
A CIDADE E
AS ELEIÇÕES

Eleições à vista! Os candidatos já estão
em campanha para conquista de novos

mandatos, tanto para a Câmara de Verea-
dores como para a Prefeitura Municipal.

Os cidadãos vianenses preparam-se
para novo processo de escolha dos seus re-
presentantes no parlamento municipal e na
chefia do Executivo. Qual o candidato me-
lhor? Em quem devemos votar? Quais são
os critérios que devem orientar o eleitor na
escolha do seu candidato?

Inicialmente, convocamos os jovens elei-
tores, principalmente os que vão votar pela
primeira vez, para apoderarem-se do seu po-
der de cidadania e escolherem o candidato
ideal para ocupar a prefeitura de Viana. Os
jovens não têm compromisso com o passa-
do nem com os erros dos seus pais: devem
apostar no futuro e buscarem um candidato
com uma mensagem de responsabilidade,
de comprometimento com nossas necessida-
des. Antigamente, o jovem eleitor era condu-
zido para o cartório por um cabo eleitoral e
ficava devendo esse favor a vida inteira, apre-
goando com orgulho: “Só voto em quem
fulano mandar porque foi ele que me quali-
ficou”.   Hoje, não existe mais isso. A Justiça
Eleitoral facilitou o processo de inscrição e o
título é entregue na mesma hora. O eleitor já
se faz livre desde o momento em que se ins-
creve no cadastro eleitoral.

As eleições são feitas para se eleger o
mais apto, o mais competente, o que apre-
senta a melhor proposta de governo. Não se
pode trocar voto por favores nem por dádi-
va. Aliás, receber favores em troca do voto é
crime e é captação ilícita.

Nossa cidade, que tantas tradições acu-
mula e das quais nos orgulhamos, ressente-
se de uma política de desenvolvimento urba-
no que apresente um plano diretor obrigató-
rio para a ordenação da cidade, nos moldes
determinados pelo Estatuto da Cidade. Esse
plano diretor deve ser do conhecimento de
toda a população como eram antigamente
as posturas municipais.

A cidade de Viana está crescendo sem pla-
nejamento urbano, sem coerência arquitetô-
nica, sem controle administrativo. O Parque
Dilú Mello, que poderia ter se constituído num
cartão postal, tornou-se um conjunto residen-
cial de mau gosto (um verdadeiro mercado
aberto) para atender interesses eleitoreiros.
Agora, numa maior agressão ao seu visual,
elevam-se mais um pavimento nas casas que
ali se amontoaram e não há qualquer fiscali-
zação administrativa que impeça tal procedi-
mento. Tudo por falta de um plano diretor, de
uma fiscalização efetiva nas construções. Para
qualquer empreendimento, fornece-se um al-
vará de autorização, seja uma garagem com
uma rampa que atinja a metade da rua. E a
entrada da cidade? A primeira impressão é a
que fica e a que decepciona ou empolga. Qual
a nossa situação?

A evolução da cidadania brasileira, des-
de nossa independência tem buscado edifi-
car um cidadão que saiba lutar por direitos
sociais. Não é mais possível o eleitor se dei-
xar ludibriar, vender sua vontade aos falsifi-
cadores, vender seu voto para condenar nosso
município ao atraso.

Fica aqui nosso apelo, no início desta
campanha eleitoral, para escolhermos o can-
didato a prefeito que realmente venha con-
tribuir para elevar Viana ao progresso que
tanto reclama e merece, assim como repre-
sentantes na Câmara de Vereadores capa-
zes de defenderem os interesses públicos em
prol da comunidade.
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Segundo informações remo-
tas, este prédio teria sido
construído, originalmente,

para sediar a Intendência Muni-
cipal (equivalente à prefeitura, no
passado). Depois da mudança
do poder municipal para o atu-
al prédio da prefeitura, a casa
tornar-se-ia a residência oficial
do pároco de Viana, passando
a ser conhecido desde então
como “Casa Paroquial”.

Assim, durante muitas déca-
das, inúmeros sacerdotes aqui
residiram enquanto pastorea-
vam o rebanho católico vianen-
se. O famoso padre Manoel
Arouche, que chegou à cidade
em 1931, também residiu nesta
casa por vários anos. Depois de
sua mudança para o Palácio
Episcopal (construído para rece-
ber o futuro bispo, fato aconte-
cido muito depois), padre Ma-
noel fundou, no local, a Escola
Paroquial “D. José Delgado”,
que fornecia o antigo curso pri-
mário e que abrigou seguidas

gerações de jovens estudantes.
Ainda sob a gerência do pa-

dre Manoel, a antiga casa so-
freu as primeiras modificações:
sob pilastras, a parte interna foi
ampliada com a criação de um
corredor e um salão grande nos
fundos; a fachada externa per-
deu seus beirais para colocação
de platibanda, como atualmen-
te se vê.

O salão dos fundos foi cons-
truído para abrigar os retiros qua-
resmais, quando homens, mulhe-
res, moças, rapazes, meninos e
meninas tinham seu dia especial
de preparação para celebração
da Páscoa. Os retiros, criados
pelo padre Manoel, congrega-
vam toda a coletividade para a
reflexão da paixão de Cristo. Até
as prostitutas vianenses, eufemis-
ticamente chamadas de “mada-
lenas”, tinham seu dia de retiro.

O palco do salão paroqui-
al também foi muito utilizado
para apresentação de peças
teatrais, comédias, shows mu-

sicais e pastorais natalinas que
motivavam e atraiam toda a
sociedade vianense.

Um detalhe interessante (e
pouco lembrado) envolvendo o
prédio, é que o padre João
Mohana, no premiado roman-
ce O outro caminho, utiliza-se
desta casa paroquial para com-
por o cenário íntimo, onde o
personagem central da trama –
o padre Eyder Carvalho – come-
te o pecado da carne e onde,
conseqüentemente, se desenro-
lam os seus mais profundos con-
flitos de sentimentos.

Após a chegada do bispo D.
Adalberto (final da década de
1970), o prédio foi transforma-
do em Centro de Treinamento,
sofrendo novas e desastrosas in-
tervenções, como a substituição
de sua cobertura de telhas de al-
venaria por telhas brasilit, além
de ter perdido as janelas da la-
teral esquerda do salão, o que
tornou o ambiente interno quen-
te e abafado.

LUIZ ALEXANDRE

Atendendo ao
convite do presidente
da Câmara Legislati-
va de Viana do Cas-
telo, Defensor de Oli-
veira Moura, a asses-
soria da prefeitura or-
ganizou e enviou, no
último mês de junho,
um grupo de 18 jo-
vens vianenses para
representar nossa ci-
dade, durante a co-
memoração dos 750
anos da tradicional
cidade portuguesa.

