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Parecia-nos bem segura a rotina 
de nossas vidas. Era maravilhoso 
acordar tranquilamente e, após o 
café da manhã, já alcançar as nos-
sas agendas do dia e nos lançarmos 
às tarefas anotadas. De repente, as 
coisas foram mudando. Havia uma 
ameaça pairando à nossa volta e 
isso se tornou, em poucos dias, 
uma realidade de proporção mun-
dial. Era o mês de março de 2020, 
quando foi iniciado o isolamento 
social contra a pandemia de um 
novo coronavírus. E nós, aqui, em 
Brasília, preparávamos muitas fes-
tas para comemorar os sessenta 
anos desta capital federal.

Tínhamos uma gana enorme para 
realizarmos bailes, jantares, sole-
nidades, shows tudo em nome do 
amor que alimentamos por essa 
terra cheia de sotaques, de manias, 
de recortes e das surpresas que 
nos têm acalentado ao longo de 
seis décadas incríveis. 

Nossa Brasília se destaca radian-
te, toda vestida de maturidade, 
embora tão jovem diante das ou-
tras cidades, na escala histórica que 
mensura o traçado territorial brasi-
leiro. Merece, pois, a animação de 

seu povo e o nível das produções 
que se ensaiavam, por vários can-
tos do Distrito Federal, para as co-
memorações dos sessenta anos de 
existência, de glórias e de hospita-
lidade.

Estava próximo o dia 21 de abril, 
a data magna da cidade, e a cha-
mada quarentena estava apenas 
começando. Fomos impedidos de 
nos reunir, a menos que fosse vir-
tualmente, mas um jantar de gala 
não tem graça por vídeoconferên-
cia. Então, cessaram os preparati-
vos, todas as festas que estavam 
sendo organizadas não tinham a 
menor perspectiva de realização 
em abril de 2020. Todos os proje-
tos foram postergados para depois 
que a pandemia passasse.

Nossa Brasília, no entanto, su-
portou tranquila e serena as suas 
vias, praças e parques vazios; os 
seus clubes, shoppings, hotéis e 
restaurantes fechados. Uma brisa 
nostálgica deslizava entre os can-
tos da cidade, inundando os olhos 
de uns poucos transeuntes. Assim 
foi o seu aniversário: soturno, sem 
shows nem fogos, sem gente ele-
gante nem brindes, sem homena- Nazareth Tunholi

Nossa Brasília sessentona
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gens nem discursos, apenas com 
o que foi possível ser dito via web.

Mas nossa Brasília sessentona 
não perdeu o brilho nem se des-
montou de vazia, continua linda-
mente iluminada sob o seu céu 
cristalino, ostentando as bugan-
vílias coloridas que compõem sua 
paisagem de estruturas arquite-
tônicas exclusivas, metidas no 
abraço de um lago irreverente e 
lindo. 

Assim, descansada e renovada 
após a quarentena, que já passa 
de 120 dias, Brasília recebe o seu 
povo, em pleno Eixão, na avenida 
W3 e por todas as portas que rea- 
brem aos poucos, animada para 
retomar o ritmo de cidade em paz 
e transbordante de esperanças!



Terra que acolhe
E atrai pela
Arquitetura e beleza
A mãe de toda a nação,
Somos teus filhos
E a ti toda gratidão!

Mãe de um Brasil
De muitos corações,
de todas
As raças e
Religiões!

Moradores nativos, ou não 
Descobrem seus encantos a cada dia
Na arte, cultura e  gastronomia!

Na moda, nas quadras, no lago Paranoá
No verde dos parques da cidade,
Pra amar, caminhar ou pedalar!

No cristal da água mineral
passeio de barco no Paranoá
Ou no encanto do Pontão pra namorar!

E nesse aniversário
Sem festa nas ruas
Ou na cidade
Cantemos nas janelas
Sua beleza e majestade!

Parabéns
Brasília, mãe amada, toma meu coração
Em troca do primeiro
pedaço do bolo
Oro para que continue sendo
A capital dessa nação! 

*Nívia Cruz Parrião é jornalista e missionária

Brasília, mãe amada
*Nívia Cruz Parrião
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Míriam Leonel
prestigia Brasília

por Nazareth Tunholi

A premiada artista plástica Míriam Leonel pos-
sui uma enorme empatia com Brasília, cidade onde 
cresceu, se casou pela primeira vez, teve seus filhos 
e os criou. Em sua bela biografia, consta que ela mu-
dou-se, após segundas núpcias, para Maceió (AL), 
onde morou por seis anos com seu esposo, o Juiz de 
Direito Dr. Geraldo Palmeira, hoje falecido. Nasceu 
em Corumbá de Goiás porque seus avós maternos 
moravam lá e seus pais foram visitá-los, quando a 
mãe entrou em trabalho de parto e não pôde re-

tornar à capital. “Então eu nasci na casa histórica 
que foi dos meus avós, sob os cuidados do saudo-
so médico Dr. Maurity”, comenta a artista plástica 
Míriam, que sente um “grande orgulho de ser uma 
candanga goiana”,  como diz.

Ao participar de importantes eventos como ar-
tista plástica, licenciada pela Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal, Miriam Leonel tem conhecido 
vários artistas locais que admiram as suas obras. 
Em 2019, ela conheceu Cida Carvalho, membro da 
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Academia Internacional de Cultura-AIC, que a indi-
cou para ocupar também uma cadeira na renomada 
instituição, que tem sede em Brasília. Após análise 
curricular, Míriam Cristina Sanches Leonel Palmeira 
foi aceita para ocupar a Cadeira número 19, cujo pa-
trono é o famosíssimo Renoir. Na AIC e no contexto 
artístico de Brasília, Míriam se preocupa em atuar 
com todo o seu potencial e talento.

Em seu currículo, consta a formação técnica em 
Artes Plásticas, com cursos livres em Arte Contem-
porânea. Formou-se também como enfermeira-es-
teticista, especialização Pós-Cirúrgico Facial; e Der-
mopigmentação-Paramédica. “Essa especialização, 
com Aréola Mamária pós-Mastectomia, eu fiz pela 
base técnica Enfermagem”, comenta a artista.

Montou consultório e atendeu a uma boa cliente-
la por quatro anos, optando por encerrar essas ati-
vidades para empresariar suas atuações nas artes, 
que já estavam intensas.

Foi aprimorando o seu trabalho, estudando, exer-
citando a sua criatividade e consolidando as suas 
técnicas. Iniciou o curso de Gestão Empresarial, mas 
teve de trancar a matrícula. Sua produção artística  
estava sendo muito notada, tendo o reconhecimen-
to da crítica especializada e, consequentemente, 
demandando dedicação integral da artista. 

Míriam Leonel voltou a sua inspiração para a te-
mática angelical, deixou sua alma recarregar-se de 
vibrações místicas e foi buscar, no barroco, os me-
lhores traços e as mais inocentes expressões para 
encher de graça as pinceladas sobre suas telas. Os 
anjos de Míriam Leonel começaram a chamar a 
atenção da comunidade artística mundial a partir de 
2006, quando ela foi convidada a expor na sede das 

Organizações das Nações Unidas (ONU), em Nova 
Iorque, evento cuja temática remetia à paz mundial. 
Na mostra, suas obras “Anjo de uma asa só” (foto 
abaixo), “Etnias” e “Anjos da Paz” foram bastante 
elogiadas. Cerca de um ano depois, Miriam já em-

barcava para Israel, dessa vez, para 
uma mostra dentro da Conferência 
Internacional pela Paz, em Jerusalém.

A artista tem rodado o mundo com 
seus anjos magníficos, os quais re-
metem a uma elevação espiritual em 
situações de calamidade, injustiça so-
cial, na busca da melhoria da huma-
nidade. Assim, Míriam Leonel fez um 
tour pelo continente europeu, com 
passagens pela França, Portugal, Itá-
lia, Alemanha, Suíça e Vaticano, onde 
expôs obras retratando os seus anjos 
barrocos. Ao chegar a São Paulo, no 
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dia 30.08.2019, ainda participou da exposição Dinâ-
mica de Arte, promovida pela Academia Brasileira 
de Ciências, Artes História e Literatura – ABRACI, na 
qual foi recentemente empossada como acadêmi-
ca. Essa mostra foi na galeria do Shopping Central 
Plazza. 

Recentemente, Míriam Leonel recebeu a notícia 
da indicação de seu nome para integrar a importan-
te Academia Brasileira de Belas Artes, cujo proces-
so de votação está previsto para ser realizado logo 
após o término do isolamento social, pela pandemia 
que nos assola.

Trata-se de uma carreira de conquistas para essa 
artista, que já contabiliza medalhas e troféus, no 
Brasil e no exterior, por sua expressiva participação 
em festivais e em importantes coletivas.

Como cidadã preocupada com as causas huma-
nitárias, a bem-articulada artista plástica estende 
seu olhar aguçado para as consequências difíceis 
da pandemia pelo Covid-19 ao redor do planeta. 
Participa de quatro mostras dentro do projeto Expo 
Quarentena Internacional, que acontece em vários 
pontos do mundo, além de fazer doação para orfa-
nato na Guiné-Bissau, através de sua marca “Dona 
dos Anjos”. 

Também comemora a parceria firmada com a Vila 
Salomão, empresa de artigos finos e de arte, para 
comercialização exclusiva de peças de sua autoria, 
inicialmente em Brasília e, em breve, também em 
Goiânia. 

Dona de um traço único, com fortes notas do bar-
roco, a artista tem cativado quem tem contato com 

a sua arte. Produz e dá luz às suas peças, com que 
tem conquistado inúmeros apreciadores.

A DONA DOS ANJOS

 Com o que viu e vivenciou sobre o drama judai-
co, Míriam Leonel produziu as obras “Anjos do Ho-
locausto” (foto abaixo) e também “Anjos da Paz de 
Israel” que lhe rendeu menção honrosa na galeria 
Art&Art de Brasília, reconhecida no meio artístico 
nacional. Também o Museu do Holocausto, na cida-
de de Curitiba, encomendou obras da artista para 
sua exposição permanente.

Além de seu exímio talento artístico, Miriam pos-
sui uma visão empresarial e, diante da demanda de 
seus trabalhos, resolveu estudar a reprodução de 
imagem segundo a técnica Giclée, que é a pintura 
canvas sobre o papel, o que ajudou a popularizar 
ainda mais suas imagens.

Sua obra artística foi registrada pela Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, inclusive o seu livro in-
titulado Arte de Anjo. Com isso, surgiram importan-
tes oportunidades, como o convite para a exposição 
na sede do Banco do Uruguai, na Casa Portuguesa e, 
em 2018, uma mostra na Alemanha. A participação 
na exposição alemã rendeu fundos que foram rever-
tidos para o tratamento de crianças com sequelas 
físicas e emocionais no pós-guerra. 

No ritmo da doação, Miriam já entregou suas 
obras impressas para bibliotecas e telas para expo-
sições permanentes, como a do Vaticano, que tem 
em seu acervo um de seus importantes exemplares.

Com suas idas e vindas da Europa, Míriam Leonel 
despertou o interesse da curadora de 
arte, baronesa norueguesa Jiselda Sal-
bu, da Artcom Expo, que tem levado o 
nome da artista a inúmeras mostras e 
eventos humanitários de arte. 

A CARREIRA

 A arte começou muito cedo na vida 
de Miriam Leonel, que cresceu em 
meio ao trabalho missionário dos seus 
pais, desde 1970, em Brasília (DF). 

“Minha arte barroca brasileira é uma 
inspiração divina. Já pintei, ao vivo, em 
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vários congressos internacionais para leilões humani-
tários”, conta ela.

A carreira de Miriam teve início quando ela, que 
passou toda a infância em Brasília, aqui decidiu ini-
ciar-se nas artes, movida por um talento natural que 
a impelia para o caminho do desenho e da pintura. 

Com tudo que estudou, embrenhou-se pelo barro-
co mesclado ao realismo, mas com um viés intimista 
e criativo. Essa miscelânea resultou nas obras marca-
das pela exclusividade, pelo talento impar da artista, 

com sua técnica apurada.  Seus Anjos da Paz, que 
foram expostos na sede da ONU em 2006, viajam 
pela paz mundial. É notável a sua dedicação à Arte 
Religiosa, que remete ao antigo e ao moderno e 
que tem atraído admiração, onde quer que suas 
obras cheguem. 

“Minha alegria e verdadeira vocação encontra-
ram na pintura uma realização completa. O tra-
balho começa bem antes do início da pintura em 
tela. A inspiração sempre vem de algo que me co-
move. E eu me rendo diante da tela.  Me realizo 
com o meu trabalho “Arte para a humanidade”. O 
resto ainda está por vir. E, se depender de mim, 
virá. Quando alguém olha para o meu trabalho e 
me faz perguntas, significa dizer que eu atingi meu 
objetivo. Há sempre uma história por trás de cada 
criação”, comenta Miriam Leonel.

Recentemente, a artista foi agraciada com men-
ção honrosa em certame da 60ª International Cul-
tural Exchange of Art, em Londres, na qual concor-
reu na categoria fotografia digital, para Europa e 
América, e foi contemplada. O prêmio que recebeu 
em dinheiro, ela fez questão de doar e foi enviado 
para campo infantil de refugiados em Moçambi-
que. Como não pôde ir a Londres, a artista foi re-
presentada pela baronesa Jiselda Salbu.

Em Brasília, Míriam Leonel, mesmo em isolamen-
to social, não deixou de demonstrar o seu amor por 
esta cidade, rendendo-lhe vivas pelos seus 60 anos 
de existência, desejando décadas de pleno fortale-
cimento e sucesso ao povo brasiliense.

Como membro da Academia Internacional de 
Cultura (AIC), que a recebeu muito bem em Brasí-
lia, a artista está convidada a expor o seu trabalho 
na Mostra AIC de Arte e Literatura, tradicionalmen-
te sediada pela Câmara Legislativa/DF, oportunida-
de em que receberá o Prêmio AIC de Artes Plásti-
cas, anualmente outorgado pela AIC a artistas que 
se destacam no respectivo ano.

