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vem ser feliz
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Durante a reunião do Rotary Club Brás
ocorrida dia 16 de abril último na Chur
rascaria Marginal Grill (av. Marginal

Tietê, 3.700, Canindé), surgiu a ideia de haver
uma Feira da Saúde na Festa Brás 194 Anos,
dia 10 de junho próximo na Praça Catumbi.

A presidente do RCSP Brás ano rotário
2011-2012, Dóris Pittigliani Pestana disse que
entrará em contato com Rotary Nordeste –
Vila Maria, que levaria ônibus para atendimento
de saúde – glicemia, pressão arterial e inclusi-
ve atendimento bucal.

Dóris lembrou ainda que no dia 19 de abril
foi comemorado o Dia de Paul Harris, funda-
dor do Rotary Club Internacional.

Rotary terá Feira da Saúde na Festa do Brás

Palestrante da reunião
A palestrante da reunião de 16/04 foi a ale-

gre e extrovertida baiana Sennessy Mnemosy-
ne Moreira Ribeiro, nascida em Salvador, e
moradora do Brás. Disse que ficou entusias-
mada com o trabalho do Rotary e se colocou
à disposição para fazer um trabalho voluntário
na instituição. “Observei que o Rotary tem

pessoas sérias envolvidas no trabalho de ser-
vir”, disse ela.

Aleitamento materno
O Rotary Brás abriu uma nova campanha:

a do Aleitamento Materno, com a destinação
de latas de leite em pó a crianças carentes. A
primeira entidade beneficiada é a Creche Santa
Rita, da rua Santa Rita, 800 fone 2796-2746,
mantida pelo Centro Social Nossa Senhora do
Bom Parto. Dina e Cristina representaram a
creche na reunião e disseram que a entidade
atende 164 crianças dos seis meses aos 3 anos
e 11 meses de idade, das 7h às 16h30. O Bom
Par, como é conhecida a entidade, conta in-
clusive com moradia para idoso, uma delas
atrás da Igreja São João Batista da av. Celso
Garcia, e cursos profissionalizantes. “Estive lá
e levei os balanços para as crianças brinca-
rem”, disse Carlos Alberto, o popular Fio.

Imagem Pública do Rotary
Wagner Wilson é um dos presidentes da

Comissão de Relações Públicas e presidente
da Comissão Especial do Boletim Informati-
vo. Ele lembrou que precisa ser exemplo de
conduta na web, pois o clube é o único do Dis-
trito 4430 que tem informação diária através
de Blog – http://www.rotarybras.
blogspot.com, com o registro de 60.000 visitas
semanais. “Meu perfil pessoal do Facebook
não pode ter uma conduta diferente da que eu
tenho no Rotary”, ressaltou Wagner

Luiz será o novo presidente gestão 2012/2013

Alceu Guimarães e Dra Monica da Costa no
almoço do Rotary, ao lado do ex presidente Fio

Padre rotariano
O padre Enivaldo Santos do Valle, da Igre-

ja Bom Jesus, é o presidente da Comissão de
Projeto de Prestação de Serviço no Rotary e
fez bonita reflexão: “O Rotary expande um
conceito valioso no tocante à administração e
arrecadação. Isso cultivado ajudaria a mundo
a ser mais justo e diminuir muito a corrupção,
com ética. Nas entrelinhas, o Rotary tece uma
parte do tecido social, que é bonito. Basta sair

da vitrine para vestir pessoas que têm talento e
criatividade como verdadeiro capital. Partilhar
o que sobra é a melhor aplicação”, disse ele.

Dinamismo do Rotary
A presidente da Comissão de Quadro So-

cial, Maria Luiza São Thiago, ressaltou a im-
portância de se falar em Paz Mundial e na
Prova Quádrupla, composta por quatro per-
guntas básicas: 1 - É a Verdade?, 2 - É Justo

para todos os interessados ?, 3 - Criará Boa
Vontade e Melhores Amizades ? e 4 - Será
Benéfico para todos os interessados?. “O
mundo é dinâmico e o Rotary mais ainda”,
ressaltou ela.

Fortaleza, importante centro político-ad
ministrativo, cultural e turístico, capital

do Ceará, ocupa lugar destacado na Re-
gião Nordeste. Situada em costa litorânea,
em uma planície com dunas que se esten-
dem para a região plana do interior, a cida-
de possui clima tropical, temperaturas en-
tre 23 a 30 graus, topografia plana e uma
população de pouco mais de 2 milhões de
habitantes.

Fortaleza foi fundada em 13 de abril de
1726, para garantir a defesa contra os inva-
sores franceses, holandeses e ingleses, que
frequentemente se aliavam aos índios. Em
princípios do século XVII, o militar e serta-
nista Martim Soares Moreno já havia cons-
truído o forte de São Sebastião na foz do
Rio Ceará, que marcou o início da coloniza-
ção portuguesa no local. O forte foi destru-
ído pelos índios e, em 1649, os holandeses
ergueram a fortaleza Schoonenborch à mar-
gem do Rio Pajeú, restituída dos portugue-

Flashes do
Nordeste

Antão Ouriques de Farias

Os pioneiros donatários do Brasil
Antônio Cardoso de Barros, 1º Donatário do Ceará

ses em 1654. A partir
de 1700, o povoado
recebeu diversas de-
nominações até se
chamar Fortaleza
Nossa Senhora da
Assunção, popular-
mente conhecida
como cidade de For-
taleza.

