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ADVERTÊNCIA!
Antes de mais nada advirto-vos, caras leitoras e caros leitores,
que vocês não estão diante de um livro, mas sim, de uma reparação
histórica, do qual capitaneio em nome de toda uma descendência.
Prole essa, que por circunstâncias variadas (dentre elas, talvez
presumo que a “vida” tenha feito-lhes ofuscar, cegar; fazendo-os até
mesmo, renegarem a memória de seus próprios antepassados, por
atos, coisas e atividades; acredito eu, de muito somenos
importância) de nada ou pouco tem conhecimento a respeito deste.
Trata-se, portanto, o presente volume, nada mais do que tentar
colocar em curso esse solitário e utópico sonho no sentido de encetar
um resgate, que se verbaliza notadamente através desta modesta
compilação, desse conjunto de informações por assim dizer; cujo
qual se tal responsabilidade fosse repassada para as próximas
gerações, correria o risco, irreversivelmente, de jamais entrar em
estágio de concretização, ou seja, de ter a sua memória devidamente
relembrada.
O presente livro pretende, pois, fazer a reparação de um erro
histórico por parte das primeiras, segundas e tantas quantas
gerações houver, descendentes desse “mito” quase que esquecido e
lançado, de uma vez por todas, abaixo pelo desfiladeiro do tristonho
Vale do Ostracismo...
Almejamos com ele, pois, contar um pouco da vida e obra
desse vulto chamado Francisco das Chagas Barreto Lima (1887 1977), um nome que está devidamente materializado em alguns
registros históricos é verdade e que jamais será esquecido pela
memória coletiva do município de Sobral, do Estado do Ceará, do
Brasil e porque não dizer, do mundo.
Quanto ao título, “O Príncipe do Norte” acho pertinente
esclarecer o seu porquê. Ele se deu por conta de um singelo
trocadilho elaborado em minha limitada e inábil mente. Sobral dentre
tantos carinhosos apelidos tais como: “Estados Unidos de Sobral” e
“Terra de Cenas Fortes”, é também conhecida pela carinhosa
antonomásia de “Princesa do Norte”.
Ora, se Seu Chagas conseguiu amealhar um conjunto de
características morais, éticas e de honradez de modo que o fizeram
impossível contar a história de Sobral sem mencionar as inúmeras
contribuições de sua figura, então pensei eu que seria muitíssimo

justo – ainda que simbolicamente - em elevá-lo ao posto de
“Príncipe” dela, haja vista ter sido ele um dos maiores fomentadores
e desenvolvedores dessa plaga, como já dissemos, conhecida por aí
afora como “Princesa”.
Desse modo, alcançando o “topo” da cidade em diversas
dimensões, nada mais justo dele ser alçado - com a devida vênia dos
sobralenses -, à categoria de Príncipe e aqui, logo fazendo a ressalva
de não carregar tal denominação aquele sentido proposto por
Maquiavel, longe disso, já que o mesmo nutria bastante ressalvas em
se tratando da chamada política partidária.
E outra, seu filho, sucessor natural direto Cesário Barreto, teve
a honra de chefiar o executivo de tal município. Eis, então, alguns
dos motivos pelos quais batizaremos o presente volume com o título
de: “Príncipe do Norte”, mas que ainda poderiam ser muitos outros
tais como: “Chagas Barreto: a Lenda do Vale do Acaraú” ou “O Mito do
Sertão..”.
Enfim, essa urbe retro citada na qual cresceu (digo isso porque
ele nasceu na cidade hoje conhecida como Crateús) é uma das mais
importantes do Ceará. Cidade hoje considerada universitária,
turística, industrial e que na sua gênese e instalação, ganhou forte
musculatura econômica como importante entreposto no passado
com a passagem de rebanhos de gado entre estados como o
Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará. Por essas e outras é que ela é
conhecida como uma das cidades mais relevantes do interior do
nordeste do Brasil.
Já quanto ao subtítulo “Subsídios Biográficos de Francisco das
Chagas Barreto Lima”, tem ele o escopo claro de somente preencher
uma lacuna, digo melhor, de fazer referência a um modesto ponto
de partida, pois não pretende aqui, tal escrito, esgotar o assunto
“Chagas Barreto”, mas de somente figurar como mais uma referência
bibliográfica, além de um configurar um subsídio didático dedicado,
sobretudo, aos que ainda virão ao mundo, para que esses mesmos
possam ter a oportunidade de aprenderem e “apreenderem” valores
através de seu exemplo de vida.
Pretende também, pois, tal livrinho, se apresentar somente
como um pontapé inicial, como uma proposta de deixar um legado a
posteridade, pois quem sabe aqueles que farão parte dela, possam
chegar ou não com muito mais tempo, vigor intelectual e físico no
intuito de garimpar um passado com cenas memoráveis, únicas, que
jamais poderão ser deletadas da consciência coletiva popular.

