalista

Leopoldo	e	Édila	Chaves
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Com	as	banheiras	e	enxovais	a	serem	distribuídos,	Eva	Maria	dos	Reis,	Yara	Marques,	Maria	Lanize,	Vera	Sarmet,	Maria
José	Venturoli,	Heloisa	Carvalho,	Neuza	Rogoski,	Lucimar	Pereira	da	Silva,	Eunice	Rodrigues	e	Édila	Chaves

Gracinha	Oliveira	e	Zilmar	 Heloísa	Queiroz	e	Rachide	Andrade Gestantes assistem a palestra Gotas de Amor

A van voltou carregada de alegria e enxovais
Terezinha	Siqueira,	Rita	Ferraz	e	Neuza	Tomizawa

Martha Margareth
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*Theófilo Silva
Escritor e palestrante. Autor do blog Shakespeare Indignado

Brasileiros e Troianos

“Que há de espan-
toso?	Existe,	num	go-
verno vigilante, uma 
providência	 que	 co-
nhece	 quase	 até	 o	

último	grão	de	todo	o	ouro	de	Plutão,	que	encontra	o	
fundo	 de	 golfos	 incomensuráveis,	 que	 toma	 lugar	 ao	
lado do pensamento e, quase como os deuses, desvela 
a ideia em seus mudos berços. Há na alma de um Esta-
do	uma	força	misteriosa	de	que	a	História	jamais	ousou	
ocupar-se	e	cuja	operação	sobre-humana	é	inexprimí-
vel	pela	palavra	ou	pela	pena.	Todo	intercâmbio	que	ti-
veste	com	Tróia	é	para	nós	perfeitamente	conhecido…”.
A	sentença	acima	foi	escrita	em	1612	e	está	na	peça	

Tróilo	 e	 Créssida,	 uma	 das	 últimas	 tragédias	 escritas	
por	Shakespeare	(foi	montada	no	Brasil	por	Jô	Soares	
no	ano	passado).	Estou	utilizando-a	aqui	e	agora	por-
que acho que ela tem tudo a ver com o caos, a catás-
trofe	que	acabamos	de	assistir,	de	sofrer,	no	país.	Se	no	
início	do	século	XVII,	há	quatrocentos	anos,	portanto,	a	
Inglaterra	já	tinha	um	serviço	de	espionagem	capaz	de	
informar	as	tramas	e	golpes	em	curso	na	nação,	como	
que	o	Brasil	em	pleno	século	XXI,	com	toda	a	tecnologia	
e	pessoal	disponível	é,	ou	foi,	incapaz	de	evitar	a	parali-
sação	do	país	por	um	período	de	dez	dias?	Como?
Uma	cambada	de	imbecis	–	a	expressão	é	coloquial,	

vulgar,	mas	é	perfeita	–	foram	pra	rua	e	pras	redes	para	
pedir intervenção militar, uma ditadura, a coisa mais 
fora	de	moda	e	estúpida	possível,	uma	tragédia	perten-
cente ao passado. Algo que nem os militares querem. 
As	forças	armadas	têm	seu	papel	constitucional,	sabem	
da	 dificuldade	 que	 é	 gerir	 uma	 nação;	 sabem	 que	 a	
classe	política	apodreceu;	que	a	corrupção	tomou	con-
ta do país; que alguns membros do Supremo Tribunal 
Federal,	 entre	 eles	 Gilmar	 Mendes	 e	 Marco	 Aurélio,	
trabalham diariamente para desgraçar o país; mas sa-
bem	também	que,	apesar	disso,	eleições	diretas,	a	de-
mocracia,	é	a	melhor	forma	de	escolher,	de	conduzir	os	
destinos	da	nação.
Ditadura	não	é	solução	para	nada,	pelo	contrário,	é	

uma desgraça com data para terminar. Sabemos que 
a	esfera	pública	 está	 infestada	de	bandidos,	 que	me-