Anjo da Paz - Obra premiada na ONU. Este anjo já voou o 
mundo pela paz
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Às margens do Lago Paranoá, no setor de Clubes 
Sul, localiza-se a sede e o clube da Associação dos 
Servidores do Banco Central - Asbac Brasília.

Fundada em 1977, faz parte da vida de muitos bra-
silienses que cresceram nas dependências do clube e 
frequentaram os inúmeros shows de aclamados artis-

Tomou posse 
em 2019, a presidente executiva Edina Souza Costa 
Pinto (foto), uma mulher inovadora que visa o apri-
moramento da associação. Em sua gestão, apresen-
ta inúmeras melhorias e deu seguimento às obras 
de revitalização do clube. É a primeira mulher a ocu-

par o cargo de maior escalão na história da 
associação e é um exemplo de gestora. Edina 
acredita no ambiente familiar e na inovação. 
Atenta-se a todos os detalhes e vislumbra o 
significativo crescimento do clube. Investe 
em parcerias e empenha-se no reposiciona-
mento da Asbac na sociedade brasiliense. 
Atualmente, a Asbac é referência em seus 
campeonatos esportivos e suas celebrações 
socioculturais, que atendem a toda família.

São mais de 160mil m², com edificações 
clássicas para atender uma gama de convi-
dados. Entre elas, o famoso Salão Social, um 
prédio flutuante, que comporta eventos para 
até 1.000 pessoas (foto na pág. ao lado).

Com capacidade para celebrações com até 
15.000 participantes, a Prainha é um dos 
mais prestigiados espaços do clube. É inspi-
rado nas regiões litorâneas.

A Asbac possui o maior Parque de Churras-
queiras de clubes do Distrito Federal, com 
uso exclusivo para os associados e está dis-
ponível em três tamanhos, com capacidade 
de 30 a 120 pessoas (foto abaixo).

Asbac Brasília 
uma segunda casa

3

1 2

4

tas, grandes eventos e celebrações familiares.
Entre os inesquecíveis shows realizados na Asbac, 

citamos os das fotos: 1. João Bosco; 2. Alcione; 3. 
Beth Carvalho; 4. Ângela Maria e Cauby Peixoto.

Ao longo dos anos, a instituição sem fins lucrativos 
foi adaptando-se às mudanças de consumo da socie-
dade e consolidou-se como o ambiente ideal para se 
tornar a segunda casa de seus frequentadores. 

por Mariana de Medeiros Andrade
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Os salões e os espaços da Asbac são ideais para 
casamentos, formaturas, exposições, desfiles e 
muito mais.
Agende uma visita e conheça nossos ambientes
sofisticados e climatizados.

A Asbac é melhor com você! /asbacbsb

Seu evento merece a melhor locação

Salão Social
Prainha

Portal do Lago
Espaço Gourmet

Saiba mais: (61) 3212-5418 / 5419
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No dia 12.02.2020, a Academia Internacional de 
Cultura - AIC, realizou solenidade de posse de no-
vos membros, no Salão Tom Jobim, da LBV. A AIC, 
entidade cultural sem fins lucrativos, sediada em 
Brasília, realiza suas atividades há 24 anos. Reúne 
intelectuais das áreas das artes, da música, literatu-
ra, ciências e filosofia, para o intercâmbio cultural, 
a união entre os povos e a paz!

A presidente da AIC, a jornalista e escritora Na-
zareth Tunholi, dirigiu a solenidade junto com a se-
cretária-geral, a gerontóloga Shirley Pontes. O coro 
oficial da AIC, Coral Alegria, abrilhantou o evento 
com suas canções e com o Hino Nacional Brasileiro 
e o Hino da AIC, que tem letra do saudoso acadê-
mico Nestor Kirjner e música do maestro Sebastião 

Na mesa diretora, o acadêmico Dr. Marlênio Oliveira, a escritora Clotilde Chaparro, a diretora de Relações Internacio-
nais da AIC, July Benevides Lambach, a presidente  Nazareth Tunholi, o diretor de Música, Sebastião Theodoro Gomes, a 

diretora Social, Goretti Neris, e a diretora de Comunicação, Damiana Leoi

             por Raquel Verano

Theodoro Gomes. 
Receberam a Estola de Acadêmico: o sociólogo 

escritor Dr. Waldemar De Grégori, o escritor  
Ricardo Fiorillo de Araújo, a arquiteta Dra. Quelvia 
Heringer de Freitas, o professor escritor Diniz Félix 
dos Santos, a fisioterapeuta Dra. Elizabete Maria 
dos Santos, a fonoaudióloga e estilista Valentinne 
F. B. G. de Oliveira, Enelita Michellon, graduada 
em Ciências Contábeis, e a artista plástica Míriam 
Cristins Sannches Leonel Palmeira.

Após o Juramento Formal dos novos acadêmicos, 
de fidelidade e apoio à AIC, a presidente convidou 
os presentes para um requintado coquetel no salão 
nobre do Parlamundi, na LBV, onde acadêmicos e 
convidados confraternizaram e também posaram 
para muitas fotos.
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Os empossandos com seus 
padrinhos e madrinhas, no Sa-
lão Nobre do Parlamundi, logo 
após a solenidade de posse.

Professora Vera Versiane, acadêmica 
que indicou Dr. Waldemar de Gregori

A secretária-geral, Shirley Pontes, 
indicou o escritor Ricardo Fiorillo de 

Araújo (foto à esquerda)

A diretora de Comunicação da AIC, 
Damiana Leoi, indicou a Dra. Quelvia 

Heringer de Freitas
O escritor Diniz Félix dos Santos foi indica-
do pela diretora de Artes, Socorro Mota

A diretora Social, Goretti Neris 
indicou Dra. Elizabete dos Santos

Goretti Neris também indicou 
Valentinne de Oliveira

Míriam Leonel foi indicada por Cida Car-
valho, ambas artistas plásticas

Enelita Michellon foi indicada 
pela acadêmica Rosa Rezende
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No coquetel de posse de novos membros da AIC: Rosileide Morais, Alsimar Mello, 
Irene Maia, July Benevides, Shirley Pontes e Tânia Gomes

Após a solenidade, todos os acadêmicos presentes posaram para a foto oficial, que marcou a posse de uma bela tur-
ma de novos membros da Academia Internacional de Cultura, cuja finalidade é reunir intelectuais para o intercâmbio 

de conhecimento, em âmbito nacional e internacional, com vistas à união e à paz.
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O Coral Alegria abrilhantando a festa da AIC, com a 
maestrina acadêmica Ana Boccucci

O casal Marlênio Oliveira e Rosa Rezende, com Enelita 
Michellon e a presidente da AIC Nazareth Tunholi

A AIC deu as boas-vindas, em alto estilo, à nova turma de acadêmicos, com solenidade na Sala Tom Jobim, da LBV, em 
Brasília. Receberam a Estola de Acadêmico: a contabilista Enelita Michellon, o escritor  Ricardo Fiorillo de Araújo, a fono-
audióloga e estilista Valentinne de Oliveira, a arquiteta Dra. Quelvia Heringer de Freitas, o professor escritor Diniz Félix 
dos Santos, a fisioterapeuta Dra. Elizabete Maria dos Santos, a artista plástica Míriam Leonel e o sociólogo escritor Dr. 
Waldemar De Grégori.
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O ano era 1973. A Capital Fede-
ral ainda era uma jovem cidade 
com obras por todo lado, cons-
truções de blocos residenciais, 
lojas e escolas.

Respirava-se o ar da moderni-
dade e da pujança que caracteri-
zava Brasília naqueles anos, gen-
te nova a fincar raízes, chegando 
a todo momento para aqui se es-
tabelecer.

Ao mesmo tempo, com a trans-
ferência das representações di-
plomáticas do Rio de Janeiro 
para Brasília, se escutava uma di-
versidade de idiomas que aqui se 
concentravam.

Foi nesse cenário que duas mu-
lheres visionárias, uma brasileira 
– Ana Maria Sarcinelli Garcia, e 
outra americana – Maria Albane-
ze Koplowitz, fundaram o Clube 

Internacional de Brasília - CIB, 
com a finalidade de promover a 
integração social e cultural entre 
mulheres brasileiras e estran-
geiras, o intercâmbio cultural, a 
realização de atividades educa-
cionais e o patrocínio de ações 
assistenciais.

Ao longo desses quase 47 anos, 
o Clube Internacional veio se 
destacando no cenário da Capi-
tal, promovendo eventos de alta 
qualidade, integrando as senho-
ras estrangeiras que chegam a 
cidade sem conhecer ninguém 
e buscando conhecer melhor os 
costumes e tradições dessa gente 
alegre e hospitaleira que é a nos-
sa gente, esta mistura de migran-
tes de todas as partes do país que 
tornam o povo desta cidade úni-
co e incomparável.

As raízes do Clube encontram-
-se na crença, na amizade e na 
convicção de um melhor enten-
dimento para superar dificulda-
des linguísticas e culturais. No 
Clube, reúnem-se senhoras que 

exercitam a arte de cooperar sem 
competir, abrindo seus corações 
e seus lares para companheiras 
de todas as nações.

Na presidência do CIB, se al-
ternam senhoras brasileiras e 
estrangeiras, imprimindo a cada 
gestão um olhar novo e diferen-
te, trazendo sempre a missão 
maior de integração entre os po-
vos, fazendo renascer a esperan-
ça de construir um mundo mais 
próximo da paz, na medida em 
que crescem a amizade e a com-
preensão entre as mulheres.

Além disso, o apoio do Clube, 
às entidades assistenciais aqui 
estabelecidas, faz a diferença 
para os menos favorecidos. Quer 
seja através de campanhas espe-
cíficas para arrecadação de co-
bertores e brinquedos, quer seja 
no apoio financeiro para obras e 
compra de equipamentos, o CIB, 
ao longo desses anos, vem procu-
rando minimizar as dificuldades 
que crianças, mulheres e idosos 
sofrem no mundo de hoje.

O Clube Internacional na
   história de Brasília

*Maria Angela Canguçu de Mesquita
Presidente do Clube Internacional de Brasília - CIB
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Na mesa diretora: Maria José Santana, presidente Cecília Borgo de Martins, Ianthe 
Mattos, Marlene Bacelar, Iara Castro e a nova presidente, Maria Angela Mesquita

Nova Diretoria do CIB, posse dia 10.12.19, no Clube das Nações

As sócias Nilma Mello e Rosa 
Rezende

Damiana Leoi, esta jornalista, Heloísa Queiroz, Gleyds Oliviera, 
Quelvia Heriger, Maria Luíza Mathias e Rosa Rezende

Heloísa Aroeira e Lúcia Chaves

Membros da Diretoria do Clube Internacional de Brasília Cláudia Jucá e Elizabet Campos
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Os casais, Jorge Fernández Rincón e Maria 
Angela de Mesquita, Maria José e Adelmir 
Santana

Mary Freitas Morais, Maria Alice Mame-
de e Mônica Caiado

O coral do CiB, regido pelo maestro Ricardo Castro

Iara Courriere Castro, Dodoia Rezende e Maria Luiza Mathias A presidente Maria Angela entre amigas associadas

Embaixatrizes: Grace Angela Talbot, María 
Mercedes Galarza de Delgadillo e Julie 

Pascale Moudoute-Bell
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A elegante e alegre Diretoria do Clube Internacional de Brasília prestigiando o Carnaval 2020

Hone de Castro, Edna Batista, Heloísa Valadão e Irene Leite Maia Embaixatriz Grace Angela Talbot (Guiana), Lúcia 
Moricone, Iara Castro e Kátia Kouzak

No auge da animação: 
Lucila La Porta, Ilza 

Jussara Nascimento, Ma-
ria Luiza Postiga, Maria 

Auxiliadora Oliveira, 
Celina Lima e a

 presidente Angela 
Mesquita
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Maria Angela Mesquita e Dodoia 
Rezende

Ilza Jussara, Eliana de Campos e Maryvan Rossi

Nazareth Tunholi, Damiana Leoi e Clô Chaparro

Heloísa Aroeira

Emb. Julie Moudoute-Bel, Rita Peptone, Embai-
xatrizes Lorena Marzano e Razeeya Jagger

Emb. Suzana Hoy, Susheela Rodrigues, Emb. Samira Jarjour, Emb. Grace Angela,
                                              Talbot e Miriam Polito
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Rachide Andrade, Heloísa Queiroz e Gladys Oliveira

Vera Lúcia Soares
Rachide Andrade Heloísa Queiroz e Gleyds Oliveira

Cristina Krause, Emb. Samira Jarjour e Rita Peptone

Olímpia Gardino e Mércia Crema

Lúcia Moricone, Zeza Santana e 
Yara de Cunto

Sônia Gontijo, Irany Vidigal,Cláudia Jucá e 
Alessandra Amorim
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Brasília, parabéns!
*Por Lúcia Maya

Fil
os
ofi
a

Sempre que me perguntam so-
bre a cidade em que vivo há 47 
anos, procuro fugir dos estereó-
tipos de cidade política ou admi-
nistrativa, aos quais, em muitos 
casos, ela é reduzida, aos olhos 
de pessoas de outras cidades e re-
giões do Brasil. Sempre respondo 
a essas associações, muitas vezes 
pejorativas, com o óbvio: ainda 
que consideremos a política como 
algo tão nefasto, perceba que 
apenas 1,55% da Câmara e 3,7% 
do Senado são eleitos pelo DF; 
para além disso, somos simples-
mente gentis anfitriões daqueles 
que o resto do Brasil nos envia.