Em paralelo, buscaremos também (e digo assim mesmo na
terceira pessoa do plural, pois para realizar essa pesquisa necessitei
de muitas fontes e autores, pois caso contrário, não teria condições
de o concluir – o livro) resgatar sua vida sem se olvidar de abordar
também o contexto histórico e social de seu tempo, do mesmo como
um protagonista, que jamais deveria ser esquecido e se depender de
mim nunca será; numa era onde os maus hábitos destrutivos
imperam e têm sua reprodução repetida, inconscientemente, pelas
ulteriores gerações e grandes massas por séculos e séculos à fio.
A propósito, uma das certezas que tive quando iniciei esse
projeto foi de que dificilmente seu legado será, tão cedo, superado
por quem quer que seja. Outra lição que tomei foi que aprendi que
na vida a omissão é um dos piores erros que alguém pode cometer.
Mesmo assim, meti-me a fazer esse trabalho “solitário” e “de
formiguinha” como diz o linguajar popular. É imensamente
importante não perdemos a capacidade de distinguir quem foi capaz
de ser melhor que a gente, reconhecendo o que foram e pelo que
representaram. “Aos vencedores as batatas.”
O livro, permita-me chamá-lo assim, dar-se-á em 4 (quatro)
partes. A parte primeira terá o título “Ligeiros Aspectos
Biográficos”. Aqui as informações biográficas serão tratadas com a
maior precisão possível, zelando claro, pela verdade dos fatos
históricos narrados.
Da infância pobre no Piauí, em meio a um drama de infância
de perder o pai precocemente tendo como contexto natural a seca,
relataremos dados relevantes de seu grau de escolaridade, seus pais,
quantos irmãos teve, a ascensão social, sua vida pessoal, filhos
ilustres, hábitos, causa mortis, seu trato para com seus funcionários,
casos curiosos, etc. e etc...
Enfeixaram essa parte, histórias orais contadas por familiares,
artigos de jornais e principalmente as referências históricas básicas
em parte das obras de seu neto, o poeta César Barreto, em especial
àquela primeira obra dedicada integralmente ao nosso biografado
Um Varão de Plutarco: A Saga de Chagas Barreto Lima (2014), feito
em parceria do coautor e sempre solícito ex-vereador de Sobral
Marcelo Barreto Alves.
Esse começo dantes citado estará intrinsecamente interligado
com a segunda parte, ao passo que a maioria das informações
prestadas nessa primeira serão ratificadas por estas outras
subsequentes. Qualquer lacuna nessa primeira parte, que considero

uma das mais relevantes, poderá ser locupletada pela segunda e
vice-versa. Outra dica importante para entender o universo do
nosso biografado é logicamente a de ler a obra retro citada e matriz
desta: Um Varão de Plutarco.
Na segunda parte, portanto, de título “Transcrição Literal de
Artigos em Jornais” ficarão disponíveis de forma integral, as
ocorrências do nome “Chagas Barreto” nos periódicos da época. E
aqui faço o mero papel de organizador e reprodutor dos textos em
questão, já que eles falam por si só; entretanto podendo virem os
mesmos acompanhados ou não de breves comentários, caso seja
necessário, com vistas somente a realizar uma breve
contextualização, além de pertinentes correções ortográficas de
acordo com a língua de hoje.
Ao contrário do seu primeiro livro, falaremos inclusive do
malogrado processo de injúria movido por ele quando este teve sua
honra aviltada, depois de ser injustamente alcunhado com palavras
de baixo calão em pleno local público. Foram expressões que não
valem a pena nem sequer de serem mencionadas, parecendo que
todo o processo deste caso, tenha acabado mesmo em pizza, assim
como o processo penal de assassinato do seu irmão, o jornalista
Deolindo Barreto, no qual jamais seus agressores foram punidos.
Certamente nunca ousaram observar um dos seus mais famosos e
reproduzidos apótemas: “Diga-se a verdade embora desabem os céus”.
A reserva que tive de fazer aqui (em tal processo), porém, que
aqui faço foi somente o de trocar os nomes verdadeiros por fictícios,
tanto do injuriador, como do Juiz para que não fossem suscitadas
brechas para início de supostos despertar de remorsos em suas
respectivas descendências. Essa, bem como todo o resto das
matérias e dos fatos serão disponibilizados ipsis literis tal como se
acham dispostos nos jornais, todos eles estando inclusive
disponíveis para consulta pública no site da Hemeroteca Digital da
Biblioteca Nacional.
A terceira parte chamar-se-á de “Iconografia” e “Anexos”
onde serão expostas imagens compostos logicamente por fotos suas
e de seus familiares (e aqui se destaca a sua imagem apertando a
mão do presidente da República Castelo Branco); além de recortes
de jornais de propagandas de suas empresas como a Sapataria Ideal,
Moinho da Luz. Haverá também transcrição de acervos
documentais, atas de sessões, propagandas, depoimentos,
apontamentos... E mais: notícias, registros sociais, histórias narradas,

etc. Caso seja necessário, estas virão acompanhadas de uma nota
explicativa, não só dele em si (cuja as quais infelizmente também
carecem de imagens) pois sua vida não se encerra somente nele, mas
sim em toda sua descendência. Será, assim, um resgate da parte
imagética, por assim dizer.
Outro aspecto negativo que dificultou muito esse resgate tem
a ver com o seu arquivo pessoal perdido. Talvez tenha sido esse um
dos motivos que tenha sido eu pouco ácido na introdução em face
de seus descendentes diretos. Serão, pois, por conta dessas e muitas
outras lacunas que tentarei preencher com o contexto histórico dos
fatos e de outros personagens sem, entretanto, perder o foco da
pesquisa qual seja - o senhor Chagas. Nada – e aqui faço questão de
repetir – absolutamente NADA, de seu arquivo pessoal
(documentos pessoais e fotos) foram preservados, restando-se
apenas um ou outro relato oral, referências em fontes esparsas.
Não há, portanto, a mínima referência de quem tenha ficado
com esse valioso arquivo, se é que existe. Documentos civis, certidão
de nascimento e casamento, testamento, comendas, diplomas,
algum livro que lhe pertenceu, fotos, de como era a sua caligrafia,
documentos da firma, contratos, recibos... E tudo isso apesar de se
tratar da história de um vulto, pasmem!!! Nada disso restou.
Imagine, pois, você o que acontecerá com a nossa, sendo nós reles
mortais. Essa culpa jogo no colo de seus descendentes, que hoje
muitos deles aliás, gozam de uma boa vida, nababesca sendo
amantes inveterados do ócio graças aos esforços passados dele.
Encerro, pois, dizendo que não pretende esse ser um tratado
científico com trânsito nas academias, universidades, pois leituras
deste tipo jamais serão recomendadas por orientadores e professores
de Metodologia Científica.
Esta, será por certo, uma história que, dificilmente será
rejeitada por seus descendentes, pelos historiadores (por sua
historicidade) e sobretudo, por aqueles que têm sede e cultivam
valores edificantes e duradouros. Por outro lado, sei também que
por conta dessa vida moderna, muitos têm desprezado escritos
desse e de outros tipos, não os lendo. Eis, portanto, aí uma obra
dedicada a todos e à ninguém!
Ilha de São Luís do Maranhão; janeiro de 2018