recem	realmente	ser	fuzilados,	tal	o	nível	de	deprava-
ção	a	que	chegaram.	Que	o	Senado,	em	sua	maioria,	é	
composto	por	uma	ralé,	o	que	há	de	mais	corrupto	no	
país,	são	ladrões	declarados	que	riem	do	sofrimento	do	
povo e da agonia da nação. Esse bando de depravados 
de	cabeça	branca,	que	deveriam	ser	o	esteio	de	decên-
cia do país são exatamente o contrário: um bando de 
ladrões	descarados!	O	Senado	no	Brasil	é	o	contrário	
do que deveria ser, de um corpo de homens sábios e 
veneráveis,	 fez-se	o	oposto:	 lá,	 quanto	mais	 se	enve-
lhece,	mais	se	envilece.	Mais	deprava!	Não	vou	falar	da	
Câmara	dos	Deputados	–	basta	ver	que	todos	os	seus	
ex-presidentes	 estão	 presos	 –	 a	 Câmara	 não	merece	
comentários! A renovação tem que vir nestas eleições.
Há	quem	diga	que	sua	situação	é	 tão	desesperado-

ra, que Michel Temer e sua turma deixaram isso tudo 
acontecer para que o país se tornasse uma nação sem 
rumo. Assim, eles se livrariam da cadeia que os espera 
de	portas	abertas	em	 janeiro	de	2019.	Não	acho	que	
Temer	seja	tão	ingênuo	ao	ponto	de	acreditar	nisso!	O	
Brasil não sairá dos trilhos, está desgovernado, mas en-
contrará	sua	rota.	Infelizmente,	vamos	ter	que	suportar	
esse	sujeito	até	o	final	de	2018.	Serão	meses	de	agonia!	
Mas	“É	preciso	suportar	o	insuportável”,	parodiando	o	
Imperador	japonês	Hiroíto,	durante	a	Segunda	Guerra	
Mundial, pelo bem do país!

Temos de estar conscientes de que as quadrilhas que 
tomaram	 conta	 do	 país	 querem	 transformar	 o	 Brasil	
numa	espécie	de	Tróia	–	digo	isso	para	fazer	um	parale-
lo	com	a	cidade	grega	que	foi	destruída	por	seus	pares,	
objeto	da	peça	de	Shakespeare.	Crise	em	grego	é	cla-
ridade, espero que essa crise brutal, uma das maiores 
em	que	o	país	já	viveu,	seja	o	prenúncio	de	mudanças,	
de vermos claro. Nós não aguentamos mais o Brasil!
A	 greve	 dos	 caminhoneiros	 foi	 um	movimento	 dos	

donos de transportadoras, da extrema direita e de um 
bando de marginais que, sabedores do descontenta-
mento	geral,	com	essa	política	louca	e	confusa	do	preço	
dos	 combustíveis,	 que	 aumenta,	 varia,	 todos	 os	 dias.	
A	eles,	se	juntou	uma	parte	do	país.	Na	verdade,	tudo	
isso tem a ver com a corrupção, a doença do dia a dia 
do	país!	Até	quando	suportaremos	isso?



52 Revista Capital

Penas e franjas na festa 
de Kátia!

Por Nazareth Tunholi
Um	esplêndido	festival	de	cores,	penas,	franjas	

e rostos pintados transbordou de alegria e encan-
tamento	a	 festa	de	aniversário	de	Kátia	Piva,	dia	
26	de	maio.	Com	o	marido,	Chico	Piva,	Kátia	rece-
beu	cerca	de	200	convidados,	com	suas	fantasias	
de	índios,	em	seu	haras	São	Benedito	da	Cruz	Alta,	
com um big churrasco, doces, música, animação e 
decoração como no Velho Oeste norte-americano.

Cláudia	Galdina	e	o	casal	Chico	e	Kátia	Piva
	Jair	Rocha	e	Jane	Godoy

	Francisco	e	Rita	Márcia	Machado

 O lindo bolo, a mesa de bombons e o charme
da aniversariante

	Esta	jornalista,	a	anfitriã	e	Elza	Nicoletti



Revista Capital 53
Verônica	Lopes	e	Fátima	França Graziele	Goulart Karina	Cury,	Ana	Paola	Pimenta	da	Veiga	e	a	aniversariante