PÁGINA 2

Em Viana do Castelo, o presidente da Câmara Municipal, Defensor de
Oliveira Moura, recebeu em seu gabinete a comitiva vianense que foi

a Portugal para mostrar a beleza de nossa cultura.

Caravana vianense em solo europeu
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I
nfelizmente, Viana parece mere-
cer mesmo a alcunha de cida-
de-sem-lei ou “Casa da mãe Jo-

ana”, onde todo mundo manda e
faz o que bem entender, não impor-
tando se com isso fere ou desres-
peita os valores, a paisagem ou a
arquitetura da cidade.

O que ora acontece no Parque
Folclórico Dilú Mello é mais uma
explícita demonstração da falta de
ordem e do caos em que vivemos.
Sem nenhum respeito pelo paisagis-
mo do parque, que deveria ser um
local público de lazer e de contem-
plação da beleza natural do lago,
algumas casas começam a construir
pavimentos superiores, descaracte-
rizando ainda mais aquele que de-
veria seu o principal cartão postal
da cidade.

Construído com o dinheiro pú-
blico, o parque deveria destinar-se
exclusivamente ao uso coletivo e
nunca ser transformado em condo-
mínio particular, beneficiando os in-
teresses de poucos privilegiados.

A omissão das autoridades lo-
cais é flagrante neste e noutros ca-
sos já denunciados aqui. Parece que
nenhuma obra passa por qualquer
fiscalização (e se passa, é por mera
formalidade); nenhuma construção,
por mais absurda que seja, é inter-
ditada ou proibida. Todos fazem vis-
ta grossa, jogando a culpa uns nos
outros pela falta de ordem reinante
na cidade. Ex-prefeitos culpam a
administração atual que, por sua
vez, joga a culpa nos antecessores
e assim, sem organização, a cida-
de não progride, vivendo estagna-
da por falta de compromisso e seri-
edade política.

Construções desfiguram Parque Dilú Mello

Caravana vianense
em Viana do Castelo
Atendendo ao convite do presidente

da Câmara Legislativa de Viana do Cas-
telo, Defensor de Oliveira Moura, a as-
sessoria da prefeitura organizou e en-
viou, no último mês de junho, um grupo
de 18 jovens vianenses para represen-
tar nossa cidade, durante a comemora-
ção dos 750 anos da tradicional cidade
portuguesa.

O grupo teve a responsabilidade de
apresentar para os portugueses a poe-
sia, a música e o folclore de nossa terra,
como o Bumba-meu-boi (sotaques de
orquestra e matraca), o tambor de criou-
la e a quadrilha. Durante quase duas se-
manas (12 a 24 de junho), as apresenta-
ções revezaram-se durante o calendário
dos festejos de aniversário daquela ci-
dade de além-mar que deu origem ao

nome desta cidade maranhense.
Na programação da viagem constou,

ainda, uma exposição e mostra sobre a
“Cidade dos Lagos”, a qual contou, na
abertura, com a apresentação do grupo
folclórico português “Alvares e Carreço”.
A comitiva maranhense visitou ainda a
cidade de Monção, onde se apresentou
no Lar Santa Tereza, na Praça da Liberda-
de, e em algumas escolas e creches.

Toninho Rabelo, cantor e composi-
tor vianense que chefiou a delegação,
destacou que “o objetivo maior desta
viagem foi mostrar parte da cultura de
nossa Viana em solo europeu, desco-
brir as semelhanças entre as duas cida-
des e incentivar o turismo. Enfim, fazer
um intercâmbio cultural entre as Vianas
brasileira e portuguesa.”

Interesses eleitoreiros mesquinhos
e inescrupulosos fazem com que nin-
guém se pronuncie, ninguém diga
nada, pois a melhor tática, nesses
casos, é silenciar. Vereadores elei-
tos para defender os interesses co-
letivos igualmente se omitem. Nin-
guém quer comprar briga para não
correr o risco de perder votos.

Que a realidade atual de Via-
na possa servir de reflexão na pró-
xima escolha da nova Câmara Mu-
nicipal e na eleição do novo pre-
feito. Viana necessita, urgentemen-
te, de políticos comprometidos com
a coletividade e não com interes-
ses particulares de pequenos gru-
pos de pessoas.

CONHECENDO OS SÍMBOLOS

E MONUMENTOS DA CIDADE

Escudo do Município de Viana
Idealizado pelo pintor (e pa-

trono da AVL) Nilton Aquino, sob
encomenda do então presidente
da Câmara Municipal, Ozimo de
Carvalho, o escudo ou brasão
de Viana foi oficializado por de-
creto especial do prefeito Luís de
Almeida Couto, em cumprimen-
to ao artigo 284 da Lei nº 19 de
7 de setembro de 1949.

Esquecido durante muito
tempo, mas recebendo o devido
reconhecimento no momento
atual, quando a história e os va-
lores locais são redescobertos
e divulgados, o escudo merece
ser conhecido por todos, em es-
pecial pelos professores e estu-
dantes vianenses.

Desse modo, numa iniciati-
va do acadêmico Pedro Menden-
go, através da Fundação Con-
ceição do Maracu, o escudo ori-
ginal (desenhado em grafite) re-
cebeu uma nova roupagem colorida pe-
las mãos do jovem pintor vianense,
Moisés Pereira.

Segundo pesquisa realizada, na dé-
cada de 1970, pela professora Rosa Ma-
ria Pinheiro Gomes (que buscou infor-
mações com o próprio Ozimo de Car-
valho), a parte superior do escudo é
emoldurada por paisagens da terra, des-
tacando-se o morro do Mocoroca, no
lado esquerdo. O centro do brasão apre-
senta (ainda do lado esquerdo) o índio
Guajajara (provável habitante primitivo
de Viana) mostrando o sol, que signifi-
caria a luz do saber, traduzida nos ensi-
namentos dos padres jesuítas que cate-
quizaram a aldeia. Do lado direito, a
antiga Missão N. S. da Conceição do

Maracu, hoje cidade de Viana.
Na parte inferior, do lado esquerdo,

encontra-se um rudimentar engenho de
açúcar, quando ainda era usado o carro
de boi para transporte da cana. Do lado
direito, a representação de um futuro tão
almejado pelos vianenses do século pas-
sado: o município praticando uma agri-
cultura moderna e produtiva, ali simbo-
lizada pelo trator arando a terra.

Na base do escudo, dois cofos com
as riquezas vegetais da região: o baba-
çu e o arroz.

Além da interessante simbologia
apresentada, o brasão de Viana possui
singular valor por ser obra de um dos
mais famosos artistas plásticos já nasci-
dos nesta cidade.

PINTURA: MOISÉS PEREIRA
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“Uma das mais bonitas solenidades
de posse já realizadas pela Academia,”
era esse, invariavelmente, o comentário
das pessoas presentes na Igreja Matriz,
na noite do último 24 de maio.