S. Barreto

Parte I
LIGEIROS ASPECTOS
BIOGRÁFICOS

Capítulo 1
Século XIX: 100 anos de Revoluções
A história é testemunha do passado, luz da
verdade, vida da memória, mestra da vida,
anunciadora dos tempos antigos.
Marcus Tullios Cícero (106 a.C. - 43 a.C.)
A única generalização cem por cento segura sobre a
história é aquela que diz que enquanto houver raça
humana haverá história.
Eric J. Hobsbawm

FRANCISCO

DAS CHAGAS BARRETO LIMA nasceu no dia 18

(dezoito) de maio de 1887 (mil oitocentos e oitenta e sete) já muito
próximo da zona de transição da passagem do século XIX para o
século XX, quando sua terra natal Crateús 1, ainda preservava o
pomposo nome de Vila Príncipe Imperial.
Exatamente nesse dia, o Visconde de Pelotas, discursou no
Senado Federal - depois de assinar um manifesto (redigido pelo
jurista Rui Barbosa) juntamente com o Marechal Deodoro da
Fonseca - com vistas a apaziguar os ânimos entre governo e militares,
quanto da Questão Militar, já no fim do Império.
Um ano depois de seu nascimento, no dia 13 de maio, por
força da conjuntura mundial, a Princesa Isabel é obrigada a assinar a
Lei Áurea2 abolindo, formalmente, a ESCRAVIDÃO NEGRA no Brasil,
o período mais vergonhoso, sombrio e atroz da historiografia
brasileira3 ocorrido depois do genocídio indígena.
No primeiro ano desse século, também, Thomas Jefferson
(1743 - 1826) fora eleito presidente, nos Estados Unidos da América
– lugar esse que em pouco tempo - viriam ser a próxima potência
imperialista hegemônica da face da terra.
O século XIX (1801 – 1900) foi um período marcado, em escala
global, por uma forte permutação de países monopolizadores dos
engendramentos e das determinações na condução das diretrizes e
ditames que norteavam, unilateralmente, as ações sócio-políticas
internacionais.

Diversas potências europeias entraram em colapso - perdendo
influências substanciais como protagonistas universais - dentre os
quais citamos: o Sacro Império Romano (leia-se Itália), a Espanha e a
França. “O poder não comporta espaço vazio”, disse certa feita um
filósofo político muito importante nascido no Piauí no ano de 1983
(EAC). Essa lacuna, acabou deixando espaço, posteriormente, para a
ascensão de outras potências como os Estados Unidos, a Alemanha e
o Japão.
Ressalte-se ainda que, outra nação, a Inglaterra, um dos países
que compõe, atualmente, o Reino Unido (Irlanda do Norte, Escócia e
País de Gales), foi um país chave para a compreensão e análise desse
tão rumoroso século. Afinal de contas, foi lá onde eclodiu a célebre
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL - movimento esse, que legou um modelo
de trabalho, consumo e produção material difundido pelo mundo
todo – com reflexos cada vez mais fortes e presentes nos dias atuais.
O grande avanço científico e tecnológico nas áreas da
Matemática, Física, Química Fina4, Elétrica e Metalurgia acabaram
figurando como as bases de sustentação dessa Revolução.
Finalmente, o mundo abandonava a adoção de uma ECONOMIA
essencialmente AGRÁRIA, artesanal, manual, individual e em
pequena escala de produção advindas do esforço físico dos artesãos
autônomos (herança do modelo base de subsistência do
Feudalismo5) para uma ECONOMIA INDUSTRIAL em larga escala,
calcada principalmente na acumulação de mercadorias, de trabalho
fracionado, subalternizado e especializado, mediante paga irrisória e
direitos trabalhistas praticamente abjurados.
Nesse sentido, o historiador Eric Hobsbawm prescreve:
...pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os
grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se
tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente
ilimitada, de homens, mercadorias e serviços. Este fato é hoje
tecnicamente conhecido pelos economistas como a “partida para o
crescimento autossustentável”. Nenhuma sociedade anterior tinha sido
capaz de transpor o teto que uma estrutura social pré-industrial, uma
tecnologia e uma ciência deficientes, e consequentemente o colapso, a
fome e a morte periódicas, impunham à produção.6

Com sua adoção, “maravilhas” foram descobertas e utilizadas
em benefício do conforto material de uma parcela restrita da
população (logicamente para quem detinha poder de compra para
gozar desses serviços). No século passado, o XVIII, o escocês James