Mônica	Cortopassi,	Kátia	e	Valdete	Drummond

Sonia	Gontijo,	Jacqueline	Magalhães	e	Denise	Barbosa

Letícia	Barbosa	-	no	embalo	da	decoração
As	embaixatrizes	Julie	Moudoute	-Bell	
(Gabão)	 e	 Laura	 Mbeng	 (Cameroun)
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Já	ouvi	dizer	que	a	imaginação	é	um	poder	mági-
co, e poucas coisas aguçam tanto a minha imagina-
ção	quanto	os	diálogos	platônicos.	Parece	que	até	os	
sentidos	 vão	 atrás	 da	 imaginação	para	 recompor	 o	
cenário,	recuperando	odores	e	sons,	imagens	e	vozes	
do passado, sugeridos pelo requinte das entrelinhas 
do mestre.

Nestes tempos, lendo o Górgias, pequeno diálogo 
sobre	a	retórica,	senti-me	convidada	como	nunca	à	
presença	de	Platão	e	de	seu	carismático	e	marcan-
te	Sócrates,	como	se	de	fato,	suma	ousadia,	tivesse	
conquistado meu lugar por direito ali, dado o envol-
vimento	 vertiginoso	 com	 aquela	 atmosfera,	 aquele	
momento, aquele ser humano tão especial.

Num voo pouco comum, subitamente, me vi atra-
ída a uma localidade distante, algum canto do Pireu, 
proximidades	de	Atenas.	Uma	casa	quadrada,	ampla,	
com	um	pátio	ou	ágora	interna;	no	androceu,	a	porta	
de acesso; baixos relevos pelas paredes; a um canto, 
jovens	escravos	servindo	bandejas	com	pães,	frutos,	
jarras	de	vinho...	uma	casa	de	uma	pessoa	de	posses.	
Ao	centro,	cadeiras	e	sofás	de	reclinar	 (klines),	em-

bora	insuficientes	para	o	número	de	presentes:	cerca	
de	40	pessoas.	Os	mais	 jovens	 se	espalhavam	pelo	
chão,	ao	redor	do	centro...	magnético	centro.	A	um	
canto,	em	um	kline,	o	idoso	Górgias,	atento	e	reflexi-
vo	ao	mesmo	tempo;	ao	seu	lado,	o	afoito	Pólo,	com	
expressão	entre	ansiosa	e	aflita,	olhava	ora	para	seu	
mestre, ao seu lado, ora... para o centro.
Magnetizado	por	este	mesmo	“centro”,	mas	 sen-

tado em um tapete ao chão, o mais próximo possí-
vel,	 havia	 Cálicles,	 o	 anfitrião.	 Um	 pouco	 inclinado	
para	 frente,	 talvez	 por	 ansiedade,	 denunciada	 pela	
transpiração	e	agitação	do	corpo,	 talvez	pelo	dese-
jo	 de	 beber	 avidamente	 cada	 palavra	 dita,	 embora	
a bebida parecesse, em alguns momentos, bastante 
amarga.	Trazia	cabelos	revoltos	e,	no	rosto,	a	expres-
são	da	angústia	de	quem	quer	saber,	mas,	ao	mesmo	
tempo, suporta duramente o próprio conhecimento 
que	deseja.
E,	finalmente,	o	centro...	levemente	recostado	de	

lado no braço da cadeira que ocupava, envolto em 
uma túnica de tecido rude e um tanto gasto, com 
as sandálias igualmente gastas e cobertas de pó, 

Na casa de Cálicles

*Lúcia Maya
Filósofa, diretora adjunta da Nova 
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descalçadas	 por	 algum	 escravo,	 com	 voz	 pausada	
e	tom	doce,	mas	firme,	e	um	olhar	que	alternava	o	
foco	 entre	 seu	 interlocutor	 e	 um	ponto,	 em	algum	
outro	mundo,	ponto	este	que	 todos	 se	esforçavam	
por	também	ver...	sim,	lá	estava	Sócrates,	como	um	
Sol, dando vida a tudo e a todos que gravitavam à 
sua volta. De modos e palavras simples, mas dignas 
e corteses, dialogava consigo mesmo, com sua alma, 
mas abria espaço, generosamente, para que outros 
tomassem parte nesse peculiar diálogo interno.
Passei	os	olhos	pela	sala,	buscando	identificar	mais	