Para os que consideram que o 
planejamento gera cidades “en-
gessadas” e antinaturais, o argu-

mento é ainda mais óbvio e con-
tundente: nada mais natural, para 
o homem, do que planejar suas 
ações com inteligência. Enfim, há 
muitas respostas, mas, às vezes, 
é melhor silenciar e deixar que 
pensem e falem, pois a torrente 
de opiniões humanas, nem sem-
pre sensatas ou fundamentadas, 
é impossível de se conter. Melhor 
calar-se e viver Brasília, que, com 
seus sessenta anos, já possui per-
sonalidade própria: ampla, ou-
sada, discreta, audaciosa. Já com  
algum passado na bagagem, que 
delineia o seu perfil, e com uma 
capacidade incrível de seduzir via-
jantes e não deixá-los fugir jamais; 
com netos legítimos, de pai e mãe 
brasilienses, e já com bisnetos. 

Com gente que a ama e não a tro-
ca por lugar algum (considero-me 
um desses). 

Nas suas quadras e entrequa-
dras, estão gravadas minhas his-
tórias de menina, adolescente, 
jovem, madura... meu trabalho 
voluntário de 31 anos como pro-
fessora de Filosofia aconteceu 
aqui, percorrendo suas vias e 
tentando compreender melhor a 
ela e a mim mesma. Também sou 
parte de sua história e, como toda 
célula sadia, amo o corpo a que 
pertenço. Amo-te, Brasília.  Mes-
mo com tantas viagens e peram-
bulações por aí, voltar para casa é 
sempre voltar para você.

 
Simples assim! 
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*Lúcia Helena Maya é filósofa 
e Diretora Adjunta da Nova 
Acrópole - Brasil
www.acropole.org.br
luciahga.blogspot.com

 BRASÍLIA
 
*Lucia Helena Galvão Maya 

Cidade bela,

tão ampla em teus horizontes...

A tantos sonhos

erguestes pontes...

A tanta vida

foste alvorada...

Cidade alada,

braços alados, sempre tão abertos,

teus verdes espaços,

Tal liberdade dás aos que os seus sonhos

embalam em teus braços,

pois que tu mesma de um sonho nascestes,

cidade celeste...

de céu tão amplo em possibilidades,

tão propensa à criação,

a soltar pipas e a imaginação

e a extasiar-se ante a beleza desse teu poente...
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Fundado em 12 de março de 
1992, o Rotary Club de Brasília 
Península Norte, do distrito 4530, 
foi reconhecido pelo Rotary Inter-
nacional em 20 de maio de 1992, 
sob o registro 28.765, tendo como 
lema “O COMPANHEIRISMO FAZ A 
DIFERENÇA”. Seu objetivo é esti-
mular e fomentar o ideal de servir, 
com base em todo o empreendi-
mento digno. Promove e apoia, 
portanto, o desenvolvimento do 
companheirismo como elemento 
capaz de proporcionar a oportuni-
dade de servir; o reconhecimento 
do mérito de toda ocupação útil; 
a difusão das normas de ética pro-
fissional; a melhoria da comunida-
de pela conduta exemplar de cada 
um na sua vida pública e privada; a 
aproximação dos profissionais de 
todo o mundo, visando à consoli-
dação das boas relações, da coo-
peração e da paz entre as nações.  

O distrito 4530, localizado na re-
gião Centro-Oeste , reúne três uni-
dades da federação: Distrito Fede-
ral, Tocantins e parte de Goiás.        

O Rotary Club de Brasília Pe-
nínsula Norte, entidade sem fins 
lucrativos, é um clube de serviço 
com duração indeterminada. Está 
inserido na declaração de Utilida-

de Pública obtida pela Instituição 
Rotary (Lei número 5.575, de 17 de 
dezembro de 1969), juntamente 
com a “Casa da Amizade”, consti-
tuída pelas esposas de rotarianos, 
que se dedicam incansavelmente 
às atividades filantrópicas.

Os associados do Rotary Club de 
Brasília Península Norte desenvol-
vem projetos comunitários que 
tratam de assuntos atuais de ex-
trema importância social. Desde 
sua fundação, em 1992 até hoje, 
esse clube teve 27 presidentes.

As campanhas setoriais são: 
no inverno “Campanha do Aga-
salho”; no Natal “Campanha da 
Criança Feliz”, com distribuição de 
brinquedos; no período chuvoso 
“Campanha do Plantio de Árvores 
do Cerrado”; na comunidade “Lan-
che para Assistidos no Posto de 
Saúde do Lago Norte”; “Campanha 
de Cadeira de Rodas”, para porta-
dores de necessidades especiais; 
e o atendimento a necessidades 
emergenciais.

O Rotary nasceu de um encon-
tro entre dois amigos, Paul Harris 
e o advogado Bob Frank, no norte 
de Chicago, em outubro de 1900. 
Após um jantar, saíram pelas ruas 
e pararam em algumas lojas, onde 

Frank fez amizade com vários em-
presários, o que impressionou 
Harris, que não via tal tipo de ca-
maradagem desde que se mudara 
para Chicago em 1896. Daquele 
dia em diante, ele começou a se 
perguntar: como poderia reunir 
pessoas para formar grupos de 
companheirismo que o lembrasse 
a cidade onde havia crescido, Ver-
mont, na Nova Inglaterra?

Algum tempo depois, Harris 
convenceu outros empresários a 
se reunirem para discutir a forma-
ção de um clube para negócios e 
companheirismo. A sua visão foi 
a base para a formação de clubes 
de Rotary até hoje. 

Em 1905, Paul Harris abriu seu 
escritório em Chicago com três 
amigos: Gustavus, Silvester e Hi-
ram, onde reuniu empresários e 
clientes. Essa reunião, mais tarde, 
ficaria conhecida como a primeira 
de um Rotary Club.

O Rotary Club é uma organi-
zação de líderes de negócios e 
profissionais reunidos no mundo 
inteiro que prestam serviços hu-

Rotary Club de Brasília Península Norte

por *Fernando Varanda
Presidente do Rotary Club 

Brasília Península Norte



Revista Capital 23

manitários, fomentam um eleva-
do padrão de ética em todas as 
profissões e ajudam a estabelecer 
a boa vontade e a paz no mundo.

A chegada da organização Rotary 
Internacional ao Brasil foi marca-
da pela admissão do Rotary Club 
do Rio de Janeiro, em 28.03.1923, 
primeiro clube em que se falava o 
idioma português. 

A maior campanha do Rotary no 
mundo tem sido a arrecadação de 
recursos financeiros para auxiliar, 
junto a autoridades governamen-
tais, na erradicação da poliomie-
lite, por meio de vacinação em 
massa de crianças em todos os 
continentes.

O Rotary Club de Brasília Penín-
sula Norte tem sua sede provisó-

ria no Clube do Congresso, na QL 
16, Área Especial do Lago Norte. 
Brasília (DF), reunindo-se quinze-
nalmente às quintas-feiras, a par-
tir das 20 horas. Reuniões abertas 
ao público. 

“O Rotary Club de Brasília Pe-
nínsula Norte saúda Brasília pelos 
seus 60 anos de pujança e vigor, 
agregando brasileiros de todos os 
rincões.”

A Campanha da Criança Feliz

A Campanha das Cadeiras de Roda

Reunião do Rotary Club Brasília Península Norte

Diretoria do Rotaray Clube 
Brasília Península Norte
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Marcos Antônio Perei-
ra Noronha é uma desses 
homens. A sua trajetória 
de vida é um caudal de 
exemplos de luta e per-
severança. Por seus pró-
prios méritos, desde a 
pré-adolescência, desta-
cou-se como uma crian-
ça vivaz, inteligente, amorosa, fraterna e solidária. 
Atualmente está aposentado como auditor fiscal da 
Receita Federal do Brasil.

Nasceu na cidade mineira de Juiz de Fora - a Man-
chester mineira (1955). É o mais velho de quatro 
irmãos. Cresceu entre livros. Graduou-se em En-
genharia Civil, pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora - MG, em (1978). Estagiou no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, Portugal. 
Voltando ao Brasil, obteve sua aprovação em con-
curso público, fez a formação na Escola Fazendária 
(1985) e ingressou definitivamente no serviço públi-
co como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. 
Graduou-se em Direito pelo CEUB (1993) e depois 
especializou-se em Direito Tributário pela Universi-
dade Federal de Pernambuco - UFPE. 

Na Receita Federal, destacou-se por sua capaci-
dade administrativa, atuando em todas as funções 
que lhe eram determinadas, desempenhando-as 
com louvor, culminando, já em final de carreira com 
a nobre missão de adido, na Assessoria de Relações 
Internacionais e na Subsecretaria de Administração 
Aduaneira junto à Embaixada do Brasil, em Assun-

ção, Paraguai, onde esteve 
até a aposentadoria (2019).

Jovem, ainda em sua ci-
dade natal, conheceu uma 
graciosa moça, que viria a se 
tornar sua esposa, Lúcia. Ele 
encontrou a sua alma gêmea 
e ela, o seu anjo da guarda. 
Tiveram filhos e netos. Com 

amor, compromisso, doação, paciência e respeito 
mútuo, celebram  41 anos de união.

Um homem desse quilate não poderia ficar sem 
ser notado e logo a Sublime Ordem, a Maçonaria, o 
recebeu em seus quadros, sendo iniciado em 1989, 
na Loja Maçônica Abrigo da Virtude, e daí, passou 
a conquistar pelo seu mérito, todos os graus da Or-
dem Maçônica.

Sua folha de serviço é admirável. Na Maçonaria, 
deixou transparecer o seu lado humano, pleno de 
bondade para com seus semelhantes. A sua alma 
altruística foi forjada no cadinho da Sociedade Es-
pírita, onde é professor e palestrante da Doutrina. 
Para marcar a sua passagem pela vida, plantou ár-
vores, gerou filhos, e dedicou-se a escrever livros. 
Como disse Castro Alves, em seu poema “O livro e a 
América”: –Oh! Bendito o que semeia livros… livros 
à mão cheia e manda o povo pensar. Com esses li-
vros, as portas do sodalício, a Academia Maçônica 
de Letras do Distrito Federal, se abriram de par em 
par para a sua chegada. Hoje, ocupa o cargo de grão 
mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Fe-
deral - GOB, auxiliando lado a lado o grão mestre 

“Os homens bons são iguais
aos cometas. 

Aparecem em determinadas
épocas, passam e deixam atrás

de si um rastro de
luminosidade.”

(Sageivji)

por Innocêncio Viégas

LuminosidadeC
ul

tu
ra
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distrital, Dr. Reginaldo Gusmão de Albuquerque.
Mas, de todo esse vasto cabedal, podemos dizer 

que o Dr. Noronha, o irmão Noronha, o auditor No-
ronha e o acadêmico Noronha é, na escala das vir-
tudes dos grandes homens da humanidade, acima 
de tudo um marido amoroso da sua Lucinha, um pai 
extremoso dos seus filhos, Luciana e Eduardo, e um 
vovô coruja dos seus netos: Henrique, Gabriel e Ca-
mille, filhos de sua filha; e Bianca, Rafael e Mateus, 
filhos de seu filho; além de Isabela, neta do coração, 
motivos maiores de sua vida de homem livre e de 
bons costumes. 

Esse nobre homem livre, de quem tanto falamos, 
é o Dr. Marcos Antônio Pereira Noronha.

Ecce homo!

*Como adendo, publico uma homenagem que o 
Irmão Marcos Noronha recebeu, há alguns meses, 
do Irmão Gil Braga, também membro da Academia 
Maçônica de Letras do Distrito Federal, quando lhe 
dedicou o seguinte acróstico:

foto: Getúlio Gurgel

Magnanimidade, percebemos em Você bondade, generosidade, solidariedade.
Afabilidade, em seu caráter está inserida atitudes de atenção, benevolência e polidez.
Razoabilidade, objetiva agir com justiça e, para isto baseia-se em razões sólidas.
Coerência, sempre em suas ações existe congruência e harmonia, para um fim útil.
Ordenação, mantem-se na disposição apropriada e organizada, fiel aos preceitos legais.
Seriedade, o desvelo, a diligência é detectável em seu proceder isento de dissimulação.

Nobreza, a grandeza de caráter e excelência, assume cunho inexorável em suas gestões.
Organização, leal ao conjunto de normas e funções, objetiva o alcance da excelência.
Responsabilidade, para realizar o que deve ser feito, utiliza dos recursos exequíveis.
Otimismo, disposição para ver o lado bom dos fatos, mesmo em situações desafiantes.
Naturalidade, nas mais diversas condições, mostra-se modesto, simples e seguro.
Honestidade, caráter ilibado, probidade, honradez, são traços da sua personalidade.
Afetividade, isto lhe é fixo e, antes de tudo é propensão à manifestação do amor.
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Sou contra quase todos os clichês que perseguem 
Brasília durante esses 60 anos de existência. Acredi-
to até que algumas dessas inverdades foram criadas 
por puro ressentimento sem causa, como aquele novo 
aluno que chega à escola e atrai todos os olhares para 
si, incomodando os outrora protagonistas. 

Quem é corredor, ciclista ou triatleta sabe muito 
bem que a Capital Federal não é plana coisa nenhuma! 
O fato de estarmos sobre um dos mais altos planaltos 
do continente não significa ausência de proeminên-
cias topográficas. Para quem acreditou nessa história, 

recomendo um pique do Congresso Nacional ao Me-
morial JK. Serão cinco quilômetros nada agradáveis.

Outra fábula bastante difundida é a de que Brasília 
é uma cidade fria, artificial e sem história. Mais um 
embuste! O que há de frio e artificial em tornar o dia 
a dia mais prático e organizado? Cada coisa em sua 
área! Setor de hospitais não foi feito para bares. Além 
do que foi aqui que as várias histórias brasileiras se 
encontraram para, justamente, mudar o curso da his-
tória.