Watt7 havia se debruçado no aperfeiçoamento das Máquinas à
Vapor.
Logo seu invento foi adaptado às Máquinas de Tear, às
locomotivas de trens de carga e de passageiros (alguns atingiam a
velocidade de média de 150 km/h), além de embarcações marítimas
de grande porte (navios, transatlânticos) - capazes de realizar
grandes deslocamentos a milhas e milhas de distância - em viagens
internacionais pelos mais longínquos e revoltos oceanos.
Logo após, com o advento da Energia Nuclear e do Motor à
Explosão, deu-se início ao surgimento das poderosas Indústrias dos
Automóveis (Fordismo - EUA e Toyotismo - Japão). De quebra,
houve uma corrida acirrada por perfuração de poços petrolíferos,
por conta da valorização expressiva e da dependência mundial do
Petróleo, que por sua importância e valor agregado ganhou a pecha
de “ouro negro”. Por conta dessas e outras variantes, o continente
europeu inchou vertiginosamente, dobrando sua população durante
esse século, passando de 200 milhões para mais de 400 milhões de
habitantes, em um espaço mínimo de tempo.
Outro setor, que se expandiu de forma veemente nessa época,
foi o da Indústria Têxtil. Com grandes plantações monocultoras de
algodão (nome científico: Gossypium hirsutum L) e a chegada das
Máquinas de Tear, utilizadas nessas indústrias, o uso da força bruta
muscular deixou de ser primordial para o desenvolvimento e
conclusão dos trabalhos.
Desse modo, mulheres e crianças, passaram, arbitrariamente, a
serem exploradas como mão de obra. Afinal de contas, seus salários
eram cortados pela metade se comparado aos proventos de um
trabalhador adulto. O interesse dos patrões nas crianças era
estratégico, pois comportavam dupla função. Além de se serem
obrigados a trabalharem e produzirem iguais aos adultos, eles ainda
- por terem mãos pequenas, que entravam facilmente entre as
engrenagens - eram utilizados como mecânicos quando da
manutenção dessas máquinas.

Imagem 1: Fotografias que retratam as condições precárias
as quais eram submetidos os “mini operários” (Reprodução).

A lógica nefasta do “Capitalismo Selvagem” instalado,
aniquilava futuros e sonhos, subjugando aqueles infantes a uma
disciplina desumana e degradante de exaustivas horas labutais.
Certas crianças eram obrigadas a trabalharem adaptados a “pernas
de pau”, para alcançarem os teares. Caso caíssem no sono, poderiam
ter suas mãos, braços e outras partes dos seus corpos estraçalhados
pelas máquinas. Fiscais truculentos instituíam castigos pesados e
agressões físicas mortificantes quando alguém perdia a
concentração, ficava sonolento ou se distraía no trabalho.
Os acidentes de trabalho eram demasiadamente frequentes.
Muitos perdiam a vida ou ficavam aleijados (inválidos) por conta
das mutilações ocasionadas pela perda de reflexos ocasionados pela
sonolência, exaustão, alimentação precária e fadiga. Toda uma
geração foi perdida, muitos sucumbiram à pressão e morreram não
chegando a ingressar na fase adulta.
Não procriaram, encerrando precocemente, seus ciclos na
história. Outros se entregavam ao alcoolismo, caíam em depressão e
davam cabo a própria vida. O trabalho nas fábricas consumia cerca
de 15 horas por dia de homens, mulheres e crianças – algumas com
apenas 5 anos. Essa informação em específico (vide Quadro
Explicativo 1), tem conexão direta nos primeiros anos de vida e na
moldagem do caráter resiliente, humanístico, cristão e moral do
menino Chagas Barreto.

***
Quadro Explicativo 1

■ Essa passagem não está à toa neste livro. Faz-se essa
importante ressalva, pois esse fato, mais tarde e muito além da
gélida Inglaterra, se reproduziria na vida do nosso mini adulto
Chagas Barreto. Aos tenros 12 (doze) anos de idade foi levado
por sua avó para empregar-se numa grande Fábrica de Tecidos
em Sobral. O reflexo da Revolução Industrial batia a porta da
realidade dura daquele menino - que teve de abdicar da sua
condição universal de ser criança - para submeter-se a um
trabalho extenuante na forja, nas caldeiras e máquinas;
tornando-se arrimo de família e sustentar mãe e irmãos com o
suor de seu trabalho. Somente nos meados do Século XIX, as
condições de trabalho foram revistas, devido à pressão
provocada por trabalhadores organizados em associações e
sindicatos. (Observação do Autor.)

***
Em meio a esse cenário dicotômico, Londres com sua torre do
Big Ben e seu imponente Palácio Buckingham passou a ser
considerada a urbe mais importante do planeta e a capital oficial do
Império industrial capitalista Britânico. Todo esse aparato
econômico, teve reflexos diretos na configuração da sociedade
vigente na época. Nascia uma nova classe dominante, a Burguesia
(donos das fábricas ou dos “meios de produção”).
Os burgueses (palavra derivada do termo: Burgos)
acumulavam grandes somas de riquezas fazendo do Estado um
mero gabinete em favor de seus interesses, notadamente no quesito
econômico especulativo. Por outro lado, os demais membros da
população padeciam de graves problemas sociais como a
precarização e exploração dos trabalhadores (Mais Valia, carga
horária excessiva de laboro), suicídio (depressão, sociedade
opressora e excludente), alcoolismo, prostituição, acidentes de
trabalho (mutilações, estafas e loucura), violência (roubos, furtos,
brigas e homicídios) e desigualdade social (mendicidade, pobreza e
exclusão social).
Hobsbawm nos aponta que:
A pequena burguesia, setores especiais da economia eram também
vítimas da revolução industrial e de suas ramificações. Os trabalhadores
de espírito simples reagiram ao novo sistema destruindo as máquinas que
julgavam ser responsáveis pelos problemas; mas um grande e
surpreendente número de homens de negócios e fazendeiros ingleses

simpatizava profundamente com estas atividades dos seus trabalhadores
luditas porque também eles se viam como vítimas da minoria diabólica de
inovadores egoístas. A exploração da mão-de-obra, que mantinha sua
renda a nível de subsistência, possibilitando aos ricos acumularem os
lucros que financiavam a industrialização (e seus próprios e amplos
confortos), criava um conflito com o proletariado. Entretanto, um outro
aspecto desta diferença de renda nacional entre pobres e ricos, entre o
consumo e o investimento, também trazia contradições com o pequeno
empresário...8

Nunca a máxima criada pelo pensador antigo Plauto (254 - 184
a.C.) e popularizada pelo filósofo Thomas Hobbes em O Leviatã
(1651) de que: “Homo homini lúpus”9 foi tão atual e palatável. A
Exploração do „homem pelo homem‟ se torna preceito planetário na
condução e organização da humanidade, sendo praticada à risca, em
escala global, até os dias contemporâneos.
Essa contradição flagrante, foi a força motriz para a elaboração
de várias correntes de pensamento, bem como o surgimento de
vários teóricos e avanços significativos na área do conhecimento.
Dentre um desses progressos, podemos citar a consolidação
Sociologia como ciência - tendo Karl Marx10, com sua obra O Capital
(1867) - um clássico fundamental dentro dessa grande área chamada
das Ciências Sociais.