alguém:	estariam	ali	Glauco,	Adimanto,	Alcibíades...?	
Não, certamente; a presença destes teria sido mo-
tivo	de	nota	e	destaque	no	diálogo,	 conhecido	por	
mim.	Estaria	ali...Platão?	Então,	atentei	para	o	 fato	
de que tudo aquilo se passava dentro da imaginação 
de Platão; o palco daquele encontro era a mente do 
mestre, e minha imaginação ousava buscar penetrar 
na dele.
Após	o	hipnotismo	destes	primeiros	minutos,	lem-

brei-me	de	mim	mesma,	e	de	que	eu	também	com-
punha este cenário. Como dar veracidade a esta si-
tuação, sendo eu uma mulher, em meio ao público 
exclusivamente	masculino	de	um	diálogo	socrático?	
Negar	minha	identidade	feminina	é	algo	difícil	mes-
mo	para	o	prodígio	de	uma	imaginação	muito	fértil;	
mas eu havia ido longe demais para retroceder; havia 
que	avançar	e	colher	os	resultados	do	meu	esforço.
Passei	 por	 um	 grupo	 de	 jovens	 escravos	 que	 se	

afastaram	 um	 pouco	 à	 minha	 passagem,	 como	 se	
nada de excepcional houvesse em minha presença. 
Apesar	 disso,	 ao	 correr	 os	 olhos	 pelo	 pátio,	 confir-
mei	o	que	eu	presumira:	nenhuma	mulher,	além	de	
mim. Fui caminhando com cuidado, contornando 
participantes	do	diálogo,	bandejas	e	taças,	todos	es-
palhados	pelo	chão.	Ninguém	parecia	me	perceber,	
por ali; aproveitei a concentração de todos no tema 
do diálogo e avancei mais um pouco, sentando-me o 
mais próxima possível do centro, ao chão, um pou-
co escondida pela cadeira que havia ao meu lado, de 
um	ancião	de	mãos	cruzadas	sobre	o	colo	e	olhar	se-
vero.	Estava	tão	próxima	do	centro	que	podia	sentir	
o	 arfar	 da	 respiração	de	 Sócrates,	 entre	 cada	 frase	
pronunciada.

Naquele momento, Cálicles meneava a cabeça, 
sem	palavras	e	um	tanto	aflito,	enquanto	o	mestre	
prosseguia:
-	Tua	alegação	contra	mim,	Cálicles,	é	a	de	que,	le-

vado	diante	de	um	tribunal,	como	vítima	de	uma	in-
justa	acusação,	minha	falta	de	habilidade	para	lidar	
com	estes	foros	levaria	ao	meu	fracasso	e,	talvez,	à	
minha	morte.	Por	isso,	acusas	de	inútil	à	minha	filo-
sofia.	Contrário	a	isto,	eu	te	afirmo	que	disponho	da	
melhor	e	única	eficiente	forma	de	me	defender	ante	
aquele	Tribunal	cuja	acusação	deve	nos	preocupar:	
aquele	que	julgará	nossa	alma,	despida	do	corpo,	e	
verá,	sem	haver	como	iludi-lo,	as	feridas	e	mutilações	
que os vícios nela causaram. Posso ter a tranquilida-
de de que minha conduta e meus princípios, guiados 
pelo	bom	conselho	da	Filosofia,	mantêm	minha	alma	
pura,	digna	e	bem	formada.	Não	há	outra	defesa	efi-
ciente,	senão	esta,	e	posso	garanti-la	para	mim;	logo,	
tenho	sabido	muito	bem	me	defender	contra	aquilo	
que	é	de	fato	temível:	a	condenação	da	alma	humana.
Cálicles	se	angustiava	com	aquela	exposição;	por	

alguma	 razão,	 mas	 por	 causas	 bem	 diferentes,	 eu	
também	me	angustiava.	Não	era	apenas	a	forma	de	
vida	de	Sócrates	que	estava	sendo	julgada	ali;	era	a	
forma	de	vida	filosófica,	em	si.	Seria	mesmo	o	mais	
apropriado	ficar	 indiferente	às	 injustiças	do	mundo	
e apenas voltar nossa preocupação à saúde da alma, 
ainda	sob	o	risco	de	que	nosso	corpo	fosse	destruí-
do?	Como	fazer	algo	pelo	mundo	se	deixarmos	que	
os	 filósofos,	 os	 que	 de	 fato	 podem	 fazê-lo,	 sejam	
presas	fáceis	em	mãos	de	tiranos?