E ainda há uma que cresci ouvindo desde que vim 

Aqui tem esquina, sim, senhor!
*Por Rodrigo Tunholi
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para cá: Brasília não possui esquinas. Outro equívoco! 
Temos várias formadas pelo cruzamento da Avenida 
W3 com as quadras comerciais. A Praça dos Três Po-
deres, por meio de um olhar bem atento, pode ser 
considerada uma esquina. Um pouco maltratada pela 
história, mas esquina.

A verdade é que não entendo essa importância que 
dão às esquinas! Só porque Caetano eternizou aquela 
entre a Ipiranga e a Avenida São João? Vai ver que, 
para ser esquina, é necessário ter nome de gente. E, 
aqui, as letras e números que dão nome às ruas não 
fazem sequer uma sílaba completa. Mesmo assim, de-
fenderei para sempre os cantinhos sexagenários bra-
silienses.

Entre mitos, mentiras e verdades, a realidade é que 
as contradições das antigas metrópoles são uma ame-
aça viva ao projeto utópico de Brasília. Do uso irracio-
nal do solo à descaracterização das áreas setorizadas, 
passando pela destruição do Cerrado, pelo aumento 
da criminalidade e, agora, pelo coronavírus, que es-
cancara a desigualdade social aqui presente. Os de-
safios que vieram nesses 60 anos são imensos e será 
preciso muito mais do que palavras rebuscadas e bom 

humor para evitar o surgimento de novos estereóti-
pos, certamente bem mais nocivos que a suposta falta 
de esquinas na Capital. 

*Rodrigo Pessanha é jornalista, geógrafo, corredor 
de rua, capixaba e brasiliense de criação. 

A
rti

go
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Os ideais que motivaram a fundação da Almub
e o cenário sociocultural da época

Para contar como tudo aconteceu, precisei mergu-
lhar nos primórdios de Brasília, fundada em 21 de 
abril de 1960, para destacar os principais ingredien-
tes que levaram um grupo de intelectuais, liderados 

por Arlette Pereira 
da Costa, a construir 
as bases de uma ins-
tituição devotada às 
letras e à música, de 
âmbito nacional.

Arlette Pereira 
da Costa (foto) en-
xergou as letras e 
a música com um 
olhar abrangente, 
que pairou sobre a 
nobreza das artes, 
aderente ao olhar 
do fundador de Bra-
sília, comprometido 

com o sonho de Dom Bosco. Nada poderia ser me-
nor que um sonho transformado em realidade. Para 
Brasília – a cidade que veio do barro – construída de 
sol a sol por operários oriundos de todas as partes 
do Brasil, foram transferidos os Três Poderes da Re-
pública. Com a transferência da capital do país para 
Brasília, o Lago Paranoá ganhou o mesmo status das 
lindas praias cariocas. 

Pois bem, em 1976, Brasília era uma cidade adoles-
cente, de apenas 16 anos, em fase de crescimento 
acelerado, com uma atividade cultural formada por 
gente de todos os cantos do Brasil. Recebia os filhos 
de outras partes do Brasil, e deles cuidava, dando-
-lhes o melhor do que tinha para oferecer-lhes. Os 
candangos aqui chegavam com a esperança contida 
em suas humildes malas e no coração.  Aqui chega-
vam com o desejo de melhorar de vida, empregar 
seus filhos e, em pouco tempo, descobrir que Brasília 

ALMUB
História de amor às letras e à música

era o melhor dos mundos em terras brasileiras, as-
sumindo para si o compromisso de amar e honrar a 
cidade que ajudaram a construir.

Foi em pleno desenvolvimento de Brasília que nas-
ceu a Academia de Letras e Música do Brasil, com 
sede e foro na Capital, com a finalidade de promover, 
fomentar e divulgar, nas esferas intelectuais do País, 
a cultura no âmbito das Letras e da Música. A Almub 
foi criada para preencher uma lacuna importante na 
capital do País, que apenas começava a sua jornada 
rumo ao seu desenvolvimento.

Assim, um grupo de intelectuais, liderados por Ar-
lete Pereira da Costa, resolveu fundar a Almub. Tudo 
isso começou por meio de uma circular dirigida a vá-
rias autoridades e intelectuais residentes em Brasília, 
convidando para um encontro no dia 23 de outubro 
de 1976, oportunidade em que seria estudado o es-
tatuto e definidas as formalidades para a criação da 
Academia. Essa primeira reunião, presidida por Ar-
lete Pereira da Costa, contou com a participação de 
várias personalidades, dentre as quais destacamos: 
- General Alfredo Moacyr de Mendonça Uchôa, Na-
tanael Viana Aguiar, Maria de Lourdes Lucena, Alice 
de Oliveira, Maria de Lourdes Torres de Almeida e 
muitos outros.

Esse encontro, ocorrido na Casa do Ceará, situada 
à Avenida W5 Norte, Quadra 910, marcou a funda-
ção da Almub. A sessão foi presidida por Arlete Pe-
reira da Costa, que proferiu um expressivo discurso, 
do qual transcrevemos um pequeno trecho a seguir:

“A criação da Academia de Letras e Música do Bra-
sil – ALMUB é ideal que acalentamos há muitos anos. 
É que, amando a literatura e a música, pensamos em 
congregar destacadas personalidades destas artes, 
num cenáculo, onde pudessem exteriorizar seus 
dons e trabalhar pelo aprimoramento da literatura 
e da música.

Expressamos a nossa admiração e o nosso respeito 
pelas Academias que, através dos anos, vêm cons-
truindo o nosso patrimônio cultural.

por Maria de Lourdes Fonseca
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A Almub será uma célula que, alimentada pelo 
amor às letras e à música, se fortalecerá no Brasil in-
teiro, afirmando que a poesia literal pode ter musi-
calidade e a música poderá impregnar-se de poesia.”

A sorte estava lançada. Em 23 de outubro próxi-
mo, a Almub completará 44 anos, congregando per-
sonalidades de projeção no mundo das letras e da 
música de Brasília e de outras partes do Brasil. Pos-
sui um estatuto e um regimento interno, que de-
monstram a força de uma instituição consciente de 
que nasceu para se dedicar à imortalidade daqueles 
que a honrarem com suas presenças. A Almub re-
presenta a força moral e intelectual dos que buscam 
enriquecer o seu capital intelectual em torno das le-
tras e da música que propagam.

 Seu Patrono é o fundador de Brasília, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, titular da Cadeira nº 1. Com 
sede e foro em Brasília – Distrito Federal, tem por 
finalidade promover, fomentar e divulgar a Cultura, 
no âmbito das Letras e da Música, nas esferas inte-
lectuais do País.

Atualmente é presidida pela escritora Basilina Pe-
reira da Silva, na foto aci-
ma, com o vice-presidente 
Sebastião Gomes.

Já contribuíram com a sua 
jornada personalidades ad-
miráveis, de saudosa lem-
brança, dando-nos exem-
plos de dedicação e amor 
à causa que abraçaram: 
além da fundadora, Arlette 
Pereira da Costa, citamos 

Newton Rossi, Alfredo Uchôa, Maria de Lourdes Luce-
na, Jonatra Macedo, Silvio Barbato, Maria de Lourdes 
Reis, Neusa França, Leon Szklarowsky, Henriques do 
Cerro Azul, Áureo Mello, Rômulo Marinho, Palmerin-
da Donato, Stella Rodopoullos, Jáson Frutuoso, Luiz 
Carlos de Oliveira Cerqueira, Nestor Kirjner, entre 
muitos outros. 

Aos que continuam a missão almubiana, fica o reco-
nhecimento ao trabalho abnegado de elevar cada vez 
mais os ideais que a tornaram referência de união e 
projeção das letras e da música do Brasil. 

Neusa França, Lourdes Fonseca, Bohumil Med, Adirson Vas-
concelos, Meireluce Fernandes, Claudio Cohen, Palmerinda Do-

nato, Soledade Arnaud, Luiz Carlos Cerqueira, Cerro Azul, Jaci 
Toffano, Nazareth Tunholi (então presidente) e Leon Szklarovski

Atual 
presidente 
Basilina 
Pereira e 
o vice-pre-
sidente 
Sebatião 
Gomes

Nazareth Tunholi, Jaci Toffano (então presi-
dente e vice-presidente), Dib Franciss (to-
mando posse) e Luiz Carlos Cerqueira

Quatro ex-presidentes: Neusa França, Jaci Toffano (receben-
do a presidência), Palmerinda Donato e  Nazareth Tunholi
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Seis décadas de uma cidade de alma feminina,
ainda desabrochando, despertando em nós os

sentimentos de adolescentes apaixonados, súditos
de sua beleza e de seu encantamento.

Brasília, meu amor, pelo seu aniversário,
trago-lhe uma flor do cerrado. 

É como se eu lhe desse um livro sobre sua vida! 
Nas pétalas da caliandra, está a sua saga e o seu enredo. 

Uma escrita viva, na concha da minha mão,
em que melhor se veja o presente, o ontem e o amanhã.

A história vibrante, pulsando, de uma bela façanha.

Brasília seca nossas lágrimas. Não pelo clima de agosto,
mas pela necessidade de ter olhos limpos

em direção ao horizonte.

Em Brasília, somos guiados pela coragem, herança
dos primeiros habitantes do Distrito Federal.

BRASÍLIA, PARABÉNS!
*Gracia Cantanhede
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Neste abril de 2020, é o sonho que felicito. 
Um sonho que completa 60 anos.

Brasília é o milagre da realização, 
da coragem e da força de Juscelino Kubitschek. 

Museu a céu aberto da mais pura arquitetura de Niemeyer
e lugar de surpresas e descobertas inquietantes. 

As luzes, como fagulhas, iluminam seus eixos e suas avenidas.

Cidade-Jardim que amplia os sentimentos,
onde a imensidão permite a ideia do voo.

A cidade que emergiu de sonhos.
Sonhos de homens reunidos 

em torno de novas oportunidades.
Recado de Deus enviado a São João Bosco

com a promessa do céu na Terra.
As promessas cumprem-se todas; 

basta aos homens se voltarem para elas.

A cidade que enfeitiça, pelo fascínio do horizonte.
Cidade-Narciso, a única de céu duplicado: 

as nuvens do firmamento refletem nos espelhos d’água
a Capital-Monumento, mais futuro do que passado.

Neste 21 de abril de 2020, do Lago Paranoá
ao cerrado e jardins; das tesourinhas ao Eixo Monumental;

da Esplanada à Torre de TV; das cidades administrativas
ao Palácio da Alvorada, o canto amoroso 
de seus habitantes faz-se ouvir em coro, 

em agradecimento à morada da Capital em nossos corações.

Brasília, és um cálice.
O que existe dentro de ti me sacia.

Feliz aniversário!

*Gracia Cantanhede
Escritora com vários livros publicados, nas categorias:

conto, romance, crônica e poesia. 
Blog: literaturagraciacantanhede.wordpress.com
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Iara e Virgínio Castro comemorando os 84 
anos dele. Parabéns!

Canal Brasília Vip por Nazareth Tunholi

Sempre uma ale-
gria imensa estam-
par nossas páginas 
com a beleza da na-
ção brasiliense! A 
gente querida do DF, 
que aprende, a cada 
surpresa da vida, a 
ser forte, para garan-
tir o sucesso de cada 
iniciativa. E vamos 
em frente, pois há 
muitas vitórias espe-
rando por nós! 

Aniversário de  Denise 
Massera e Tânia Gomes, 
no Setor de Mansões 
do Lago Norte, com 
fascinators e chapéus, 
dia 07.03. Foi lindo!

Cristina Krause, Alzira Duarte, Mônica Beraldo e Maryvan Rossi

Nazareth Tunholi, July Benevides, Tânia, Lourdes Fonseca e 
Basilina Pereira

Nilson e Bruna Gomes, Afonso e Mônica Assad

Eliana de 
Campos, 
Socorro 
Mota e 
Denise 
Massera
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Comemoração do aniversário do ministro Luiz 
Eduardo Ramos Baptista Pereira, a quem 
manifestamos nossos votos de felicidade!

O ilustre casal Ligia e  Luiz Eduardo, prestigiado pelo 
presidente Bolsonaro e pelo vice-presidente Mourão

Diana Brito ladeando o aniversariante, com Patrícia 
Baptista e Ligia Pereira

O casal Geraldo e 
Marta Ligia Cardoso, 
dia dos namorados

Casamento de de Thomaz e Dayse -  O lindo casal Thomaz Reis e Dayse Campante, de máscaras, casou dia 16.06
Foi uma cerimônia com os familiares. Na foto com a família da noiva, 
Ester, Henrique o casal e Adilson Cândido Oliveira. Nossos parabéns!

Neyse Fernandes 
com a amiga portu-
guesa Maria Isabel 

Loureiro
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Elos Internacionais
de Brasília

José Carlos Brandi Aleixo
Professor Emérito da Universidade de Brasília

Em famoso sonho de 30 de agosto de 1883, São João Bosco (nascido em Becch, povoado próximo a Turim) 
anteviu, entre os paralelos 15 e 20, o surgimento de terra prometida1. Na opinião de estudiosos de sua vida, 
o santo salesiano profetizou o nascimento da cidade de Brasília. A Santa Sé declarou-o Patrono de Brasília, 
ao lado de Nossa Senhora Aparecida. Em 31 de dezembro de 1956, concluiu-se a construção da capela pri-
morosa a ele dedicada em Brasília.

Em estudo sobre o caráter internacional de Brasília, cabe recordar que, antes de seu aparecimento, há 
história milenar de construção de cidades (algumas delas capitais). São elucidativas as páginas do capítulo 
intitulado “Antecedentes Históricos. De 5.000 antes de Cristo a 21 de abril de 1960/2010”, do livro do reno-
mado escritor Adirson Vasconcelos2. Merece, outrossim, particular relevo o embaixador José Osvaldo Meira 
Penna (1917-2017), autor da obra Quando Mudam as Capitais3.

É significativo o número de pessoas, nascidas no Brasil ou no exterior, que advogaram a mudança da ca-
pital do Rio de Janeiro para o interior do país. A respeito, escreveram diversos autores. Importante exemplo 
é o de L. Fernando Tamanini4.