Imagem 2: “O Capital”, frontispício da versão
original, em alemão, de 1867 (Reprodução)

Na época, os três volumes de O Capital se encaixava em toda e
qualquer sociedade proletária presente nas mais diversas nações,
não encontrando barreiras em nenhum desses países, a não ser dos
Estados Totalitários, que temiam o avanço comunista. Foi muito
difundindo nos meios operários (sindicatos e entidades de classe),
Academias, universidades, Estados Comunistas e socialistas e
partidos de esquerda e extrema-esquerda planeta afora.
Em suma, o tratado filosófico-econômico visava escarnecer a
lógica do „capitalismo pelo capitalismo‟, da ideologia da exploração
e da divisão de classes, ao passo que a sociedade industrial, ficou
polarizada entre burgueses (exploradores) e operários (explorados).
Essa obra-prima de Marx foi a ponta de lança para dissecar
essas contradições tão ardilosas para a maioria da população. Por
isso, evocava ao final, a apropriação do Estado pela Ditadura do
Proletariado e a implantação do Comunismo como forma política,
aniquilando, de vez, a propriedade privada e distribuindo todas as
riquezas produzidas pelo Estado, para todos e todas, sem distinção
de qualquer natureza. Sua teoria fundamentou diversas revoluções
de cunho socialista pelos rincões mais longínquos do mundo, do
qual citamos como exemplo mais emblemático, a Revolução Russa
agitada pelo líder comunista Lenin.
Pois bem, o fosso que separava as benesses e os modos de vida
entre os trabalhadores e os patrões eram abissais nessa época,
nascendo o gérmen de uma das maiores disgras da sociedade global
contemporânea: a Desigualdade Social. Os proletários residiam bem
próximos às fábricas (para não perderem tempo de deslocamento –
“in itinere” – ou terem de gastar com transporte) nas precárias
aglomerações urbanas desordenadas. Suas casas eram de uma
miserabilidade sem par, conjugadas umas às outras, alguns
cômodos mal havia janelas para ventilação. Respiravam diariamente
fuligens e fumaças expelidas diuturnamente pelos parques fabris.
Essa exposição acabou incutindo vários problemas
respiratórios em famílias inteiras, por conta dos gases nocivos
advindos das chaminés das grandes fábricas. Infraestrutura de
saneamento (água e esgoto) não existia, nem muito menos serviços
públicos de Educação, Saúde e Segurança Pública de qualidade.
O cenário das cidades industriais era uma visão do apocalipse,
sem higiene e entregue às moscas e aos ratos. Diversas
disseminações de epidemias (varíola, cólera, escarlatina e tifo)
dizimaram milhares dessas pessoas. Já os patrões, moravam mais

afastados dos centros industriais, em lugares distantes, arborizados
e com ar puro.
O século XIX, como vaticina o título deste capítulo, foi o
“Século das Revoluções” marcado por grandes efervescências
ideológicas e profusão de correntes de pensamentos revolucionárias.
Esses pensamentos impulsionados por um período de forte
maturação e consolidação do regime democrático e da economia
capitalista, bases do modelo de dominação imperialista atual.
As indústrias europeias, tinham como herança um grande
crescimento econômico oriundo de séculos e séculos de exploração e
apropriação das riquezas de colônias americanas, africanas e
orientais. Guerras setoriais explodiam na Europa por conta da rixa
comercial entres nações europeias. Por conta de um forte sentimento
nacionalista, houve unificações nacionais como a da Alemanha e da
Itália.
Graças aos fundamentos teóricos marxistas, o movimento
operário ganhou força, se mobilizando por meio da luta sindical e
política, conquistando, a duras penas, alguns direitos trabalhistas e
sociais até então, suprimidos e sonegados pelas elites. A Ciência
ganha força com o do empirismo, dos avanços tecnológicos e
comprovação de teorias físicas, químicas e matemáticas se a
principal referência na matéria do conhecimento, ocupando um
espaço na explicação do mundo, até então dominado pela Religião e
pela Filosofia.
No campo ideológico, o século XIX se caracterizou pelo
rompimento definitivo da influência que a História sofria da
literatura. Considerado o pai da História Positivista, Leopold von
Ranke (1795 - 1886), um dos mais importantes intelectuais dessa
época, busca trabalhar ressalvando a utilização da História como
ciência autônoma, pura, direta, crítica e cética.
Fortemente influenciado pelo contexto filosófico vigente como o nacionalismo e o liberalismo - chegou a mergulhar
cegamente em teorias fundamentalistas, racistas, etnocêntricas e
eurocêntricas que em nada, contribuíram para o progresso
intelectivo da humanidade.
Outro importante pensador desse século, o francês SaintSimon (1760 - 1825), teceu importantes reflexões sobre a sociedade,
sem perder de vista as tendências historiográficas em voga no
momento, como o Materialismo histórico e o Positivismo,
notadamente implantados e difundidos pela dialética hegeliana.

Qualquer uma dessas correntes ideológicas foram uníssonas
em intuir que o desenrolar da história se encontra intrinsecamente
entrelaçadas as leis. No que tange diretamente ao confronto dos
paradigmas religiosos quando da criação do mundo, citamos o
cientista Charles Darwin (1809 - 1882), com sua obra máxima Origem
das Espécies (1859) do qual considera que tanto o homem, a fauna, a
flora e a terra passaram por um longo processo evolucionista até
chegar tal como são hoje.