Sócrates retoma a palavra:
O	mais	feliz	dos	homens	é	aquele	que	não	macu-

lou	sua	alma	com	vícios,	assim	como	o	mais	feliz	dos	
corpos	é	o	que	não	adoeceu;	mas	se	as	almas	ou	os	
corpos	adoecem,	o	melhor	é	aquele	que	busca	a	me-
dicina	ou	a	 justiça,	através	da	correta	punição,	que	
possa	curá-los.	O	pior	e	mais	infeliz,	sem	dúvidas,	é	
aquele	que,	doente	de	corpo,	nega	o	remédio;	do-
ente de alma, nega a correção. Por isso, Cálicles, se 
o	tirano	comete	injustiça	contra	o	justo,	tirando-lhe	
a	vida	e	ficando	impune,	não	é	este	último,	o	justo,	a	
maior	vítima,	nem	o	mais	digno	de	compaixão,	pois	
é	sempre	muito	melhor	sofrer	uma	injustiça	do	que	
cometê-la.
A	 angústia,	 minha	 e	 de	 Cálicles,	 só	 aumentara,	

mas,	enquanto	que,	para	ele,	pareciam	faltar	as	pa-
lavras,	as	minhas	fugiram	ao	meu	controle	e	explodi-
ram, de repente:

- Mas Sócrates, não te parece que há algo pior para 
o	injusto	do	que	a	doença	em	sua	alma,	sem	querer	
se	curar?	Não	seria	ainda	pior,	depois	de	muito	sofri-
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mento,	por	fim,	querer	a	cura,	mas	faltarem	os	médi-
cos,	pois	ele	vitimou	a	todos	com	sua	injustiça?	Não	
seria	por	compaixão	que	o	médico	da	alma,	que	é	o	
justo,	deveria	procurar	preservar-se	de	sofrer	 injus-
tiças,	pois	sua	vida	é	a	esperança	de	redenção	para	
estas	almas	mutiladas	pelo	vício?	Não	deveria	o	justo	
manter-se	 vivo	por	 compaixão	para	 com	o	 injusto?	
Não seria egoísmo marchar tranquilo para o Tribunal 
celeste, de Minos, deixando para trás um mundo em 
chagas,	sem	esperança	de	redenção?
Minha	 voz	 parece	 que	 soou	 cortante	 e	metálica,	

despertando a todos para a minha presença, estranha 
presença, naquele ambiente. Como que subitamen-
te despertos, todos me olharam e se entreolharam, 
num misto de surpresa e indignação. Isso pouco me 
importava:	não	viajara	mais	de	dois	mil	anos	para	me	
preocupar	 com	 preconceitos,	 antigos	 ou	 atuais,	 de	
mortos ou de vivos, que são todos muito parecidos, 
neste	 particular	 aspecto.	 Só	 via	 Sócrates	 diante	 de	
mim,	só	ele	existia.	Precisava	levar	para	casa	aquela	
resposta; tratava-se de como viver, de como respon-
der à mais ingrata circunstância que ronda todos os 
que	despertam	para	a	filosofia,	ao	longo	da	história:	
a	 incompreensão	 e	 a	 injustiça.	 Em	minha	modesta	
condição	de	aprendiz	de	filósofa,	já	experimentara	o	
gosto de ambas, e agora, duvidava que minha reação 
tivesse	sido	a	mais	adequada.