A dificuldade de
comunicação com o
interior foi superada
no século XIX com a

construção de estradas de ferro e abertura
dos portos para escoamento da produção
regional de café, cana de açúcar, milho, al-
godão e a grande produção da castanha de
caju, “o maior produtor do Brasil”, proporci-
onando a Fortaleza um rápido crescimento
econômico. Atualmente, o parque industrial
de Fortaleza inclui setores dedicados a pro-
dutos vegetais alimentícios, têxteis e meta-
lúrgicos. Fortaleza, com suas belas praias,
encontra na figura do jangadeiro o símbolo
do turismo, que faz da cidade um dos rotei-
ros mais procurados pelo turismo nacional e
estrangeiro.

Salve a terra de grandes baluartes, ci-
tando alguns, José de Alencar, Humberto de
Alencar Castelo Branco, a escritora Raquel
de Queiroz e o grande jurista Clovis Bevilá-
qua, autor do Código Civil Brasileiro.

Antão Ouriques de Farias é escritor,
historiador e pesquisador.

Apoio
Companheiro Mozart Gaia Jr - Piqueri Papéis: 2954-4099

ODr Dráuzio
Va r e l l a ,

médico cancero-
logista, um dos pi-
oneiros no trata-
mento da AIDS
no Brasil, nasceu
em 1943 no bair-
ro do Brás.

Sentar-se ao lado de quem nasceu no
Brás é como se estivéssemos sempre lendo
páginas da vida.  Incrível como existem his-
tórias!  Mais incrível ainda é como as históri-
as não terminam jamais. E a impressão que
se tem é que, em detalhes, os idosos nativos
desse bairro detalham cenas como se esti-
vessem sendo vividas hoje.

Eu acabara de ler um dos livros do Dr.
Dráuzio: Por um fio, da Companhia das Le-
tras e resolvi abordar o assunto com dona
Emília, 77ª.

A vida do povo do Brás, comentou dona
Emília, nascida em 1934 na rua Caetano Pin-
to, sempre foi interessante (noto que para
ela, tudo do Brás é muito interessante sem-
pre). Havia um clube de futebol chamado
11 Milicianos. Nesse time, um rapaz cha-
mado Osvaldo Maurício Varella foi con-
vocado para a Guerra Mundial. De qual
guerra ela não se lembrava. Disse que fazia
tempo.  Osvaldo ficou preso num campo
de concentração durante 4 anos e de lá,
mandaram notícias que ele havia morri-
do. Prosseguiu: as famílias na rua Caeta-
no Pinto fizeram luto geral. Os homens,
com as camisas do time, carregavam pe-
las ruas, a fotografia do Osvaldinho.
Pode-de hoje imaginar a precariedade da
cena, diante de tamanha tecnologia que nos
acompanha, mas era um documento perso-
nificado, entre a simplicidade desses nativos.
O silêncio durante a narrativa me remeteu
ao passado.  No dia seguinte, disse ela, che-

gou nova notícia: havia sido engano a nota
de falecimento dele.  Como se o tempera-
mento humano fosse um brinquedo, o luto
se transformou em grande festa; quando
a guerra acabou, parecia festa de carna-
val. Os jovens foram à Estação do Brás e
eu, criança, estudante do Colégio Romão
Puiggari, da janela esperava novos acon-
tecimentos.  As moças, moradoras da Rua
Caetano Pinto, desejavam se casar com
os soldados que havia por ali. Tinha tam-
bém um menino, com o mesmo sobreno-
me Varella.  Ele se chamava Dráuzio,
nome diferente.  A mãe dele padeceu tan-
to de câncer...eu tinha só 9 anos e lem-
bro muito bem.  Sentadinho na porta do
quarto onde estava a mãe, o menino cho-
rava e dizia:  um dia vou ser médico.  Se
não me falha a memória, o pai de Dráu-
zio era irmão de Osvaldo Maurício, ex-

combatente.
Em 1986, Dr.

Dráuzio iniciou
campanhas para
esclarecer a po-
pulação sobre a
prevenção à
AIDS, pela rádio

Jovem Pan AM e depois pela 89 FM de São
Paulo. Em 1989, iniciou um trabalho de pes-
quisa sobre a prevalência do vírus HIV na
população carcerária da Casa de Detenção
do Carandiru. Livros publicados por esse
cientista: AIDS Hoje, Estação Carandiru,
Macacos, Nas ruas do Brás, De braços para
o alto, Florestas do Rio Negro, Maré - vida
na favela, Borboletas da alma, O médico do-
ente, Cabeça do cachorro.

Alzira Jorri de Tomei, 55 anos, é Do-
cente na Universidade Nove de Julho,
formada em Letras, Direito e Gestão Ad-
ministrativa e especialista em Psicope-
dagogia. Nasceu e morou no Brás.

Alzira Jorri de Tomei

Dráuzio Varella, médico brasense

Wagner Wilson

Dina, Fio e Cristina

Padre Enivaldo

Maria Luiza

Veja na página 11 o exotismo
da Tailândia em conexão

com o Rotary Brás