Imagem 3: Frontispício da 1ª edição em língua portuguesa de
A ORIGEM DAS ESPÉCIES, datada de 1913, pela
Livraria Chardron de Lelo & Irmão. (Reprodução).

Quem se depara com os “efeitos colaterais” da Revolução
Industrial e do Capitalismo, não imagina que nem tudo fora desdita
no século XIX. No campo inventivo, houve grandes avanços no
pensamento e nas invenções, digamos assim mais “inofensivos” que
favoreceram para uma “inversão” na base de uma sociedade com
escala de valores baseada no poder de compra e no consumismo
ostentativo.
Grandes gênios nasceram e invenção de produtos e técnicas
foram criadas para, em tese, facilitar a vida da população. Dentre os
mais comuns mencionamos os gramofones 11, as máquinas
fotográficas, as máquinas datilográficas e utensílios domésticos
decorativos como porcelanas inglesas, cortinas e tapetes.
Outros importantes gênios inventores fizeram história criando
instrumentos que até hoje fazem parte da vida de todos, como a
Fotografia (1816) criada por Louis Jacques Daguerre, o Telefone
(1854) inventado por Antonio S. G. Meucci e desenvolvido por

Graham Bell, as Locomotivas (1804) tão prestigiadas nesse século
inventadas por Richard Trevithick, a Cinematografia (1894)
idealizada por esses sonhadores os Irmãos Lumière, etc.
As casas burguesas da Inglaterra, no século XIX, já contavam
com iluminação a gás. Já no final do século, grande parte do planeta
estava interligado por extensos cabos do telégrafo elétrico. Graças a
esses avanços tecnológicos, as informações e notícias difundiam-se
pelo mundo com estupenda rapidez.
Já no Brasil, o século XIX foi marcado por profundas
transformações demográficas, sociais e econômicas, sobretudo com
impactos significantes, politicamente falando, no Império brasileiro.
No início do Séc. 19, a população brasileira, contava com o censo
demográfico de pouco mais de 3 milhões de habitantes.
A capital oficial do Brasil a época, era o Rio de Janeiro e
contava com 50 mil habitantes. Entretanto, sua antecessora, a capital
baiana de Salvador, figurava como a cidade mais populosa,
contando com seus 60 mil habitantes. Na sequência vinha Ouro
Preto, terra do gênio escultor Aleijadinho, que chegou a alcançar 30
mil e a ilha de São Luís do Maranhão, tinha uma população
estimada em 10 mil moradores somente.
O país passou por um extenso período evolutivo,
transformando-se lentamente numa nação concatenada com o resto
do mundo moderno. Economicamente independente de Portugal,
ainda sim, o Brasil continuava com sua economia estagnada,
sobretudo, porque ainda sofria fortes embargos econômicos do
Império Inglês. A economia brasileira tinha como base, apenas
algumas exportações alimentícias e produtos produzidos pelo setor
agrícola.
Tanto o açúcar como o algodão - com destino principal ao
mercado inglês - estavam sofrendo drásticas quedas nas suas
exportações. Esse fato se agravou ainda mais porque o Brasil foi
compelido a tomar empréstimos vultosos de banqueiros ingleses,
além dos gastos espedidos para cobrir despesas da Guerra da
Ciplastina12. Logo na primeira metade do século XIX - crucial para
o fortalecimento da independência política brasileiro - o país
atravessou uma crise econômica sem precedentes, nunca dantes
visto por terras tupiniquins.

***

Quadro Explicativo 2
■Entre os anos de 1850 e 1860, houve um verdadeiro SURTO
INDUSTRIAL no Brasil. Foram instaladas cerca de setenta

fábricas que produziam diversos produtos de produção menos
complexas, outrora importados, dentre: sabão, cerveja,
chapéus, tecidos de algodão, gêneros alimentícios, etc. Fora
isso, foram fundados 3 Caixas Econômicas, 14 bancos e 23 CIA
de Seguros. No setor industrial, criaram-se 20 companhias de
navegação a vapor, 8 estradas de ferro, e ainda, empresas de
transporte urbano, de mineração, gás, etc.

***
No século passado (o XVIII), o Haiti, uma colônia francesa, se
destacava mundialmente por ser o principal produtor do Café. Por
conta da paridade de clima e solo, a cafeicultura passa a ser
implantada também no Brasil. No início eram cultivados,
timidamente, aproveitando preparo do solo das plantações de canade-açúcar e de algodão.
Não demorou muito para o café cair no gosto das classes mais
abastadas, arregimentando consumidores que vinham do Rio de
Janeiro ao Vale do Paraíba. Foi o Boom do Café, grandes plantações
de café cresceram vertiginosamente instalando-se Fazendas por todo
sul de Minas Gerais, como a cidade Juiz de Fora. Depois em 1840, os
cafezais avançam sobre terras férteis do interior de São Paulo,
atingindo, também, o Oeste Paulista, que se figurou mais tarde como
principal polo de exportação de café do país.
A expansão do café foi acontecendo gradualmente. Sua
implantação acabou coincidindo, com práticas de atividades
comerciais cada vez mais dinâmicas. A infraestrutura nacional foi
tomando forma nos meios de transportes, com a instalação de
ferrovias mais modernas, bem como a instalação dos Portos de
Santos e do Rio de Janeiro.
Houve também a erradicação total do trabalho escravo dos
africanos, substituído em grande parte pela mão de obra estrangeira,
notadamente a italiana. O trabalho assalariado se tornou realidade
no país. Essa nova onda propulsionada pelo café, acabou
oxigenando a situação econômico-financeira do país que
praticamente se encontrava na UTI.
Em 1812, na Capitania do Ceará, aportava na cidade o militar