Pontualmente às 20 horas, o presi-
dente da AVL, Luiz Alexandre Raposo,
declarou aberta a cerimônia de posse
da professora e engenheira agrônoma,
Maria da Graça Mendonça Cutrim, para
uma platéia que lotava a Igreja de Nos-
sa Senhora da Conceição.

Prestigiada pelas presenças do ex-
presidente da Academia Maranhense de
Letras, Joaquim Itapary, da doutoranda
em História pela Universidade Flumi-
nense, Pollyana Gouveia Mendonça, da
promotora de Justiça da Comarca de
Santa Inez, Núbia Pinheiro Gomes, da
diretora do Centro de Ensino Antônio
Lopes, Isaura Santos Lopes, e da pro-
curadora-geral de Justiça do Maranhão,
Maria de Fátima Rodrigues Travassos
Cordeiro (atual secretária da AVL), a
solenidade contou ainda com a partici-
pação dos acadêmicos padre Eider Fur-
tado Silva, José Pereira Gomes, Kalil
Mohana, Rosa Maria Pinheiro Gomes,
João Mendonça Cordeiro, Maria da
Conceição Raposo, Maria Vitória San-
tos, Rogério do Maranhão, Joaquim
Oliveira Gomes, José Antonio Castro
e Pedro Mendengo Filho (os dois últi-
mos vindos do Rio de Janeiro).

Conduzida ao recinto pelas acadê-
micas Rosa Maria Pinheiro Gomes e
Maria Vitória Santos e após a execução
do hino vianense pela “Banda maestro
José Piteira”, Graça Cutrim proferiu o
elogio à professora Josefina Cordeiro
Cutrim, naquele momento oficializada
como patrona da cadeira nº 27 da AVL.
Em seguida, a nova acadêmica ouviu a
saudação de boas-vindas da confrade
Conceição Raposo.

Na assistência, entre grande núme-
ro de amigos, colegas de trabalho e co-
nhecidos de longas datas, destacavam-
se muitos que se deslocaram de São Luís
para também prestigiar o evento, como
Nita Serejo, José Ribamar Gomes (Zé
Imbala), Maria Tereza Moreno (Têtê),
Maria da Graça Sousa (Brasília), o colu-
nista do jornal O Imparcial, Aquiles Emir,
e ainda os casais João/Lucinda Neves,
Enoi Botelho/Franklin Jorge e Evelise/
Heliomar Furtado.

Os irmãos da professora Josefina
Cordeiro, padre Wilson Cordeiro e Fi-
lomena Cordeiro, além da sobrinha
Cássia Furtado igualmente se fizeram
presentes.

Para abrilhantar o evento, ao final
da solenidade, o tenor Tadeu Carvalho
apresentou um recital, acompanhado
pelo pianista Costa. No repertório do
cantor, desfilaram composições clássi-
cas como Ave Maria de Gonoud, Nes-
sum Dorma (da ópera Turandot de Puc-
cinni), Sole mio, Santa Lucia, Quem Sabe
(Carlos Gomes) e Candelabro (Dilú Me-
llo), todas intercaladas pelos aplausos
entusiásticos da platéia.

Posse de Graça Cutrim na AVL

S
étima filha do casal Firmino
Andrade Cutrim e Senhora
das Dores Mendonça Cu-

trim, Maria da Graça Mendonça
Cutrim nasceu em Viana no dia
23 de outubro de 1951.

Em 1963, Graça concluiu o
curso primário, mas por determi-
nação de sua mãe que a conside-
rava muito nova para ingressar no
ginásio, repetiu a 5ª série. Apro-
vada no exame de admissão, in-
gressou no Ginásio Professor
Antônio Lopes em 1965, conclu-
indo o curso quatro anos depois.
Em 1969 foi para São Luís, matri-
culando-se no extinto Colégio
Ateneu Teixeira Mendes, onde fez
o 1º e 2º ano. Em 1971, concluiu
o 2º grau no Colégio São Luís.

Em julho de 1973, prestou
vestibular para Matemática Bacha-
relado, mas até concluir o curso
(seis anos depois), teve de inter-
rompê-lo por várias vezes para
poder trabalhar em Viana, quan-
do lecionou no Ginásio Bandei-
rante e na Escola Normal, acaban-
do por tornar-se diretora desta
última em 1976.

Em 1987, graduou-se como
Engenheira Agrônoma. Sempre
voltada para o magistério, por exi-
gência legal das reformas do en-
sino, licenciou-se em Pedagogia
pela mesma UEMA, dois anos de-
pois. Anteriormente, já havia se li-
cenciado também em Disciplinas
Profissionalizantes.

Uma vez assumida a carreira
do magistério, os cursos de espe-
cialização continuaram: em agos-
to de 2002 concluiu a pós-gradu-
ação em Metodologia da Educa-
ção Superior pela UEMA e, em
abril de 2006, Orientação Educa-
cional, Supervisão e Gestão Es-
colar pelo Capem (Centro de Ava-
liação, Planejamento e Educação
do Maranhão).

Eleita como a 2ª vereadora
mais votada nas eleições de 1988,
Graça Cutrim assumiu o cargo na
Câmara Municipal de Viana
(1989/1992), quando conseguiu
o apoio de seus pares para apro-
vação do projeto de inclusão da
História e Geografia locais no
currículo da rede de educação
municipal.

Atualmente, a professora Gra-
ça Cutrim encontra-se licenciada
das salas de aula, mas em pleno
exercício de sua função como
agrônoma pela Agerp-Viana, pres-
tando acompanhamento técnico
aos pequenos agricultores da
zona rural do município.

Conceição Raposo saudando
a nova acadêmica

Graça Cutrim fazendo
seu discurso de posse

Graça Cutrim sendo conduzida pelas acadêmicas Vitória Santos e Rosa Maria Pinheiro Gomes

O tenor Tadeu Carvalho
interpretando seu recital

A titular da cadeira nº 27
assinando o termo de posse

A nova imortal vianense entre seus pares da AVL

Após a cerimônia de posse, Graça
Cutrim ofereceu um coquetel aos convi-
dados na sede do Grêmio Recreativo Vi-
anense. Embalados por antigos suces-

sos da “Jovem Guarda”, não faltou ani-
mação aos amigos e conhecidos da
nova imortal, na noitada que acabou se
estendendo madrugada adentro.

FOTOS: JOSÉ ARNOUD CAMPELO
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO N. S. DA CONCEIÇÃO
Rosa Maria Pinheiro Gomes

“Um povo sem memória é um povo sem
história”, baseada neste princípio e por ter
conhecimento que muitos jovens da terra de
Celso Magalhães desconhecem a origem do
atual Centro de Ensino Médio Nossa Senho-
ra da Conceição é que, como testemunha
ocular dos fatos, escrevo a presente matéria.