Na América do Sul, são exemplos de urbes destinadas a serem capitais:
1. La Plata, na Argentina, inaugurada em 19 de novembro de 18825.
2. Belo Horizonte, nova capital de Minas Gerais, inaugurada em 12 de dezembro de 18976.
3. Goiânia, capital de Goiás, fundada, inicialmente, em 24 de outubro de 19337.
A geografia de Brasília, situada no interior do Brasil, mostra a existência de vínculos importantes com ou-

tros países. Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a nova Constituição, aprovada 
em 24 de fevereiro de 1891, fixou o lugar da sede da futura capital (artigos 2º e 3º). Em 1892, comissão de 
22 cientistas, presidida pelo astrônomo nascido na Bélgica, Luiz Cruls8, definiu a zona de 14.400 km2 esta-
belecida pela Magna Carta. Conheceu-se ela como “Quadrilátero Cruls”. Nele, há nascentes fluviais que se 
dirigem ao norte e ao sul. Uma delas é afluente da Bacia Prata. Esse elo contribui para maior integração do 
Brasil com outras nações da América do Sul.

CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal contam com comissões incumbidas de temas e decisões interna-
cionais. No Congresso, há grupos de amizade com diversas nações. A nomeação de embaixadores do Brasil exi- 

1 TAMANINI, L. Fernando. Brasília: Memória da Construção. 3ª Ed. Brasília: Edição do Autor, 2009, vol. I, p. 112-116. Muitos 
salesianos brasileiros e estrangeiros que estão na história de Brasília são elos importantes entre Brasil e outros países.
2 VASCONCELOS, Adirson. Efemérides: As Grandes Datas de Brasília. Brasília: Thesaurus, 2009, p. 23-40.
3 PENNA, José Osvaldo de Meira. Quando Mudam as Capitais. Brasília: Senado Federal, 2002, 457 p.
4 TAMANINI, L. Fernando. Op. cit. 360 p. 
5 Destacou-se o Governador Dardo Rocha. Sua construção foi amplamente documentada em fotografias por Tomás Bredley.
6 Afonso Augusto Moreira Pena, Presidente de Minas, nomeou, em 1894, Aarão Reis como Chefe da Comissão Construtora.
7 Foi planejada pelo urbanista Atílio Correia Lima. 
8 Entre os estudiosos da Missão Cruls empenhados no resguardo e na divulgação de seus trabalhos e ideais, destaca-se 
Pedro Jorge de Castro, cineasta e professor da Universidade de Brasília. É o organizador da obra: CASTRO, Pedro Jorge de. 
(Org.). Ciências na Missão Cruls. 5 vols. Brasília: Animatógrafo, 2010.

___________________________
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ge prévio assentimento do Senado. É relevante que, juntos, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, e o 
do Paraguai, Alfredo Stroessner, lançaram “pedra fundamental” do Congresso Nacional9 bem antes do início 
da nova sede da República, em 21 de abril de 1960.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

O Ministério das Relações Exteriores encontra-se nas cercanias dos prédios do Palácio do Planalto, do 
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Destaca-se pelo seu belo modelo de construção, dife-
rente dos demais Ministérios.

Em 20 de abril de 1966, ocorreu Festa da Cumeeira no Palácio do Itamaraty, com a presença do Presidente 
Castelo Branco e de mais de 50 embaixadores.

Em 20 de abril de 1970, houve grata inauguração do Palácio do Itamaraty. O Presidente Emílio Garrastazu 
Médici, em seu discurso, confirmou “a decisão de transformar Brasília, de agora em diante, em centro de 
todas as decisões brasileiras no campo internacional”10. A partir de 1976, sob a diligente e competente dire-
ção do Ministro Sérgio Bath, o Curso de Preparação para a Carreira Diplomática (CPCD) passou a realizar-se 
em Brasília com a presença regular de alunos estrangeiros.

CORREIO BRAZILIENSE

Em 21 de abril de 1960, lançou-se, na nova capital, o periódico diário “Correio Braziliense” por iniciativa 
de Francisco de Assis Chateaubriand (1892-1968). Quis ele homenagear o brasileiro Hipólito José da Costa, 
o qual, em 1808, fundou, em Londres, jornal com o mesmo nome. É mais um elo internacional de Brasília11. 

TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA

Em 3 de julho de 1978, oito países assinaram, em Brasília, o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA): Bra-
sil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Seu objetivo é promover o integral de-
senvolvimento da região e o bem-estar de suas populações. Em dezembro de 2002, firmou-se (em Brasília, 
no Palácio do Planalto) o Acordo de Sede entre o Governo brasileiro e a Organização do Tratado de Coopera-
ção Amazônica (OTCA). Estabeleceu que em Brasília seria a sede da Secretaria Permanente da Organização.

ACORDO DE PAZ ENTRE EQUADOR E PERU

Em 26 de outubro de 1998, em Brasília, os presidentes Alberto Fugimore (Peru) e Jamil Mahuad (Equa-
dor) assinaram Tratado de Paz12. Compareceram os presidentes Carlos Saúl Menem (Argentina), Fernando 
Henrique Cardoso (Brasil) e Eduardo Frei (Chile), além de expressivo número de diplomatas e de outras 
autoridades.

 
CÚPULA SUL-AMERICANA

Em 31 de agosto e em 1º de setembro de 2000, ocorreu, em Brasília, a Primeira Reunião de 12 Presiden-
tes de Estados da América do Sul. Tornou-se conhecida como “Cúpula Sul-Americana”. Nessa oportunidade, 
criou-se a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).

9 TAMANINI, L. Fernando. Op. cit. p. 214.
10 VASCONCELOS, Adirson. Op. cit. p. 169.
11 Na capa do jornal, a palavra “Braziliense” está com “z” conforme grafia de 1808. Além disso, é importante notar os se-
guintes termos: “Londres, 1808, Hipólito José da Costa, Brasília, 1960, Assis Chateaubriand”.
12 Em 1942, no Rio de Janeiro, representantes do Equador e do Peru assinaram Protocolo de Paz com o apoio de quatro 
países “garantes”. Eram eles: Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos. Apesar dele, ocorreram conflitos armados entre os 
dois países. Em janeiro de 1981, eclodiu a guerra dos cinco dias entre ambos.

___________________________
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VISITAS DE AUTORIDADES ESTRANGEIRAS A BRASÍLIA ANTES DE SUA INAUGURAÇÃO

A construção de Brasília repercutiu universalmente. Oito presidentes visitaram-na antes de sua inaugura-
ção em 21 de abril de 1960. Foram eles: Alfredo Stroessner (Paraguai, 1957-1958), Francisco Igino Cravei-
ro Lopes (Portugal, 1957), Ramon Villela Morales (Honduras, 1958), Alberto Lleras Camargo (recém-eleito 
presidente da Colômbia, 1958), Giovanni Gronchi (Itália, 1958), Sukarno (Indonésia, 1959), Adolfo Lopez 
Matheus (México, 1960), e Dwight Einsenhower (Estados Unidos, 1960).

Também visitaram Brasília, no mesmo período, as seguintes personalidades: Fidel Castro (governante de 
Cuba), Manuel Rocheta (embaixador de Portugal), José Antonio Moura (uruguaio, secretário-geral da Orga-
nização dos Estados Americanos), John Foster Dulles (secretário de Estado dos Estados Unidos), Amintore 
Fanfani (ministro de Relações Exteriores da Itália), Felícia Gauthier (prefeita de Porto Rico), Kishi Nobosuke 
(primeiro-ministro do Japão), André Malraux (ministro de Assuntos Culturais da França), Margot Fonteyn 
(bailarina inglesa), Roberto Arias (embaixador do Panamá no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte), Aldous Huxley (autor inglês do livro Admirável Mundo Novo), Frank Capra (cineasta), David Niven 
(escritor e ator cinematográfico britânico), José Maria Ferreira de Castro (jornalista e novelista português) e 
Jorge Mathieu (pintor francês).13

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Traço singular da história de Brasília é a presença, nela, do Sinal da Cruz. O Marechal José Pessoa Ca-
valcanti de Albuquerque foi nomeado (em outubro de 1954, pelo presidente João Café Filho) diretor da 
Comissão de Localização da Nova Capital. Após visitar o Planalto Central, solicitou ao governador de Goiás, 
José Ludovico de Almeida (como uma de três providências urgentes), o levantamento de Cruz no ponto mais 
elevado da região. O campo de pouso, construído por Bernardo Sayão, recebeu o nome de “Vera Cruz”. Na 
primeira visita ao local, em dois de outubro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek e comitiva visitaram 
a Cruz. Em 1956, o urbanista Lucio Costa escreveu sobre seu premiado projeto: “nasceu do gesto primário 
de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio 
sinal da Cruz”.

Ressaltou Guilherme de Almeida, Príncipe dos Poetas Brasileiros: “Agora e aqui é a Encruzilhada Tempo-
Espaço, Caminho que vem do passado e vai ao futuro, caminho do Norte e do Sul, do Leste e do Oeste. 
Caminho ao longo do mundo; agora aqui, todos se cruzam pelo sinal da Santa Cruz”14.

Em 21 de abril de 1960, dia da inauguração de Brasília, o cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de 
Lisboa e Legado Pontifício, celebrou a Santa Missa. No altar, estava a mesma Cruz de ferro da nau capitânia 
de Pedro Álvares Cabral, a qual chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500.

A serviço dos ideais da Cruz, chegaram a Brasília numerosos sacerdotes, missionários e pregadores, oriun-
dos de diferentes estados do Brasil e do exterior. A presença deles multiplica os vínculos internacionais da 
nova capital.

Na promoção de elos internacionais positivos, é benéfico recordar as palavras do imperador e filósofo 
romano Marco Aurélio (121-180): “A minha cidade e minha pátria, como Marco Aurélio, é Roma. Como ho-
mem, é o mundo. Logo, as coisas úteis a essas duas cidades são para mim os únicos bens”15.

13 A história de Brasília despertou acentuado interesse em diversos países. O autor (em 1972, em viagem de estudos) visitou 
Belize, cuja capital, durante longo período, foi cidade marítima com esse nome. Em 1970, a capital passou à cidade situada 
no interior com o nome de Belmopan. Em conversa com variadas pessoas, o autor percebeu bom conhecimento da história 
de Brasília e o desejo de saber mais a respeito.
14 TAMANINI, L. Fernando. Op. cit., vol. II, p. 327-330.
15 AURÉLIO, Marco. Pensamentos. Lisboa: Verbo, 1971, p. 75. O tema está também em: ANTONINO, Marco Aurélio. Pen-
sieri. Milano: A Mondadori, 1941, p. 91.

___________________________



Nossa Brasília
*Talk show com quem 

chegou primeiro

As Iaras - bronze de Ceschiatti, no espelho d’água
do Palácio da Alvorada

*Entrevistas concedidas à jornalista Nazareth Tunholi

Foto: LittlePerfectStock 
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Ao comemorar os 60 anos de Brasília, a Revista 
Capital tem a honra de entrevistar uma das mais 
importantes personalidades do Distrito Federal, a 
escritora Clotilde Chaparro.

– Clotilde, quando você chegou a Brasília? De onde 
veio e porque escolheu esta cidade para viver?

Eu nasci em São Paulo, capital, e vivi lá durante 
trinta e três anos. Eu fui colega de classe de meu 
marido, Antônio Rocha, na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, a USP. Em 1980, ele pres-
tou concurso como Procurador do Banco Central em 
Brasília e nós então resolvemos nos radicar aqui. Eu 
já estava aprovada em concurso em São Paulo, e fui 
transferida. Como pontuei em meu discurso, ao ser 
agraciada com o título de Cidadã Honorária de Bra-
sília, da CLDF, “vim para Brasília por amor”. 

- Qual a sua formação e atividades?

Tive a honra de frequentar a Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, a USP, tradicional Fa-
culdade do Largo São Francisco.

Com dezoito anos fui ser escrevente no Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, depois entrei 
por concurso no antigo Ministério do Trabalho, hoje 
Ministério da Economia, para ser Auditora Federal 
Fiscal do Trabalho, onde me aposentei. Lá ocupei 
cargos importantes na área do Distrito Federal e em 
âmbito nacional. Fui advogada, e estou tendo a hon-
ra de ser homenageada quando da comemoração 
dos sessenta anos de fundação da OAB/DF. 

Sou escritora de quatro livros: Duzinda; O Ministé-
rio do absurdo; Pesadelos e sonhos; e As gêmeas. O 
primeiro e o terceiro foram traduzidos para o espa-
nhol e para o inglês e estão nas versões livro físico, 

Clotilde
Chaparro

audiolivro e e-book. Recebi três prêmios nacionais e 
três no Distrito Federal, como Mérito Cultural pelo 
FAC, Fundo de Arte e Cultura. Participei de sete Fei-
ras Internacionais do Livro: em Buenos Aires, Argen-
tina; Miami, USA; New York, USA (por duas vezes); 
Guadalajara, México; Bogotá, Colômbia; e Franck-
furt, Alemanha. Meu livro Duzinda está em fase de 
se tornar filme, através do diretor de cinema de São 
Paulo, Vicentini Gomez.

Participo da Paróquia Nossa Senhora do Lago des-
de que fui morar no Lago Norte em 1986, tendo já 
sido membro do Conselho Paroquial por oito anos. 
Colaboro na parte assistencial da Casa São José do 
Varjão, com foco nos cursos profissionalizante para 
pessoas carentes. 

3 – Qual os momentos mais importantes que Bra-
sília lhe proporcionou?

–Ter lançado meu primeiro livro Duzinda em 2002 



no foyer do Teatro Nacional, com uma grande pre-
sença para minha surpresa, depois de ter recebido 
o prêmio de Mérito Cultural do FAC do GDF, hon-
raria que eu não esperava, e que me deixou muito 
alegre.