ilustrado português Manuel Ignácio de Sampaio. Sua missão era
desenvolver a capitania em diversos setores com a intenção de
moldar a região do “mundo civilizado ocidental”, sem, contudo,
abrir mão de injetar na consciência dos cearenses o sentimento de
patriotismo, pertencimento, subordinação e fidelidade dos súditos à
nação lusa e ao Rei português. Julgava o Império Português – que há
três séculos já haviam iniciado a colonização no Ceará - a região
muito estagnada e periférica, com as potencialidades muito tolhidas
e aquém da real capacidade que tinham, muito distante dos padrões
europeus.
A conjuntura social apresentada tanto pelas elites
(latifundiários detentores de poder local) como pela população
menos afortunadas (índios, mestiços e sertanejos), desagradavam os
exigentes olhos portugueses, que os tinham como uma sociedade
“bárbara”. Em plano econômico, seu governo inseriu a mão de obra
indígena como força motriz dos trabalhos bem como estimulou a
produção algodoeira em larga escala.

***
Quadro Explicativo 3
■ Existem registros do ano de 1895, que haviam 6

fábricas de fiação e tecelagem no Ceará. Todas sem
exceção, foram criadas por inciativa de homens
influentes na sociedade cearense e com forte poder
econômico para investir na Indústria Têxtil do Estado.
Dentre elas, citemos: a Cia. Fabril Cearense de Meias, a
Fábrica Progresso, Cia. Fábrica de Tecidos União
Comercial, Santa Thereza, Fábrica Ceará Industrial e a
Fábrica de Tecidos Ernesto Deocleciano de Sobral.

***

Imagem 4: Anúncio no Jornal sobralense A Imprensa
do dia 28 de outubro de 1925 da tinta SALIMAR, que tinha como
representante o Sr. Francisco das Chagas Barreto. (Reprodução).

Uma das principais construções físicas em sua administração,
podemos destacar a da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção,
que nomeou a capital cearense tempos depois. Outro grande desafio
de Sampaio, foi no campo ideológico. Sua tarefa era implantar nas
mentes e nos corações cearenses certa ligação sentimental
(patriotismo) com a Coroa Portuguesa.
Esse intento foi marcado por constantes reviravoltas, haja vista
que as elites resistiam a cumprir ordens “de fora” bem como as
diversas outras localidades que contestavam a autoridade
portuguesa.
O historiador Raimundo Alves de Araújo, em seu trabalho
intitulado „A construção do Estado no Ceará do Século XIX‟, nos faz a
seguinte colocação:
(...) o Ceará enquanto pessoa jurídica e política - ou os cearenses
enquanto moradores deste espaço - só passaram a existir na segunda
metade do século XIX.

Pois bem, por essa linha de raciocínio de que o Ceará só
começou a “existir” – tese essa, sendo voz uníssona em diversos
pesquisadores - somente a partir do desenrolar esse século,
podemos visualizar a devida importância que tem tal tempo para a
consolidação identitária do estado tanto no aspecto político, social,
econômico e cultural. Antes disso, no espaço que se entendia como
“Ceará”. Imperava, pois, a lei dos mais fortes.
As querelas eram resolvidas na base da composição
(“Justiçamento Privado”) sem intermediação nenhuma do Estado juiz

constituído. Um reles desentendimento poderia se tornar num crime
mais grave haja vista, que o valor moral da disputa requeria aos
seus envolvidos uma questão de honra. Era “Olho por olho, dente por
dente...” (Êxodo 21:24)13, afinal estava em jogo, a conspurcação ou
não, da honra sertaneja.
Geograficamente, o espaço geopolítico era dividido entre
lugares isolados entre si, cada qual com identidade própria. Haviam
duas ribeiras: a do Acaraú e a do Aracati. Contava, ainda, com o
grande Sertão do Quixeramobim, a Região do Crato e por fim a
Região de Fortaleza ou “região do Ceará”. Ou seja, não havia um
sentimento de unidade político-administrativa em torno estado
unitário do Ceará, ao passo que Fortaleza, se destacava como o centro
mais propício de concentração dos atos políticos-administrativos do
estado.
(...) a superação das autonomias locais, só se efetivou no Ceará com a
hegemonia construída em torno da cidade de Fortaleza, capital da
província. Alguns elementos para o fortalecimento da capital foram: o
fortalecimento dos partidos políticos, que ocorreu em nível nacional e
provincial, a construção de um poder legislativo na província, a
organização judicial centralizada em Fortaleza, o estabelecimento da
guarda Nacional nos distritos do interior da província, a constituição de
um sistema de ensino secundário público em Fortaleza, e, principalmente,
a superação econômica do porto de Aracati, o grande entreposto entre o
Recife e o sertão, pelo porto de fortaleza. Reforçando essa centralização, a
construção das ferrovias, que redirecionaram os fluxos da economia
colonial dos portos do sertão para o porto de Fortaleza, também foi um
elemento importante na segunda metade do século XIX. 14