Dom Hamleto de Angelis, 1º bispo de Vi-
ana, ao chegar à cidade e tomar conheci-
mento da real situação de sua Diocese, no
campo educacional, sentiu a necessidade
premente de dar formação integral à juven-
tude vianense.

Assim, em 25 de agosto de 1965, reque-
reu ao presidente do Conselho Estadual de
Educação a autorização para o funciona-
mento de uma escola normal colegial, com
a finalidade de formar professores-apósto-
los, uma vez que no município só havia um
ginásio mantido pela Campanha Nacional
de Educandários Gratuitos (CNEG) e qua-
tro grupos escolares, sendo dois do Estado,
um mantido pela prefeitura municipal e ou-
tro pela antiga paróquia, agora transforma-
da em Diocese.

A autorização para funcionamento da
escola foi concedia em 4 de maio de 1966,
todavia semanas antes, no dia 17 de abril, já
havia acontecido a aula inaugural proferida
pelo seu fundador, Dom Hamleto, no salão
da Escola Paroquial “Dom José Delgado”,
com a presença de autoridades, pais dos fu-
turos alunos e do corpo docente. Ali funcio-
nou a escola normal durante todo o ano leti-
vo de 1966.

Já no ano seguinte, no dia 2 de março de
1967, aconteceu a inauguração do prédio,
onde até hoje funciona o referido estabeleci-
mento de ensino. Construído pela Diocese
no mesmo local antes ocupado pela Igreja
de São Sebastião, o prédio inaugurou-se com
o início das aulas para as turmas do 1º e 2º
anos do curso. O corpo docente era assim
constituído: Diretora – Rosa Maria Pinheiro
Gomes; Secretária – Maria Inês Serejo Aze-
vedo; Orientadora Pedagógica – Irmã Ma-
ria Trotier; Professoras: Zeíla Cunha Lauleta,
Edith Nair Furtado Silva, Maria de Jesus Pie-
dade Rodrigues, Irmã Eillen Pratt, Irmã Lucil-
le Labarre, Irmã Mônica Dallaire, Irmã Juliet-
ta Filiatrault.

A primeira turma era composta por nove
alunas: Maria Lucinda Moreno, Norma Zen-
ni, Graça Lourdes Rocha, Margareth das
Graças Bezerra Aragão, Maria do Espírito
Santo Mendonça, Maria de Ribamar Sou-
sa, Maria do Socorro Soeiro, Sofia da Gra-
ça Ribeiro dos Santos e Maria da Concei-
ção Oliveira da Silva.

A escola era muito bem equipada, possu-
indo salas de didática, gabinete de ciências,
biblioteca etc.

Criou-se um Conselho Estudantil com-
posto pelos seguintes alunos: Moisés Gar-
cia Almeida – presidente; Maria Lucinda
Moreno – secretária; e Sebastião Oliveira
Sousa – tesoureiro. Circulava também um
jornal confeccionado no mimeógrafo, pe-
los próprios alunos, denominado “Estrela
Radiante”, em cuja capa havia uma estrela
maior que simbolizava a padroeira da Dio-

cese, Nossa Senhora da Conceição, aben-
çoando a escola. Havia ainda o desenho de
uma lamparina que significava a luz do sa-
ber, ardor no dom, e numerosas estrelinhas
significando o alunado, portadores da men-
sagem cristã, ideal guiado pela estrela mai-
or de Maria, mãe de Deus, a irradiar cultu-
ra, formação e vivência cristã. O redator-
chefe do jornal era o professor de portugu-
ês Luís Carlos Pereira.

Vale destacar a mensagem escrita
pelo vigário capitular, padre Mário Cuo-
mo, no primeiro número do jornal “Es-
trela Radiante”:

São poucas palavras para apresentar
meus parabéns à Estrela Radiante que vai,
pela primeira vez, como meio de irradia-
ção da nossa Escola Normal. Justamente
chamou-se de estrela radiante, para que
os alunos desta escola, futuros professores,
desde já comecem a educar, irradiar suas
idéias.

Pois é, as ações refletem as idéias. Se-
mear uma idéia boa, quer dizer colher ações
dignas do homem.

A finalidade de nossa escola é dar ao
Maranhão professores convictos dessa idéi-
as, de que o homem, qualquer homem, não
é produto mais evoluído da natureza que
encontra sua perfeição no desenvolvimen-
to de sua vida biológica e cultural e sim uma
criatura que saiu das mãos de Deus e que,
considerando o desenvolvimento como meio
e não como fim, acha sua perfeição no ser-
viço e no amor dos outros, vendo neles ir-
mãos no Cristo. Isso era o que visava Dom
Hamleto de Angelis, desde 1964.

Este nosso bispo, no seu leito de morte,
pediu um retrato da escola normal, olhou e
abençoou esta obra, que nós cremos que
ele continua olhando e abençoando do céu.

É emocionante o amor e a dedicação que
o bispo sentia pela escola e por sua Diocese.

Atualmente a escola foi encampada pelo
Estado, através da Secretaria de Educação,
depois de passar anteriormente pela tutela
do Município de Viana.

A Escola Normal Colegial Nossa Senho-
ra da Conceição é considerada um celeiro
de formação pedagógica da maioria dos pro-
fessores que trabalham em Viana, a exem-
plo da acadêmica Maria Vitória Santos e dos
professores Venceslau Augusto Travassos,
Lucimar Nunes Gonçalves, Maria da Graça
Magalhães Mendonça, Rosa Maria Travas-
sos, José Ribamar Serejo Sousa e tantos ou-
tros espalhados pelo Brasil.

O fundador da instituição, Dom Hamleto de Angellis,
que em seu leito de morte, na Itália, abençoou a

Escola Normal através de uma fotografia.

Irmã
Maria
Trotier

Em 1966, em frente do atual Centro de Treinamento,
onde a Escola Normal ensaiou os primeiros passos,
as religiosas e algumas das alunas da 1ª turma da
nova instituição: Maria do Socorro Soeiro, Sofia da
Graça Ribeiro dos Santos, Maria do Espírito Santo
Mendonça, Maria da Conceição Oliveira da Silva
(Cita), Maria de Ribamar Sousa e Margareth das

Graças Bezerra Aragão
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO N. S. DA CONCEIÇÃO

Colação de grau da 3ª turma da Escola Normal (23/11/1970).
Da esquerda p/ a direita: Ivanilde Cordeiro, Aldeídes Mendonça, Irmã Lucille, Vitória Santos,

Celeste Carvalho (professora), Marizete Saraiva, Madalena Prazeres, Luzia Mendes, Rosa Silva,
Wilma Lima, Suzete Gomes, Iracema Gouveia,Lucimar Gonçalves, Margareth Silva, Irmã Maria,

Maria da Natividade Soeiro, Venceslau Travassos e Áurea Furtado.