–Ter sido agraciada com o título de Cidadã Hono-
rária de Brasília pela Câmara Legislativa do Distrito 
Federal em 2016.

–O nascimento de meus três netos: Diego, Clarice 
e Valentina 

– Além de seus livros aqui mencionados, inclusive 
do best seller “Duzinda”, você já pode adiantar algo 
sobre seu próximo livro?

Sim. Meu próximo livro trata da atual mudança de 
hábitos dentro do lar e a reação das mulheres.

– O que encanta você em Brasília?

Tudo, menos a parte suja da política. 

Os ipês lindamente coloridos; as árvores do cer-

rado, fortes e altaneiras, mesmo com a seca de me-
ses; as árvores frutíferas que distribuem seus frutos 
indistintamente; e as pessoas que vêm dos mais di-
ferentes estados e se tornam, sem perceber, brasi-
lienses. 

 – Pode deixar aqui uma saudação a Brasília, pelos 
60 anos?

Brasília nasceu com um grande propósito: ser ca-
pital dessa terra abençoada que é o nosso Brasil. 
Conseguiu se impor até aos opositores mais ferre-
nhos. Hoje ninguém imagina outro lugar para nossa 
capital.

Brasília cresceu culturalmente, inclusive tendo se 
tornado a capital do rock brasileiro, além de seus ar-
tistas brilharem na literatura, no teatro, na música 
clássica e nas artes plásticas e cênicas também. Isto 
a custo de muito esforço nosso.

Além disso, Brasília é o terceiro polo aéreo do país. 

Parabéns, Brasília!

Ipê rosa de Brasília
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O maestro Sebastião Theodoro Gomes tem visto 
de perto o desenvolvimento da cidade, como músico 
e cidadão atuante. Chegou a Brasília em 1966, pro-
cedente do Rio de Janeiro, como integrante da Ban-
da de Música da Polícia Militar. Perguntamos a ele:

–Por que escolheu esta cidade para viver?

–Optei por servir em Brasília, a nova  Capital do 
Brasil, com a certeza de aqui continuar o meu cres-
cimento profissional e a oportunidade de transmitir 
a outros os meus conhecimentos específicos. Nasci 
em São Sebastião do Grota-MG e, em 1954, fui mo-
rar no Rio de Janeiro com desejo de estudar música. 
No Rio entrei para a PMDF e constituí minha família. 
Lá nasceram os meus três filhos: Rosangela, Sergio 
e Léia.

–Qual a sua formação e atividades?

–Oficial músico-regente da Banda Sinfônica da Po-
lícia Militar do Distrito Federal, licenciado profes-
sor de música pelo MEC, professor e orquestrador, 
professor de oboé e congêneres, da Universidade 
de Brasília, professor fundador da EMB- Escola de 
Música de Brasília, um dos fundadores da Orques-
tra Sinfônica do Teatro Nacional, Presidente do Con-
selho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil e 
Conselheiro do Conselho Federal de Música. No Rio, 
participei das seguintes orquestras: Juvenil do Tea-
tro Nacional, Universitária da Casa do Estudante do 
Brasil, Orquestra Sinfônica Nacional, em concertos e 
apresentações, como: Concertos para a Juventude, 
na TV Globo, e ainda, por 5 anos, oboísta  da Orques-
tra Sinfônica Brasileira. Participei, também, das Tem-
poradas do Teatro João Caetano, de Bibi Ferreira e 
outras.

–O que você fazia enquanto Brasília ia se desen-
volvendo?

Sebastião 
Theodoro
Gomes
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–Transferido para Brasília, fui, inicialmente, in-
tegrante da Banda Sinfônica do BGP–Batalhão da 
Guarda Presidencial, desenvolvendo atividades 
afins  daquela corporação, como: formaturas, des-
files e  concertos sinfônicos, enquanto aguardava a 
construção do nosso quartel. Como maestro da Ban-
da Sinfônica da PMDF, participei também de forma-
turas, desfiles, concertos e outras atividades afins. 
Participei do Concurso Nacional de Bandas Militares 
do Brasil realizado no Rio de Janeiro e fui classifica-
do em quarto lugar. Como regente, recebi a honrosa 
Medalha do Mérito Maria Priolli e Moção Especial 
da Câmara do Estado do Rio de Janeiro. Como mem-
bro fundador da Orquestra do Teatro Nacional de 
Brasília, participei de sua fundação e trabalhei por 
22 anos como oboísta. Também participei, com des-
taque, da visita do Balé Bolshoi, com o qual, após as 
apresentações em Brasília, viajei como oboísta em 
sua tournê pelo Brasil. Apresentado pela saudosa 
professora Neusa França, ingressei  na Academia de 
Letras e Música do Brasil, onde fui eleito presidente 
e permaneci durante seis  anos. Continuo vice-pre-
sidente da Alumb e, atualmente, pertenço à Acade-
mia Internacional De Cultura e à Academia Taguatin-
guense de Letras. 

Nesta cidade, minha família aumentou  com o nas-
cimento do meu filho caçula Mozart (o candango), 
netos e bisnetos.

 Como fundador da Escola de Música de Brasília, 
ministrei aulas de oboé e de música de câmera, no 
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so de Bacharel em Teologia, em 2005. Exerço, atual-
mente, a função de Regente do Coral Louvor à Ado-
nai,da Igreja Batista Cristã de Brasília. 

–O que encanta você em Brasília?

–Encantam-me em Brasília, sua arquitetura e ur-
banismo com destaque especial para os palácios: 
Congresso Nacional, Catedral, Teatro Nacional, Eixo 
Monumental, Parque da Cidade, Lago Paranoá e 
suas pontes. Brasília, além de moderna, preserva a 
natureza, através de suas extensas avenidas rodea-
das de árvores frutíferas, pinheiros e ipês coloridos 
e viçosos, bem como o seu lindo céu azul. Nela estão 
citadas as contribuições das embaixadas dos países 
amigos, com uma interação cultural inigualável. 

–Que mensagem você pode deixar para nossos 
leitores?

–Recomendo a leitura da Revista Capital tão bem 
editada em papel especial e apresentada ao públi-
co pela jornalista Nazareth Tunholi, considerando o 
aniversário da nossa sexagenária Capital.

Parabéns, linda Brasília!

Núcleo de Regência de Orquestra e no Quinteto de 
Sopros. Participei dos Festivais de Verão e outras 
apresentações. Como integrante do Clube do Cho-
ro de Brasília, realizei várias apresentações como no 
Choro das quartas da Funarte, quando, enquanto 
compositor, apresentei dezesseis obras de minha au-
toria. Fui ainda diretor da AIB- Associação de Impren-
sa de Brasília, junto a missões diplomáticas. Eleito, 
por dois períodos, presidente da Adhonep – Asso-
ciação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e 
sou membro do Clube dos Pioneiros de Brasília. 

Já professor da UnB, fui convidado pelo maestro 
Jorge Antunes, a participar da fundação do GEMUnB, 
Grupo de Experimentação Musical e Música Eletrô-
nica, com o qual fizemos apresentações e gravações 
no Brasil e no exterior. Fiz, na Universidade de Brasí-
lia, os cursos de extensão em Música de Câmera para 
Piano e Instrumentos de Metal. Participei, ainda, do 
Madrigal de Brasília a convite do saudoso Maestro 
Levino Alcântara. 

Após minha aposentadoria frequentei, por 5 anos, 
o seminário teológico SABER, tendo concluído o  Cur-

Foyer da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional em Brasília, com “A contorcionista”, escultura
de Alfredo Ceschiatti, que compõe o acervo de obras de arte presentes no teatro
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Katia 
Kouzak

Senhora Kátia, quando você chegou a Brasí-
lia? De onde veio e porque escolheu esta cidade 
para viver?

Cheguei a Brasília muito criança, pré-adoles-
cente, no dia 02 de junho de 1960, acompanhan-
do meus tios Valda e Pedro Torres, com meus 
primos. Eu havia ido para o Rio de Janeiro, então 
Capital Federal, para estudar, mas meu tio foi 
transferido para a nova capital, Brasília.

Como foi o seu começo aqui na Capital Fede-
ral?

Aqui, estudei na Caseb (Comissão de Admi-
nistração do Sistema Educacional de Brasília), 
formada pela turma pioneira de professores de 
todo o Brasil. Fui oradora de turma, segui para o 
segundo grau no Elefante Branco, depois para a 
UnB e o Ceub.

Formei em Ciências Contábeis e em Pedagogia 
de Cultura Técnica.

O que a vida em Brasília lhe ensinou?
Em Brasília, aprendi a ser solidária, fiz bons amigos 

pois, muitos vieram sem suas famílias e construíram 
amizades que formavam grandes famílias. Brasília me 
proporcionou tudo o que eu quis fazer na vida: estu-
dar, trabalhar e seguir uma carreira profissional. Aqui 
conheci aquele que seria o meu marido, Abdala Kozak; 
juntos constituímos uma linda família, tivemos três fi-
lhos e sete netos maravilhosos.

Brasília ensina às pessoas a serem independentes e 
fortes, porque cria desafios para os seus habitantes 
que, naquela época, eram enormes dada a distância 
das demais capitais. As pessoas tiveram de enfrentar a 

Ao comemorar os 60 anos de Brasília 
a Revista Capital tem a honra de entre-
vistar uma das mais importantes pio-
neiras do Distrito Federal, a empresá-
ria Kátia Kouzak.
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vida numa cidade nova e muito diferente.
Segui fazendo coisas muito boas em nossa cidade, 

como no Clube Soroptimista Internacional de Bra-
sília, do qual sou sócia fundadora. Também, fundei 
a Associação Brasiliense de Doadores Voluntários 
de Sangue, que normatizou o serviço de doação de 
sangue, que foi exemplo para o Brasil e a América 
do Sul. Sempre atuando e sempre defendendo coi-
sas muito saudáveis para nossa capital. 

Você é presidente do Instituto de Cultura Brasi-
leira – ICB. Que projeto relacionado a Brasília, vo-
cês estão realizando?

Sim, sou presidente do ICB, que atua em Brasília 
há cinco anos. Nossos projetos são ligados à arte, 
literatura e demais expressões artísticas, sempre 
valorizando escritores, pintores etc. Nosso foco é a 
promoção humana. Além do apoio aos artistas que 
precisam ser mostrados, bem como a sua valoriza-
ção na cidade, também temos uma linha de auxílio 
à saúde, pela qual realizamos a Campanha de Próte-
ses Mamárias, para pacientes com câncer de mama.

Sabemos que você faz parte da Cruz Vermelha. 

Qual a atuação dessa entidade no Distrito Federal?
Sou presidente de honra da Cruz Vermelha, filial 

de Brasília, há 35 anos aqui. A Cruz Vermelha é uma 
organização internacional da maior respeitabilida-
de, com relação ao auxílio humano em catástrofes, 
guerras e calamidades públicas. Como, aqui no Bra-
sil, não temos guerras, prestamos socorros nas ca-
lamidades públicas, acudindo os setores afetados.

Brasília tem um corpo de voluntários bem prepa-
rados, não só trabalhando aqui, como também en-
caminhamos mão de obra para outros Estados.

Que mensagem você gostaria de deixar aqui re-
gistrada para a população do DF, pelos 60 anos de 
Brasília?

Nestes 60 anos, Brasília, como sempre, dá exem-
plo de como resolver seus problemas. Nós estamos 
enfrentando uma pandemia, espero que Brasília 
saia muito bem dessa história e seja exemplo para 
o Brasil.

Desejo para Brasília o seu crescimento organiza-
do, com segurança, proporcionando qualidade de 
vida aos seus cidadãos.

Inauguração de Brasília
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Eliana Alves 
de Campos

– Terço da Misericórdia e Comissão de Justiça e Paz 
da CNBB; Prefeitura Comunitária da Península Nor-
te, já tendo sido convidada para ser prefeita, após 
minha atuação na gestão do administrador Gustavo 
Léda, em 2008, não aceitei por motivos pessoais. 

Como membro do Soroptimist International of the 
Americas, tenho atuado pelas mulheres desde 1921. 
No Clube SI Brasília Norte, onde atuo desde 2002, 
fui presidente e coordenadora na área de Educação 
(projetos) da Região Brasil, de 2002 a 2004. Partici-
pei da Convenção do SI Brasília,  no cargo de delega-
da do clube, em julho/1996 – Anahein – Califórnia. 
Posteriormente, com a fusão do clube, a denomina-
ção passou a ser SI Brasília Norte-Sul. Na época, fui 
convidada a ingressar no SI Brasília, o mais antigo da 
capital, e permaneço até hoje. 

Resumindo, sou membro da Associação das So-
roptimistas do Distrito Federal; Rotary Club de Bra-
sília Alvorada; Fundação de Rotarianos de Brasília; 
Clube Internacional de Brasília – CIB, tendo atuado 
como secretária da mesa em várias eleições, diretora 
administrativa na gestão 2015 e, atualmente, mem-
bro do Conselho Deliberativo; na Ação Social do Pla-
nalto – ASP, sou membro do Conselho Deliberativo e 
também da Aliança das Mulheres que Amam Brasília 

A Revista Capital tem a honra de entrevistar a pro-
fessora Eliana Alves de Campos, uma das persona-
lidades do Distrito Federal mais dinâmicas e comu-
nicativas, que se dedica ao trabalho voluntário, há 
mais de 40 anos.

– Eliana, qual a sua naturalidade e quando você 
chegou a Brasília?

Sou carioca e vivo em Brasília desde 1970. Sou vi-
úva de Cincinato Rodrigues de Campos, funcionário 
do Banco Central do Brasil onde ocupou cargos de 
relevância, bem como em outros órgãos do Gover-
no Federal. Aqui nasceram nossos filhos candangos: 
Rosana (prematura), os gêmeos Gustavo (economis-
ta e advogado) e Humberto (administrador de em-
presas – gestor, mestre em Direito e escritor, autor 
da obra “Direito e Regulação”), que nos deram qua-
tro netos: Ana Luísa (advogada e estudando para a 
magistratura), Henrique, Rafael e Maitê. 