Dei-me conta do olhar de Sócrates em minha di-
reção:	fixo,	 atento	e,	 fato	 curioso,	 levemente	 sorri-
dente,	expressão	que	não	esboçara	até	aquele	mo-
mento. De repente, as palavras surgiram, pausadas e 
seguras, como sempre:

- Digamos, minha inesperada visitante estrangei-
ra,	que	este	nosso	“imaginário”	tribunal	de	injustos	
tivesse	me	 acusado	 e	 levado	 à	morte,	 e	 eu	 a	 acei-
tasse com serenidade. O que mais te serviria como 
ensinamento:	minha	forma	de	viver,	minha	forma	de	
morrer,	ou	ambos?
A	 pergunta	me	 causou	 um	 impacto:	 é	 claro	 que	

amava cada palavra de Sócrates, em vida; mas sua 
morte,	 e	 a	 forma	 como	 encarou	 sua	morte,	 foram	
simplesmente imprescindíveis. Sua dignidade, coe-
rência	e	coragem,	raras,	sobretudo	ante	uma	expe-
riência	 tão	 difícil,	 tornaram-se	 um	patrimônio	 para	
todo homem que volta seus olhos e sua vida para 
a	 busca	 da	 sabedoria;	 sua	morte	 foi	 um	 “fecho	 de	
ouro” para sua vida, digna desta...

Sem me dar conta, balbuciei uma resposta: “Penso 

que ambos, Sócrates...”
O	mestre,	levemente	reclinado	para	a	frente,	com	

uma	voz	talvez	um	pouco	mais	baixa,	ponderou:
E	não	pensas,	então,	que	o	justo	educa	ao	viver	e	ao	

morrer?	Ao	ser	aceito	ou	ao	ser	rechaçado?	Quando	
o	consideram	ou	quando	o	desprezam?	Toda	a	vida	
do	justo	é	medicina	para	a	alma	daquele	que	deseja	
curar-se...	ou	talvez	seja,	mais	ainda,	a	resposta	aos	
momentos	amargos,	por	sua	maior	dificuldade...	não	
concordas	com	isso?

Sim, concordo...Sócrates...
A palavra “mestre” veio aos meus lábios...como ele 

a	merecia!	Mas	 talvez	 sua	pronúncia,	 naquele	mo-
mento,	aumentasse	o	desconforto	dos	presentes.	Ela	
não	fora	pronunciada...mas	senti	que	ele	a	recebera.
-	Então,	concordas	que	o	justo	deve	viver	quando	

é	justo	viver;	morrer,	quando	é	justo	morrer,	e	deixar	
aos	deuses	a	decisão	de	quando	um	ou	outro	é	mais	
oportuno	e	útil	para	todos?

- Certamente, mestre...
Pronto:	 a	 palavra	 proibida	 escapara;	 a	 aspereza	

dos olhares transbordou em expressões entrecorta-
das	e	cada	vez	mais	ruidosas	de	desconfiança	e	des-
conforto.
No	meio	do	ruído,	identifiquei	a	resposta	do	mes-

tre a alguma indagação ou protesto de Cálicles:
-	Agora	é	momento,	meu	bom	Cálicles,	de	nos	des-

pedirmos,	com	tua	admirável	e	já	costumeira	hospi-
talidade, da visitante estrangeira, que tem longo ca-
minho	pela	frente	até	alcançar	sua	casa.

E, voltando-se para mim:
-	É	melhor	partires	agora,	amiga;	e	leva	meus	bons	

votos ao teu povo, especialmente àqueles que, den-
tre	 eles,	 se	 dedicam	 à	 filosofia,	 e	 a	 cultivar,	 como	
consequência	desta,	a	justiça	e	o	bem.
Agradeci,	 levantei-me	e	 saí,	 deixando,	 ainda	níti-

das,	atrás	de	mim,	algumas	vozes	confusas	de	pro-
testo.

Passando pela porta principal, caminhei reto, pas-
sando por ruas estreitas e empoeiradas, de volta ao 
meu tempo e ao meu mundo, agora, bem mais cer-
ta	de	que	este	não	é	exatamente	o	meu	tempo	e	o	
meu mundo... ainda há muito a caminhar. Mas sei 
que havemos de caminhar sempre assim, reto, sem 
atentarmos	às	vozes	confusas	que	nos	cercam,	bus-
cando	nosso	mundo,	 trazendo	dentro	de	nós	a	voz	
do mestre que, desde o centro, de um centro sem 
tempo, orienta, ilumina e aponta o caminho.
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