As religiosas canadenses da “Congregação
Assunção da Santa Virgem” que muito trabalharam

pela afirmação da instituição de ensino nos seus
primeiros anos de existência: Eillen Pratt, Mônica

Dallaire, Julietta Filiatrault e Lucille Labarre

Irmã
Eillen
Pratt

O professor Luís Carlos Pereira, a diretora
Rosa Maria Pinheiro Gomes, a aluna Delci

Martins, Irmã Maria, a aluna Conceição
Perna Mendonça, a professora Celeste

Carvalho e a aluna Norma Zenni

1967 – Turma do 2º ano do curso normal:

Norma Zenni, Margareth Aragão, Graça Lourdes,
Delci Martins, Conceição Silva, Socorro Soeiro,

Lucinda Moreno e Eponina Mendes

Comemoração do 1º aniversário.
Em volta do bolo, no pátio do prédio atual, alunas e religiosas se confraternizam pelo
transcurso do 1º aniversário de fundação da Escola Normal: Maria Sousa, uma noviça
religiosa, Irmã Eillen, Lucinda Moreno, Margareth Aragão, Eponina Mendes, Socorro

Soeiro, Delci Martins, Conceição Perna Mendonça, Irmã Maria e Norma Zenni
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O poeta desconhecido
Juca Gouveia (1887-1922)

Pollyanna Gouveia Mendonça

No silêncio do passado repousam grandes se-
gredos. Nada como uma boa pesquisa e a
leitura atenta de pistas aparentemente insig-

nificantes para se chegar a revelações verdadei-
ramente surpreendentes. Assim está sendo a re-
construção da trajetória de João Carlos Gouveia,
meu bisavô, pai de João Cunha Gouveia, a quem
devo a conservação das peças do quebra-cabe-
ça que agora monto com tanta satisfação. Estou
adentrando nessa bruma espessa e encontrando
um verdadeiro intelectual que, por ter tido um fim
tão trágico, permaneceu por décadas sem ter seu
merecido reconhecimento em Viana.

O poeta - João Carlos Gouveia, filho natural
de D. Joanna Laudolina de Gouveia, nasceu em
Viana, no dia 4 de novembro de 1887, à Rua de
Santa Rita, canto com a Rua do Alecrim (que ruas
seriam essas atualmente?). Juca, como era chama-
do, foi comerciante em Viana e também na locali-
dade de Barradas, distrito de Monção. Em 7 de ju-
nho de 1916, foi nomeado para o posto de Capitão
Ajudante de Ordens da 61ª Brigada de Infantaria
da Guarda Nacional da Comarca de Viana e, em
31 de julho de 1919, foi nomeado para o cargo de
Promotor Público, aos 31 anos de idade.

A produção literária - Entretanto, o que nos
interessa é sua produção intelectual. Juca deixou ao
filho um conjunto de cartas, diários pessoais, dis-
cursos que proferiu em Viana no alvorecer do século
XX e, principalmente, um livro de poemas que ja-
mais publicaria. Este livro surpreende não apenas
pelos versos, mas, principalmente, pelo esmerado
prefácio que enche os olhos de qualquer um. Inici-
ado em 1907, este livro destaca as influências literá-
rias deste vianense amante dos livros e que tinha
especial predileção por obras de Casimiro de Abreu,
Gonçalves Dias, Antero de Quental e William Shakes-
peare. Detalhe que não deixa de nos surpreender.

Juca diz o seguinte no prefácio de seu livro:
“Ilusões perdidas, eis o broquel, de aço, fundido
em lágrimas com que trago em publico e raso, os
versos que rimei aos vinte anos, quando o meu
coração era uma grande Lyra, cujas cordas vibra-
vam tangidas pelos olhares d’uma hydra, que amei
instantes do tamanho do século, sob a forma duma
mulher bonita”. Mais adiante consta: “Entretanto,
a tentar a concretização de meu primeiro desejo,
caiu-me aos pés, esboroado, todo o fulgente pa-
lácio das minhas ilusões! E, transfigurado de dôr,
metrifiquei as minhas lágrimas. São estes versos.
Em cada uma de suas rimas, palpita, sangrando
um pedaço do meu Coração. Fil-os para as almas
que, como eu, têm o espírito dilacerado pelos car-

dos dos desenganos. Só elas me compreenderão
e só para elas escrevi”.

Ao todo são 49 poemas de autoria deste vianen-
se. Alguns desses poemas foram publicados de forma
avulsa em jornais de São Luís, como O Estado, O
Postal e O Martello. Há ainda 11 discursos que tra-
tam marcadamente de questões educacionais e polí-
ticas – como a Guerra do Paraguai, a Proclamação
da República e seus personagens e a ofensiva alemã
no início do século XX – todos ufanistas e de profundo
rigor patriótico. A vasta correspondência trocada com
o intelectual Ribamar Pereira também surpreende. Em
1917, por exemplo, escreveu Ribamar a meu bisavô:
“Já tive a satisfação de ler uma produção sua no “O
Postal”. O seu espírito inteligente e bem educado
soube compor uma formosa poesia que bem mostra
a delicadeza da sua alma de poeta, talhada para as
grandes concepções... os seus versos são límpidos
arrebatando os corações mais rudes e severos”.

A paixão do poeta - Como um bom poeta
romântico, Juca teve algumas musas. Destas, des-
taco a maior delas: Perolina da Cunha Gouveia
(Sinhá), minha bisavó, jovem viúva de destacada
beleza na cidade, irmã de Maroca da Cunha. Juca
e Sinhá casaram-se em 31 de julho de 1915 e, des-
se consórcio, nasceram João Cunha Gouveia, meu
avô, e Iracema Cunha Gouveia que morreu ainda
na primeira infância.

Essa história de amor, no entanto, durou pouco.
Em 10 de agosto de 1920, aos 31 anos, Perolina
faleceu. Juca então escreveu poemas em sua home-
nagem e uma comovente carta intitulada A meus
filhinhos onde procurou contar-lhes como era a mãe.
Nela consta: “Ao escrever estas linhas que dôr imen-
sa me compunge a alma... Como de um momento
para o outro murchou a flôr mais bella do jardim da
minha existência? Como desapareceu a estrella
mais scintilante do firmamento do meu lar? E o que
fazer meus filhinhos? Baixarmos a fronte e resignar-
mo-nos com a vontade de Deus e esperarmos que
o tempo vá pouco a pouco com sua mão destruido-
ra apagando a dor que nos dilacera o coração” .