Simone é a primogênita, gaúcha de Porto Alegre, 
advogada, piloto privado e apaixonada por música, 
atualmente administrando seu Estúdio AZimute de 
produção, gravações e ensaios.

– Qual a sua formação e atividades?
Sou graduada em Letras e Pedagogia com habili-

tação em Administração Escolar e Orientação Edu-
cacional pelo Centro de Ensino Universitário de Bra-
sília – CEUB. Graduei-me em cursos de Didática e 
Técnica de Trabalho em Pequenos Grupos, em 1996 
– Ceteb/GDF – SEC. Viajei para um curso rápido de 
inglês, na Anglo Continental, em Bournemouth, Es-
tado de Dorset, no Reino Unido, em 1997. 

Trabalhei no Colégio Escola Nossa Senhora de 
Fátima e no Centro Educacional Paulo VI. Posterior-
mente, ingressei na Secretaria de Estado de Educa-
ção – Caseb e outras. Fui assessora no Gabinete da 
Presidência do Tribunal de Contas do DF – TCDF.

Participo de instituições socioculturais, religiosas 
e clubes de serviço: Paróquia Nossa Senhora do Lago 

Eliana de Campos recebendo título da Ordem do Mérito 
Bombeiro Militar do DF, Imperador Dom Pedro II
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– AMA. Fui associada à extinta Pró-Arte.
–Quais as homenagens e distinções que você re-

cebeu em Brasília?
Durante esses anos, tenho recebido homenagens 

sob a forma de certificados, troféus e medalhas:
–Cidadã Honorária do Lago Norte/2001
–Troféu Personalidade de Brasília/2009 e 2011;
–Rotary – Título e Medalha Paul Harris e outros;
–Troféu JK “empreendedor” – Brasília 50 anos de 

História/2010 – Cicesp;
–Brasília 5.0 Antologia de Cordel – 2010, obra po-

ética do escritor e cordelista Gustavo Dourado;
–Certificado da Academia de Letras de Taguatinga;
–Amiga da Cultura/2009;
–Para mim, é também uma honra ter o título da 

Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Fede-
ral “Imperador Dom Pedro II”, no grau de Cavaleiro, 
em cerimônia realizada na Academia Militar do Cor-
po de Bombeiros, no dia 02 de julho de 2012. 

–O que é importante para uma pessoa ser feliz?
Ser feliz é efêmero. O estado de espírito de cada 

ser humano em determinadas situações o leva ao 
contentamento proporcionando bons momentos e 
recordações felizes.

–O que encanta você em Brasília?
Gosto de admirar e fotografar o pôr do sol; a 

beleza da floração dos ipês e de outras árvores do 
cerrado; o trinar dos pássaros; o arco-íris; o lago; os 
monumentos como a igreja de Dom Bosco, onde os 
meus filhos gêmeos foram batizados e Simone fez 
a Primeira Comunhão com as turmas de alunas do 
Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora – 
CEMA; a catedral; prédios públicos e pontes.

É gratificante, estar no Livro de Ouro Brasília 50 
anos de Nazareth Tunholi e da saudosa Palmerinda 
Donato e agora, nos 60 anos de nossa capital, ser 
convidada para compartilhar desta edição especial 
histórica, da Revista Capital.  

–Que mensagem você deixa para nossos leitores?
Graças à determinação do saudoso presidente 

da República, Juscelino Kubitschek que, inspirado 
no sonho profético de Dom Bosco de 1883, decidiu 
transferir a capital do Rio de Janeiro para o Planalto 
Central, por motivos estratégicos de segurança, pro-
lífera a felicidade da população que aqui se consoli-
dou, desde que Brasília foi inaugurada, no dia 21 de 
abril de 1960.

Parabéns, brasilienses! Parabéns Brasília amada! 
Obrigada por acolher brasileiros de todos os recan-
tos do nosso imenso Brasil!

Gabriel, Ana Luíza, Rafael, Gisleine, Gustavo, Eliana, 
Simone, Vanessa, Humberto, Henrique e Maitê
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Darcy Gasparetto 

Entre as pessoas escolhidas para esta entrevista, a 
pesquisadora legislativa Darcy Gasparetto Camargo 
é testemunha ocular dos primeiros dias de Brasília. 

–Senhora Darcy, quando você chegou a Brasília? 
De onde veio e porque escolheu esta cidade para 
viver?

Cheguei a Brasília no dia 11 de junho de 1961,  
acompanhando o meu marido, 2º Sargento do Exér-
cito Brasileiro, Luiz Carlos D. Camargo (hoje, de sau-
dosa memória), que veio do 13º RI - Regimento de 
infantaria Blindado, hoje Batalhão de Infantaria Blin-
dado (BIB), localizado em Ponta Grossa, no Paraná.  
Nossa primogênita Lia Solange ainda era bebê quan-
do aqui chegamos.

–Como foi o seu começo aqui na Capital Federal?
Poucos dias antes da nossa chegada, em 21 de 

abril de 1961, tinha sido comemorado o primeiro 

aniversário de Brasília. Percebia-se, ainda, o clima 
de uma grande festa.  

O meu começo de vida na Capital Federal exigiu 
bastante cuidado, dedicação e o estabelecimento 
de prioridades para a distribuição do meu tempo.  
Afinal, eu precisava cuidar da minha família e, ao 
mesmo tempo, retornar às minhas atividades no 
exercício do magistério, interrompidas com a mu-
dança para Brasília.  Prestei concurso público para 
a Secretaria de Educação e Cultura/DF, em julho de 
1962, fui aprovada e, feliz, voltei a trabalhar.  

Família Gasparetto Camargo, no Palácio  
da Alvorada, em 1967

Camargo
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Em 1964, dei à luz mais um bebê, mi-
nha segunda filha, Gilza Mara.

A abertura de oportunidades para 
crescimento pessoal e profissional era 
infinita. Havia muitas oportunidades de 
trabalho. ‘Quem procurou, encontrou’.  

Em 1975, prestei concurso público e fui 
aprovada para a área de Pesquisa Legis-
lativa. Ingressei no quadro de carreira da 
Câmara dos Deputados, aposentando-
me, em 1990.

–O que a vida em Brasília lhe ensinou?
A vida em Brasília ensinou-me que é 

preciso ter coragem, acreditar e enfren-
tar os desafios que aparecem. Querer 
aprender sempre.  Ter feeling.

–Na sua opinião, qual o ponto mais mar-
cante do desenvolvimento de Brasília?

Um dos pontos mais marcantes do de-
senvolvimento de Brasília é, para mim, a 
sua consolidação definitiva como capi-
tal, tornando-se o centro  verdadeiro da 
nação, a sua consagração como Patrimô-
nio da Humanidade (1987), reconhecida 
como  um dos mais importantes projetos 
urbanístico-arquitetônicos do mundo. 

–Que mensagem você gostaria de deixar aqui registrada para 
a população do DF, pelos 60 anos de Brasília?

Vivo em Brasília há 59 anos.  Gosto muito daqui.  VAMOS 
APRECIAR E CUIDAR MAIS DA NOSSA BRASÍLIA!

Darcy, Luiz Carlos Camargo e filhas, no Clube do Exército, Brasília - 1º Baile Verde/Branco - Carnaval/1980

A menina Lia na Torre de TV em 1966
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ros poemas, inclusive inéditos, tais como: “Brasil 
– a poesia de sua história”; “O despertar de um 
Príncipe” de autoria de LoLô Fonseca, sobre poe-
mas de Cerro Azul; e “Antologia Poética”, reunindo 
seus primeiros livros.

Apresentamos aqui alguns poemas de autoria 
desse poeta imortal, inclusive versos dele para Bra-
sília.

            HEMISFÉRIO NORTE

No céu tu vês da humanidade a história:
essas constelações e essas estrelas,
se tu, de fato, te dispões a vê-las,
verás como são dignas de memória...

Vês ao norte, com pompas e com glória,
um dragão forte e duas ursas belas,
uma serpente se enroscando pelas
áureas veredas dessa estrada flórea...

Verás também uma princesa errante
e toda uma família apaixonada,
um cisne e uma coroa cintilante...

Se olhas, com amor, a abóboda estrelada,
acharás uma história fascinante...
mas se olhas sem amor não verás nada!

Henriques do 
Cerro Azul 

nos 60 anos de Brasília

O subprocurador geral da República, João Henri-
que Serra Azul, que usava o pseudônimo de Henri-
ques do Cerro Azul, será sempre lembrado através 
de sua vasta obra poética, com a qual ele nos pre-
senteou.

Casado com Raimunda Ceará Serra Azul, tiveram 
três filhos: João Henrique, Francisco e Marcelo, to-
dos radicados em Brasília.

Advogado, leitor contumaz e exímio escritor, Ser-
ra Azul lecionou Língua e Literatura Portuguesa em 
estabelecimentos de ensino da Capital Federal.

Em 1973 assumiu o cargo de Procurador da Repú-
blica, aposentando-se em 1995 como Subprocura-
dor Geral da República.

Como poeta, publicou: “Sonetos e Poemas” 
(1967), “Trânsito Onírico” (1991), livro com rimas 
proparoxítonas que reune mais dois livros: “Trânsito 
Cósmico” e “Périplo ao Pretérito”; lançou também 
“A Poesia dos Astros ou A Lenda do Céu” (1992); e 
tem poemas em antologias e revistas literárias. Foi 
eleito, em concurso organizado pela Academia de 
Letras e Ciências de São Lourenço, em 2001, “Prín-
cipe dos Escritores Brasileiros”, com 143.810 votos, 
e em 2002, foi eleito “Primeiro Príncipe da Poesia 
Brasileira”, com 681.300 votos. Consta como ver-
bete do “Mem of Achiement 1988, Twelfth Edition, 
Ibc (International Biographical Centre), Cambridge; 
e “International who’s Who of Intelectuals”, Ninth 
Edition, IBC, Cambridge, England.

Após sua morte, no dia 01 de maio de 2015, fo-
ram publicadas obras de sua autoria, com inúme-
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Com seus poemas, Henriques do Cerro Azul 
elogia Brasília e filosofa sobre as lendas do céu

O autor, com a esposa Raimundinha, sendo homenageado

VISÃO DE BRASÍLIA

Quando ponho os meus olhos deslumbrados
Nesse milagre do trabalho humano,
Eu recordo aquele Hércules vesano
Com seus doze prodígios realizados.

A Grécia teve um só, rude e tirano!
—Por todas as regiões, todos os lados,
Sua fama espalhou com os resultados
Que produziu o seu esforço insano.

Que se dirá deste Brasil mais tarde,
Que a força a tantos Hércules anima,
Se a Grécia por um só fez tanto alarde?

Brasília é o testemunho de granito
Que leva nossa Pátria muito acima
Da Grécia, Roma, Babilônia e Egito!

     O CISNE (Cygnus ou Northern Cross)

Leda, esposa de Tíndaro, é tão bela
e de tal forma, a formosura asila
que, um dia, Zeus se apaixonou por ela
e imaginou um jeito de possuí-la...

Toma a forma de um cisne... e, com cautela,
a nadar, vai se expor na água tranquila...
Leda, atraída e sem compreendê-la,
Não vê que essa ave assim quer atraí-la!

Esse cisne era Zeus e dele, um dia,
vieram os gêmeos da mitologia:
Castor e Pólux, Clitemnestra e Helena...

E Zeus, para lembrar essa aventura,
coloca um cisne a cintilar na altura,
numa constelação de luz serena...

TIFEU, O DRAGÃO (Draco)

(Esta constelação, segundo diversas mitologias, é a figura 
de um dragão –Tifeu ou Tifon–, que está preso no céu).

Há no céu um dragão enfurecido
que, cioso, guarda algo cobiçado:
o Jardim das Hespérides sagrado
ou o Velocino de Ouro tão querido...

Mas esse monstro horrendo e empedernido
foi preso por Odin e arremessado,
lançado para o céu e, encarcerado, 
flutua nesse oceano desmedido...

Também dizem que Draco, numa luta,
tentou contra Minerva se atirar...
mas não pôde vencer nessa disputa.

É que a deusa o arremessa, na contenda,
para o espaço, onde o monstro (diz a lenda)
há de sempre girar... girar... girar...
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ESCADA DA VIDA

Vamos seguindo atônitos, sem norte,
desta vida, na tétrica escalada.
Para vermos além, no fim da estrada,
Um sorvedouro escancarado, a Morte?!

No redemoinho, sem que nos conforte
O consolo da fé vemos a cada
Degrau da vida, que essa negra escada
Transforma e muda o espírito mais forte!

Como cantarmos em divinas trovas?
E no meio de tantos dissabores
Como querermos esperanças novas?

Como esperarmos ilusões e flores,
Se há novas cruzes para novas covas
E novos prantos para novas dores?!

VIAGEM VISIONÁRIA
 
 Ergo os meus olhos em visão geométrica, 
encantado com a luz deste espetáculo... 
Quero o poder das rimas e da métrica, 
para os versos compor sem obstáculo.

Eu vejo uma visão paradisíaca, 
digna de um verso heroico ou verso sáfico. 
Mas hoje eu quero é verberar o tráfico 
que fez esta nação ficar maníaca!

O vício assume proporções marítimas: 
tomando a pena, vou fazer um gráfico, 
mostrando o crescimento dessas vítimas, 
escravas das angústias ilegítimas, 
com um fundo maldizer autobiográfico...

Por isto exorto às câmaras políticas 
—que discutem problemas ortográficos—, 
para que, em gestos cinematográficos, 
façam valer as verdadeiras críticas!

E exijo a precisão de um logaritmo 
para acabar com essa miséria trágica: 
Tudo se mude, numa ação de mágica, 
para que eu possa decantar com ritmo!