O final trágico - Pouco mais de um ano após
a morte da esposa, o poeta deu fim à própria vida.
Na manhã do dia 24 de junho de 1922, Juca suici-
dou-se aos 33 anos com um tiro de revólver no
ouvido direito por razões que ainda desconheço.
Seu acervo de cartas, seus discursos e poemas per-
mitem que aos poucos seja possível retirar este per-
sonagem do segredo e do embaraço que causava à
família tratar do assunto. Sua memória merece, sim,
muito respeito. Sua produção intelectual merece des-
taque e o "acervo Juca Gouveia" ainda tem muito
para mostrar e encantar os vianenses.

*Mestre e Doutoranda em História pela
Universidade Federal Fluminense

Partida

Tu partes, e eu fico a meditar sozinho
Nesta dor que atroz o peito dilacera,
Ao contemplar a extensão do teu caminho
Fico chorando, bem sei: tudo é quimera.

Hoje que minh’alma tresloucada chora,
E a saudade cada vez mais aumenta;
Sinto o coração despedaçado, embora
Por esta dor, que tanto me apoquenta.

Não vejo mais no céu, a luminosa estrela
Que brilhara no azul do firmamento!
Para ti somente, compus esta novela
Com profundo pesar, com sentimento,

Então tu partes, já são horas? Eu fico
Sentindo, mais a mais pulsar o coração
Recebe, este cauto, e nela justifico
Somente a ti, sincera gratidão!

Tu partes nesta hora, p’ra teu berço amado,
Levas em tu’alma, os vagos sonhos meus?
Eu que de saudade fico repassado,
Inda de longe te direi adeus!

Juca Gouveia, 13-11-1910

A Pátria Brasileira
Salve! Oh pátria enriquecida e nobre!
Que a ti pertence o povo mais fecundo
Es tu que tens em frente os teus heróis
A ti aclamarem, o rei do novo mundo!

Formosa pátria de esperança nossa!
Nós contemplamos o teu céu de anil
És tu que outrora foste Santa Cruz
E és hoje, oh pátria, o colossal Brasil!

Pátria dos heróis, tu vives na minh’alma!
Na alma vives da mocidade inteira,
Que te cobre de benções e de glórias
E te faz dentre todas a primeira

Vão pouco a pouco aparecendo agora
Teus filhos destros para render-te o preito,
Esses que quando no florir dos anos
Já te abraçaram com fervor no peito!

Filha de Jeová, como és formosa!
Nenhuma nação o teu brilho empana
E ao vibrar do mais santo patriotismo
Te saúdam os moços de Viana!

Juca Gouveia

Poesia recitada pelo autor, no dia 28 de julho de 1910,
no salão do Paço Municipal, em Viana, quando da
comemoração do 87º aniversário da adesão do Ma-
ranhão à Independência do Brasil.

A elegância da mulher vianense do
início do século XX personificada em
Perolina da Cunha, a grande musa e

futura esposa do poeta
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UM ACADÊMICO, UM PATRONO

Luiz Alexandre Raposo

E
nedina do Espírito Santo Luso Bre-
nha, a terceira filha de uma família
de quatro irmãs, nasceu em São

Bento no dia 14 de maio de 1910. Era
filha do alfaiate Luiz Domingues Brenha
e da tecelã de redes Isabel Luso Brenha.

Muito cedo seu seus pais a encami-
nharam para estudar em São Luís, sob
os cuidados dos avós maternos. Depois
de concluído o curso primário no Gru-
po Escolar Antonio Lobo, em 1923, en-
quanto suas irmãs se decidiam pelo cur-
so normal, Enedina prestava o exame de
admissão ao curso ginasial, no antigo
Liceu Maranhense, a mais tradicional ins-
tituição de ensino do Estado.

Criada numa época extremamente
machista, quando à mulher que preten-
desse estudar não lhe restava outra op-
ção senão seguir a carreira de professo-
ra normalista, desde menina Enedina
acalentava o ideal de se tornar médica.

Naqueles idos, para quem deseja-
va cursar uma faculdade era requisito
obrigatório fazer o curso ginasial (na
época com duração de seis anos). Alu-
na de professores conceituados como
Clarindo Santiago, Nascimento Mora-
es e do vianense Antônio Lopes, a jo-
vem liceísta tinha esperança de, ao tér-
mino do curso, poder ingressar na Fa-
culdade de Medicina, cuja fundação já
era cogitada em São Luís.

Ao concluir o ginásio em 1929, to-
davia, a prometida Faculdade de Medi-
cina do Maranhão ainda não saíra do
projeto. Por intermédio do padre Cha-
ves, famoso sacerdote da época, Enedi-
na ganhou uma bolsa de estudos para
cursar Medicina na vizinha capital do
Pará. A Revolução de 30, acontecida no
ano seguinte, veio frustrar o sonho da
jovem estudante. Um dos primeiros atos
do novo presidente do país, Getúlio Var-

gas, invalidava to-
dos os atos gover-
namentais instituí-
dos recentemente,
incluindo conces-
sões federais de
bolsas de estudos.

Se o diploma de
médica, por uma
série de fatores ad-
versos, tornou-se
um sonho impossí-
vel, o ideal de de-
dicar-se à Medicina
continuava falando
mais alto. Depois
de submeter-se a
um curso prático de
enfermagem, foi
contratada para o
Posto de Saúde de
São Bento.

Em 1949, já ca-
sada com José Cur-
sino da Silva Raposo e mãe de seis fi-
lhos, D. Enedina veio transferida com
toda a família para Viana, após o fecha-
mento do posto sambentuense. Em pou-
co tempo, a nova funcionária do hospi-
tal estadual conquistou a simpatia do
povo da terra, através do apoio recebi-
do das colegas de profissão Santinha
Neves e Maria Serejo. Juntas, formaram
um trio dedicado ao trabalho em prol da
saúde dos vianenses, principalmente aju-
dando os filhos destes a virem ao mun-
do. Em 22 anos de assistência à mater-
nidade (1949/1971), não houve um só
povoado, deste e dos municípios circun-
vizinhos, que Enedina Raposo não tives-
se visitado para socorrer uma mãe em
dificuldades de parto.

Numa época em que a Baixada não
possuía estradas e que Viana vivia pra-
ticamente isolada da capital, na ausên-
cia do médico, a comunidade precisava
encontrar soluções práticas para seus

problemas de saú-
de. Desse modo,
cruzando os cam-
pos a cavalo, em
lombo de burro,
carro de boi ou car-
roceria de cami-
nhão, ou ainda atra-
vessando o lago de
canoa, D. Enedina
chegava aonde ne-
cessitassem de seus
préstimos. Era co-
mum o pedido de
socorro vir acom-
panhado de equipes
de até 12 remado-
res, que se reveza-
vam no caminho, a
fim de que a peque-
na embarcação pu-
desse chegar com o
auxílio da parteira o
mais rápido possí-

vel. Embora sem um levantamento pre-
ciso, ela mesma estimava ter assistido,
aproximadamente, mil nascimentos em
quase duas décadas e meia de assistên-
cia às parturientes da região. Também
perdeu a conta do número de afilhados
que angariou nesse período.

Entre 1965 a 1971, D. Enedina tra-
balhou com Bonifácio Serra, num ambu-
latório particular montado na própria re-
sidência deste, na Barreirinha. Ali eram
prestados serviços médicos dos mais di-
versos, os quais abrangiam desde o aten-
dimento mais simples às cirurgias de ba-
leados e esfaqueados, incluindo ampu-
tações de braços e pernas gangrenados.
Os pacientes, em sua maioria oriundos
da zona rural, ficavam internados (por
semanas ou meses até) na clínica impro-
visada, onde podiam receber o necessá-
rio acompanhamento pós-operatório.

D. Enedina participou da fundação da
1ª maternidade de Viana, em 1968, sob

ENEDINA BRENHA RAPOSO

Uma missionária da saúde

Luiz Alexandre Raposo

Bisneta do célebre educador via-
nense Egídio Rocha e filha do ca-
sal Hilton Carlos Santos e Rai-

munda Amparo Rocha Santos, Maria Vi-
tória Santos, a primogênita de seis ir-
mãos, veio ao mundo no dia 16 de feve-
reiro de 1951.

Vivendo uma infância saudável na
Viana pacata daqueles tempos, a meni-
na foi alfabetizada pela própria mãe. Em
1959, aos oito anos, ingressou no ex-
tinto Grupo Escolar São Sebastião, onde
concluiria o curso primário, depois de
passar pelas mãos das professoras Ma-
ria Antonia Gomes, Maria de Jesus Pie-
dade Rodrigues, Santoca Gomes e Ma-
ria Celeste Carvalho Gomes.

Em 1964, após prestar o exame de
admissão ao Ginásio Professor Antô-
nio Lopes, a jovem estudante integrou a
4ª turma daquele estabelecimento de en-
sino a concluir o curso, em 1967. No
ano seguinte, ingressou na Escola Nor-
mal Colegial Nossa Senhora da Con-
ceição, quando, paralelamente aos es-
tudos, iniciou ainda muito jovem a car-
reira do magistério na Escola Municipal
São Judas Tadeu, então situada no bair-
ro do Moquiço.

Aluna do curso normal numa época
em que, sob a direção da professora Rosa
Maria Pinheiro Gomes, a escola conta-
va com um corpo docente de alto nível,
constituído por religiosas canadenses e
experientes professores vianenses, Vi-
tória formou-se em 23/11/1970, aos

MARIA VITÓRIA SANTOS

O Magistério por vocação
19 anos de idade.

Nesse mesmo
ano, a jovem nor-
malista respondia
pela direção da Es-
cola Zilda Dias,
para onde havia
sido removida. Em
1971, começou a
lecionar portugu-
ês no Ginásio
Professor Antônio
Lopes, permane-
cendo ali até ju-
nho de 2005. Fo-
ram 34 anos de
serviços prestados
a uma das institui-
ções de ensino
mais tradicionais
de Viana.

Também traba-
lhou no extinto Gi-
násio Bandeirantes
(1972/1976), antes de ingressar no qua-
dro de servidores do Estado, como pro-
fessora do Grupo Escolar São Sebastião.
Cinco anos depois, em 1977, deixou a
escola para exercer a função de Coorde-
nadora Geral do Complexo Escolar Es-
tadual, cargo ocupado até 1983. Nesse
mesmo período, foi credenciada pela Co-
ordenadoria do Ensino de Segundo Grau
para receber, da tutela do município, a
Escola Normal que passava então para a
responsabilidade do Estado.

Em 1974, Vitória casou-se com Pe-
dro Lima Araújo, nascendo dessa união
de dez anos Fabia, Hallysson e Fabiane.

O segundo casa-
mento com José
Reinaldo Cidreira,
que já dura 22
anos, trouxe mais
dois filhos: Paula e
José Reinaldo.

 Sempre preo-
cupada em expan-
dir seus conheci-
mentos e aperfei-
çoar-se profissio-
nalmente, Vitória
graduou-se em Le-
tras (1973) e Peda-
gogia com Habilita-
ção em Administra-
ção Escolar (1983),
ambos de licencia-
tura curta, pela Fa-
culdade de Educa-
ção de Caxias (hoje
UEMA). Com a che-
gada do Procad

(Programa de Capacitação de Docentes)
em Viana, no final da década de 1990,
concluiu Letras Licenciatura Plena, em
2001. No seu currículo ainda consta es-
pecialização em Gestão Escolar pela Fa-
cinter (Faculdade Internacional de Curiti-
ba), feita à distância, em 2006.

A dedicação e experiência da pro-
fessora lhe conduziriam ao cargo de
Secretária Municipal de Educação
(1983/1987), quando teve a oportuni-
dade de conhecer melhor o sistema edu-
cacional de todo o município de Viana.

Destacada para a Unidade Escolar
Estevam Carvalho desde o final de 1987,

Vitória Santos assumiu a direção da es-
cola três anos depois. Consciente de sua
responsabilidade, juntamente com todo
o quadro de funcionários, sempre lutou
para oferecer aos alunos uma educação
de qualidade à altura do nome e tradi-
ção desse quase secular estabelecimen-
to de ensino vianense.

Considerando-se feliz por pertencer
a uma geração que teve a sorte de con-
tar com mestres de grande gabarito e
eficiência, como Edith Nair Silva, Maria
Antonia Gomes Costa, Luis Carlos Pe-
reira, Maria Inês Serejo Azevedo, Rosa
Maria Pinheiro Gomes e tantos outros
da mesma envergadura, Vitória acredita
na educação como transformadora de
mentes e consciências.

“Sou professora por convicção e
sempre tomei como exemplo as profes-
soras que tive. Acredito que a educação
só acontece quando é feita com com-
promisso e responsabilidade. Não bas-
ta ser professor, é preciso ser educador,
adaptando todo aprendizado às trans-
formações advindas das novas tecnolo-
gias para se fazer um trabalho mais efi-
ciente e produtivo”, reflete a veterana
educadora que acabou sendo conduzi-
da, pelo voto popular, à Câmara Legis-
lativa Municipal para o mandato de
2001/2004.

Por toda uma vida dedicada ao ma-
gistério vianense, Maria Vitória Santos
tornou-se merecedora de fazer parte da
AVL, tendo sido eleita para ocupar, em
novembro de 2003, a Cadeira de nº 21,
patroneada pela professora Faraíldes
Campelo Silva.

a iniciativa da Sra. Carminha Sousa, atra-
vés da Associação de Proteção à Mater-
nidade e à Infância de Viana. Contando
com seu apoio e de Santinha Neves, a
nova instituição prestaria relevantes ser-
viços às mães vianenses por vários anos,
até ser transformada na atual Policlínica.