Volte a falar de essências ambrosíacas 
que se desprendem das visões seráficas! 

Faça imprimir canções nas grandes gráficas, 
com o som candente das canções orgíacas!

Que todas as verdades ontológicas
o Poeta possa colocar na súmula,
para que a inspiração, erguendo a plúmula,
faça belas estrofes antológicas!

VIAGEM AO EGO 

Tu és ente subjetivo, intrínseco, 
íntimo, radical, ínsito, básico, 
por diferir dos mais teu ser anímico 
e esse teu pensamento idiossincrático... 

O pensamento de teu ser congênito 
é teu, somente teu, interno e orgânico, 
nasceu contigo e com teu sonho ingênito 
e há de seguir-te com terror tirânico. 

Tua alma segue de esperanças ávidas, 
mas esse teu anseio é característico; 
nasceu contigo e de tua alma pávida 
e enche de crença e fé teu sonho místico. 

Estão na realidade de teu ânimo 
as tuas ilusões, num doce acúmulo 
tua grande alegria ou teu desânimo 
são teus e serão teus até o túmulo...

FELICIDADE 

Felicidade é uma ilusão (eu disse), 
É uma vaga ambição, uma tolice, 
Sonho que envolve o coração em festa, 
Mas não há nesta vida atra e funesta! 

E passei pelo mundo sem que a visse, 
Pensei assim que ela não existisse; 
Quando a vejo em teu riso manifesta, 
Doce, serena, verdadeira, honesta! 

E sei que existes tu, na realidade, 
Pois hoje vens doirar-me o meu destino 
Num sorriso melífluo e rosicler... 

Já descria de ti, Felicidade, 
E já não te esperava, Ente Divino, 
Quando surgiste em forma de mulher!

Cerro Azul contempla a vida e a felicidade
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Olha lá minha Brasília branca! 
Simone Campos

Olha lá minha Brasília branca! 
A criança gritava do banco do carro...
Plataforma espacial de energia tamanha! 
Flutuava em meio ao cerrado...
Na noite candanga brilhava a estrela...

Estrela dos nossos céus...
Utopia de Oscar
Sonho de Bosco...
Perdida no cerrado tosco
O melhor lugar para morar!
Verdes gramados...
Ipês dourados...
Calangos rajados...
Cigarras aladas...
Anus iluminados...
Céu estrelado...
O traço marcado...
Ângulos retos...
Sol amarelo...
Espelhos d’água...
Torre mágica com seus enfeites de Natal...
Luzes sem igual...
Mastro da bandeira
Vida em meio à poeira...

Haverá princesa de tal beleza em nosso terri-
tório nacional? 

A menina Simone, na inauguração do Monumento 
ao Pavilhão Nacional,  na Praça dos Três Poderes, 

no dia 19 de novembro de 1972. Esta foto ilustrou 
a coluna de Consuelo Badra, no jornal Diário de 

Brasília, à época..
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Simone
de

Campos

É... a criança cresceu e se tornou mulher! Simone 
Alves de Campos, a gauchinha, que chegou a Brasília 
ainda pequenininha com seus queridos pais, Eliana e 
Cincinato de Campos, tornou-se “brasiliense de co-
ração”. Estudou na extinta Escola Chapeuzinho Ver-
melho e na Escola Moderna Maria Montessori. Adorava brincar de princesa nos seus 
jardins mágicos cheios de estátuas de duendes, fadas, monstrinhos, que possuíam até 
trenzinho e carrossel! Continuou seus estudos nas escolas salesianas Colégio Maria 
Auxiliadora e Dom Bosco.

Durante o segundo grau, Simone estudou no Colégio Objetivo, onde já adolescente, 
se divertiu bastante! Apaixonada pelos céus de nossa Capital, tornou-se piloto priva-
do. Acordava de madrugada para voar no Aeroclube de Brasília, situado na cidade vizi-
nha, Luziânia (GO). Seu sonho era ser piloto de linha aérea o que seu pai considerava 
muito perigoso! 

Graduada em Direito, Simone atuou na área por alguns anos e, finalmente, decidiu 
se dedicar a outra grande paixão desde menina, a música!  

Ainda adolescente, já trabalhava com produção artística e comercialização de CD’s, 
LP’s e produtos ligados à música, inclusive produzindo shows de bandas como DFC, 
Raimundos, Ratos de Porão, Dungeon e Volkana, no extinto Gran Circo Lar e SESC. 
Hoje, é empreendedora e trabalha no seu estúdio AZIMUTE, empresa de ensaios e 
gravações artísticas, num ambiente muito agradável, em contato com a natureza!

Simone se realiza também cantando, tocando piano e compondo suas canções. Bre-
vemente estará apresentando seu repertório nas cafeterias, creperias e centros de 
gastronomia de Brasília, sua cidade amada, que completou 60 anos em 21 de abril de 
2020! 

Com o lindo poema Olha lá minha Brasília Branca! Simone parabeniza a Capital do 
Brasil! Veja na página anteior.



Revista Capital 53

Maria Alsimar
Mello

No contexto da comemoração dos 60 anos de 
Brasília, a Revista Capital tem a honra de entrevistar 
também a administradora Maria Alsimar Mello, uma 
das mais dinâmicas personalidades do Distrito Fe-
deral. Perguntamos: Senhora Alsimar, quando você 
chegou a Brasília? De onde veio e porque escolheu 
esta cidade para viver?

Nossa vinda para Brasília foi motivada pela trans-
ferência de meu esposo Eugenio Augusto Gaspar de 
Pina para a Direção Geral do Banco do Brasil. Isto 
aconteceu em 1981, quando chegamos aqui, com 
nossos seis filhos. Na quadra 315 Norte, onde fomos 
morar, o chão ainda era de terra vermelha. Sou ama-
zonense, de família tradicional de Manaus, meu avô 
Alfredo Marques da Silveira foi governador do Esta-
do onde nasci, casei e dei à luz aos meus seis filhos.

Qual a sua formação e atividades? 
Sou artista plástica e administradora com expe-

riência em Gestão Pública. Fui prefeita da Super-
quadra SQN 315 como residente e domiciliada, nos 
primeiros anos de nossa chegada à Capital Federal. 
Integrei a Diretoria Desportiva do Clube AABB – As-
sociação Atlética do Banco do Brasil. Fiz parte da 
fundação da Federação de Tênis de Mesa de Brasília. 
Desenvolvi um trabalho voluntário com patrocínio 
de empresas para atender à Aldeia SOS, uma insti-
tuição voltada ao atendimento de crianças carentes.

Sou associada do Clube Internacional de Brasí-
lia.;membro da Associação Soroptimista DF - Brasil. 
Atualmente, desempenho atividade, a título de vo-
luntariado, nas entidades: Academia Internacional 
de Cultura-AIC, onde ocupo a Cadeira Pablo Picasso 
e sou Diretora de Finanças; Federação de Bandeiran-
tes do Brasil - Núcleo Paranoá, onde exerço o car-
go de Diretora Tesoureira; AMABrasília - Aliança de 
Mulheres que amam Brasília, ocupo as Diretorias de 
Eventos e Finanças, com a presidente Cosete Ramos. 

Assumi, no Clube Soroptimista Internacional - SI 
Brasília, trabalho voluntário, em dezembro de 2016, 
ao lado da então presidente Maria José Santana, 

e atuamos com 
muito amor, com-
promisso e res-
ponsabilidade. Na 
gestão 2018-2020, 
fiz parte do Sorop-
timist Região Bra-
sil, na Comissão de Crescimento, Desenvolvimento 
e Expansão, representando o Centro-Oeste, Goiás 
e DF, na gestão da presidente Maria Luiza Mathias, 
quando fui eleita presidente para a gestão seguinte.

Atualmente, faço parte do Clube Soroptimist In-
ternacional Norte e Sul, em cuja eleição para gestão 
2020-2022 fui aclamada como presidente eleita.

Qual a fase mais marcante de Brasília para você?
Todas as fases eternizam momentos na minha 

memória. Tenho muito orgulho de fazer parte do 
movimento sócio-cultural da cidade. Bem, a gestão 
2016/2018, no Clube Soroptimista Internacional - SI 
Brasília, na presidência de Maria José Santana (foto), 
é uma fase inesquecível de minhas ações em prol 
dos mais neces-
sitados. E hoje, 
somos amigas ir-
mãs. Desenvolve-
mos um extraor-
dinário trabalho 
com “Mulheres 
e Meninas” le-
vando o empre-
endedorismo e a 
autoestima, ofe-
recendo cursos, 
com trabalho vo-
luntário como soroptimistas, com destaque para a 
premiação com títulos e as melhores dinâmicas e 
condições de inserção no mercado de trabalho. É 
gratificante celebrar. 

Como definiria Brasília e seus moradores?
 Brasília é celeiro de oportunidades e oferece ex-

Alsimar na festa temática de Kátia Piva
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celência e inovação na qualidade, em 
todos os segmentos. Brasília nos cativou 
e estamos entrelaçados e abraçados a 
esta linda cidade que faz parte da nossa 
história como família. Registro que hoje 
tenho 11 netos e 5 bisnetos brasilienses.

O que mais encanta você em Brasília? 
A diversidade na expressão da arte. 

Como artista plástica, essa é uma ver-
tente que incendeia o meu coração. Ou-

tro diferencial é o voluntariado, que faz parte 
da minha vida desde a época de adolescente, 
atividade em que persisto para contribuir na 
construção de oportunidades e transforma-
ção de vidas.

Qual a sua  mensagem para nossos leitores?
Aproveitem as oportunidades, amem o 

que vocês fazem e exercitem o voluntariado 
em prol da realização de sonhos de crianças e 
adultos no mundo.

Alsimar com 
a past-presi-
dente Maria 
Luísa Mathias, 
do Soptimist 
Internacional SI 
Brasília

No Carnaval do 
Clube Inter-
nacional de 

Brasília

Com a Gov. da Soroptimist of the Ameri-
cas, Região Brasil, Sonia Loyola Gestão e, 
abaixo, com Carminha Antoni, presidente 
da Federação de Bandeirantes do Brasil, 
Núcleo Paranoá

Alsimar com Cosete 
Ramos, presidente 
da AMABrasília - 
Aliança das Mulhe 
res que Amam 
Brasília

Com Darlene 
Lunelli, presidente 

do Conselho de 
Contabilidade das 
Mulheres do DF e 

Diretora do Escritó-
rio Contábil Lunelli

Abaixo, partici-
pando da Mesa 

Diretora da AIC, na 
Embaixada de Por-
tugal, homenagem 
à Primeira Dama 

Michelle Bolsonaro

Alsimar com Maryvan 
Rossi, sua madrinha no SI 

Brasília Norte/Sul
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em as grandes damas 
de Brasília!

Todas estas senhoras abri-
lhantaram o aniversário da 
editora desta revista, a ilustre 
jornalista  Nazareth Tunholi, 
no dia 6 de maio/2019 (na 
foto ao lado, ela com Berna-
dethe Martins, presidente da 
BPW Brasília). São essas gran-
des damas que aqui exercem 
seu dinamismo, com impor-
tantes iniciativas e a sua par-
ticipação nos melhores even-
tos do Distrito Federal.

Salve
*Por Raquel Verano

Terezinha, Carminha, Cecy, Dilma, 
Enelita e Neuma (Divas Dance)

Eliana de Campos e 
Carmen Minuzzi

Fátima Costa e Isabel HalbertBernadeth Martins e Nazareth Tunholi
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Maria Olímpia Gardino e 
Fátima França

Lúcia Alasmar, Vanderica Melo, 
Filomena Abreu, Ana Paula Alasmar 

e Nazareth Tunholi 

Goretti Neris

Cláudia Galdina e Maria José Santana Ana Margareth Costa
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Irene Leite Maia, Elinalva  Simões, Mônica Cortopassi, Alice Oliveira, 
Solange Marques e Maria do Socorro 

Ivete Moreira e Rosa Rezende

Édila Chaves, Marilana Vargas, Nazareth Tunholi e Darcy Gasparetto        Edina Costa Pinto
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Eliane Freitas e 
Cosete Gebrim

Ho
m
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Danuzia Mestrinho, Rosa Rezende, Luciana Santos e Michele Nascimento

July Benevides, Eliane Freitas, Cláudia Galdina, Lúcia Alasmar, Ana Paula Alasmar e Sonia Couto
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Creuza Ferreira e Rosinha Rezende
Neiva Corrêa e 
Silvinha Canto

Damiana Leoi, Jaira Leite, Edineusa Carvalho, Cristina Braga, Nazareth 
Tunholi, Antônia Sinzato e Neuma Gomes

Basilina Pereira e Carminha Tunholi Shirley Pontes e Iara Castro
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Ester Campante Oliveira Maria Inês Nogueira, Eliane Pimentel e Maria Helena Gomide

Martha Cury e Conceição Pinheiro Linda Folador, Nazareth Tunholi e Maria Alsimar Mello

Rosângela Meneghetti, Julie-Pascale Moudoute-Bell e Olímpia Marotta Alice de Oliveira e Elinalva Simões
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Jacqueline Magalhães, Antônia Freire e Ana CecíliaNazareth Tunholi e Cosete Ramos Gebrim

Carmen Bocorny, Eliane Freitas e Lourdinha FernandesOlívia Miranda, Irene Maia e Lenir Fonseca

Heloisa Queiroz e Else GuimarãesTemilce Feydit e Gracia CantanhedeMarli Vianna



Nutrologia, Psiquiatria, Homeopatia e Gerontologia

       É possível prevenir doenças crônicas, restaurar a saúde
integral e chegar ao envelhecimento bem sucedido, alegre e em 

plenitude!

No enfrentamento ao CÂNCER, somos a primeira e única clínica 
do Brasil a utilizar ONCOTHERMIA e ELETROMEDICINA 
- Uma terapia não invasiva, totalmente indolor e livre de 

efeitos colaterais.

Planos de Saúde