Dona de vasta cultura, conseguida
através do hábito de leitura que cultiva-
va desde a juventude, a enfermeira tam-
bém desempenhou papel importante nas
áreas social e cultural da cidade. Foi a
primeira mulher a dar apoio direto ao
então prefeito de Viana, José Pereira
Gomes, quando da fundação do Giná-
sio Professor Antônio Lopes. É de sua
autoria várias atas de reuniões, regis-
trando os primeiros passos dessa insti-
tuição de ensino, como secretária do
comitê de fundação. D. Enedina ainda
faria parte do corpo docente do referido
ginásio entre os anos de 1963 a 1964.

Católica praticante e devota de São
Judas Tadeu, D. Enedina foi uma grande
incentivadora da devoção ao santo das
causas perdidas, em Viana. Inclusive
chegou a compor os versos para o hino
de louvor a São Judas Tadeu e liderou a
iniciativa para as festas e construção da
capela dedicada ao santo, no bairro do
Moquiço.

No ocaso da vida, a enfermeira apo-
sentada compôs os versos a seguir trans-
critos: Já sinto o peso dos anos/E vis-
lumbro o fim da estrada/Por isso, Senhor,
te agradeço/Minha vida abençoada!

Vítima de um aneurisma cerebral,
Enedina do Espírito Santo Brenha Rapo-
so faleceu em São Luís, no dia 10 de
agosto de 1993, aos 83 anos.

Em 2004, por iniciativa dos aca-
dêmicos José Pereira Gomes e Rogé-
ryo du Maranhão, a enfermeira Enedi-
na Raposo foi eleita patrona da Ca-
deira nº 24 da AVL, cuja titular é a atu-
al Secretária de Estado da Administra-
ção, Helena Castro.
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A intermitente chuva que caía sobre
São Luís na manhã do último dia 13 de
junho (sexta-feira) não foi bastante para
impedir o comparecimento de grande
público à cerimônia de posse da procu-
radora-geral de Justiça do Estado do
Maranhão, para o biênio 2008/2010.

O teatro Arthur Azevedo, escolhido
como cenário para a solenidade oficial,
praticamente lotou suas frisas, camaro-
tes e cadeiras da platéia. No palco, au-
toridades representativas dos três pode-
res preparavam-se para tomar parte na
mesa de honra, enquanto cada membro
do Colégio de Procuradores de Justiça
fazia sua introdução solene, escoltado
por um cadete da Polícia Militar.

Os representantes do Ministério
Público das unidades da Federação que
prestigiaram a posse mereceram defe-
rência especial na solenidade, sendo
acompanhados também por cadetes que
conduziam as bandeiras de seus Esta-
dos. Fizeram-se representar os Estados
de Alagoas, Pará, Piauí, Ceará, Goiás,
Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio
Grande do Sul e Distrito Federal.

Logo após a abertura da sessão pelo
procurador-geral de Justiça, Francisco
das Chagas Barros de Sousa (que na-
quele momento deixava o cargo), Maria
de Fátima Rodrigues Travassos Cordei-
ro foi chamada ao palco, sob os aplau-
sos dos presentes.

Em seguida, os oradores revezaram-
se no púlpito. A procuradora Nilde Car-
doso Macedo Sandes fez a saudação de
boas-vindas à nova procuradora-geral
de Justiça do Maranhão em nome do
Colégio de Procuradores de Justiça. Em
seu discurso, a procuradora de Justiça
Nilde Sandes exaltou as qualidades da
empossada, lembrando da grande res-
ponsabilidade do Ministério Público fren-
te à crescente demanda social.

Antes do discurso de posse de Ma-
ria de Fátima Rodrigues Travassos Cor-
deiro, fizeram uso da palavra ainda a
presidente da Associação dos Membros

ples. Mas as ações grandiosas ne-
cessárias para implantá-las é que
vêm acompanhadas de grandes difi-
culdades. Ressoam em minha men-
te, as sábias palavras do mestre Chi-
ovenda, para quem “o processo deve
dar, quanto for possível praticamen-
te, a quem tenha um direito tudo
aquilo, e exatamente aquilo que ele
tenha o direito de conseguir”. Em-
bora essa formulação seja antiga e
pareça tão simples, sua essência é a
garantia da efetividade da atividade
jurisdicional do Estado. Com esse
objetivo magnífico, sua implemen-
tação vem acompanhada de grandi-
osas dificuldades, fazendo com que
a proposição do celebrado jurista
italiano continue tão moderna e pa-
reça quase utópica.

[...] temos o dever de cumprir nos-
so papel institucional de forma a aten-
der às aspirações da sociedade bra-
sileira, sempre com isenção, sempre
colocando nossas condutas nos mais
elevados padrões de legalidade, éti-
ca e eficiência, antes de tudo, porque
somos o Ministério Público, o gran-
de guardião da sociedade no estado
democrático de direito.

Estou profundamente consciente
de que somente nos beneficiaremos
da democracia quando conseguirmos
conceder efetividade à justa aspira-
ção do povo brasileiro por dignida-
de, cidadania e justiça, lutando para
garantir o pleno funcionamento das
instituições democráticas.

Tenho consciência de que as coi-
sas mais importantes parecem sim-

Trecho do discurso

do Ministério Público do Estado do Ma-
ranhão (Ampem), Fabíola Fernandes Fer-
reira, o ex-procurador-geral de Justiça,
Francisco das Chagas Barros de Sousa,
a procuradora-geral de Justiça do Cea-
rá, Maria do Socorro França Pinto (que
também representava o Conselho Naci-
onal de Procuradores-Gerais) e, finali-
zando a cerimônia, o governador do
Estado, Jackson Lago.

Entre um discurso e outro, ouvia-se
a voz do cantor Fernando de Carvalho
interpretando os hinos nacional, do
Maranhão e de São Luís. O hino de Via-
na também foi incluído no repertório,
para surpresa e emoção de muitos via-

nenses ali presentes (entre os quais se
destacavam o prefeito Rilva Luís, o pre-
sidente da Câmara Municipal, José Ri-
bamar Amorim da Silva, o vereador José
Ismael Seixas Abreu, o ex-prefeito e atu-
al candidato a prefeito, Daniel Gomes

Filho, o jornalista Batista Soeiro e as
acadêmicas Maria da Graça Mendonça
Cutrim e Maria Vitória Santos).

 Após a cerimônia, Fátima Travassos
recebeu os cumprimentos das centenas
de convidados no salão nobre do teatro.

O palco do teatro, repleto de autoridades, no momento da execução do hino nacional

Ladeada pelo governador, Jackson Lago, e pelo seu antecessor,
Francisco das Chagas Barros de Sousa, Fátima Travassos

antes de assinar o termo de posse

Fátima Travassos prestando juramento como dirigente
máxima do Ministério Público do Maranhão
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