Com o Ato Adicional de 1834, que tinha como fito principal
organizar a estrutura e organização interna com a instalação das
Assembleias Legislativas Provinciais, o empecilho de maior
envergadura foi subordinar os Clãs Parentais - espalhados por todo
sertão e que concentravam o poder político, judiciário e econômico aos novos centros constituídos, como Fortaleza e o Rio de Janeiro.
Socialmente, permeava fortemente o ímpeto heroico do sertanejo, o
“cabra-macho”, estribado num rígido código de honra e no
patriarcalismo familiar.
Figuras destemidas que construíam seu capital social e
impunham respeito com base na força (agressões verbais e físicas) e
até vingança, se preciso fosse. Tanto essa valentia peculiar, como a
estruturação de famílias em clãs parentais eram consequências das
ocupações dos “colonos-guerreiros” quando da ocupação das

localidades ribeirinhas dos Sertões selvagens do “Siará Grande”.
Dentre essas famílias que controlavam o poder “governo”
local, destacamos os Paula Pessoa (Sobral e Granja), os Gomes
Parente (Sobral), os Pompeu (com ramificações em Sobral, Santa
Quitéria, Ipu e Fortaleza), os Feitosa (Sertões dos Inhamuns), Os
Fernandes Vieira (Icó, Sertão Centro-sul e Ibiapaba), os Alencar
(Região do Cariri), os Correia Lima (Crateús), dentre outras.
Os espaços de poder eram controlados e distribuídos
conforme conveniência familiar. Cargos públicos como Vereadores,
Delegados de Polícia, Juízes de Direito e Promotores eram ocupados
através de indicações diretas do interventor maior do estado, sem
observação de critérios meritocráticos e/ou de competência. Havia
uma extensa rede de proteção, formados por familiares (cunhados,
primos, compadres e irmãos), com vistas a montar um “exército puro
sangue”, para defender os ideais dos citados clãs.
Em Sobral, destacamos a atuação dos Paula Pessoa, que
tiveram grande influência geográfica para além do território
sobralense. Se valendo do compadrio e firmamento de laços
matrimoniais com outros clãs, gozaram de grande influência política
e social da Monarquia até a instalação da República.
Um dos grandes expoentes dessa família, foi sem dúvidas o do
Sr. Francisco de Paula Pessoa. Ficou conhecido como o “Senador dos
Bois” devida a quantidade generosa do seu plantel. Cumulou
importantes cargos militares (Comandante Superior da Guarda
Nacional e Capitão-Mor) e políticos (Deputado Provincial, 1835 e
Senador do Império, de 1857 a 1879). Como comendador, recebeu os
títulos de “Fidalgo-Cavaleiro da Casa Imperial” e “Oficial da Ordem
da Rosa”.
Rivalizava com os Paula Pessoa, outro influente clã das hostes
sobralenses, os Gomes Parente. Fortes defensores e representantes
da ideologia política preconizada pelo Partido Conservador, eram
fortemente ligados ao “municipalismo português”. Um dos grandes
representantes dessa família foi o saudoso padre Francisco Gomes
Parente. Nas eleições de 1856, os clãs opositores protagonizaram
uma das disputas políticas mais atrozes da história política de
Sobral.
Em sua obra prima História de Sobral, Dom José Tupinambá da
Frota, ventila a informação de que dois membros da família Gomes
Parente de nomes Diogo e Vicente Gomes Parente (mais conhecidos
como “irmãos capadores”), teriam retalhados a faca, 4 adversários

políticos, fato esse, crucial para o êxito eleitoral do grupo.
É justamente nesse século, o de XIX, que Sobral engendra sua
“revolução”. Ganha notoriedade como entreposto cultural,
econômico, político e social. Com um proeminente comércio
baseado em especiarias de toda sorte, a urbe foi uma das principais
expoentes dessa Era conhecida em todo Ceará como a “Civilização
do Couro”.
O brilhante historiador e literato Lustosa da Costa 15 – munido,
notadamente, de uma boa dose de exagero - chegou a afirmar que:
“O maior dos cearenses era o boi”. A produção era tanta que o
excedente era exportado, por meio do Porto de Camocim, para o
mercado nacional e estrangeiro. Segundo o historiador e sacerdote
Francisco Sadoc de Araújo: “Era pelo Porto de Camocim que chegavam
as novidades da Europa, e Sobral experimentava tudo isso primeiro...”
Graças aos derivados do gado e o forte comércio difundido, é
que foi instalada, a primeira estrada de ferro do Ceará. No apogeu
econômico sobralense – mais precisamente na segunda metade do
séc. XIX - o seu desenvolvimento superou em números os índices da
capital Fortaleza. A burguesia sobralense, com ares europeus,
gozava de exclusivo acesso à “última moda” vindas além-mar,
como: vestidos, lustres, tapetes, porcelanas, livros, pianos, máquinas
de costura, etc.
Os casarões erigidos recebiam influência direta da arquitetura
portuguesa também muito vista na ilha de São Luís/MA e em
Recife/PE, com sobrados, janelões e azulejos suntuosos. Em 1877 –
seguindo costume londrino – é criado o primeiro clube para corridas
de cavalos, o Jockey Club de Sobral (que mais tarde passaria a se
chamar Derby Club).

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS, REFERENCIAIS E EXPLICATIVAS
1. As variações toponímicas da cidade de Crateús foram muito alteradas. Uma delas
diz que seu nome tem origem tapuia (provavelmente cariri), no qual o nome da cidade
seria composto de “KRA” (seco) mais “TÉ”, que formaria KRATÉ (que significa coisa
seca ou lugar seco), mais “YÚ” que redundaria em “lugar muito seco”. Outra vertente
defende a tese de que sua origem seria também indígena, mas, tupi o “CARÁ” (que
significaria batata) e “TEÚ” (lagarto), ou seja, a “batata de Téu ou lagarto”. Porém a
tese majoritária defende que o nome mais provável viria advindo do grupo étnico que
ali se fixaram, os KARETIÚS ou KARATIS que somado ao adicional “US” (que

significa povo ou tribo), formaria a expressão “índios da tribo KARATI”. (Nota do
Autor).
2. A Lei Áurea “de ouro” foi antecedida pela a Lei Eusébio de Queirós de 1850, pela Lei
n.º 2.040 (Lei do Ventre Livre) - 28/09/1871, que tinha como fito “libertar todas as
crianças nascidas de pais escravos”. Depois veio a Lei n.º 3.270 (Lei Saraiva-Cotegipe ou
Lei dos Sexagenários) - 28/09/1885, que regulava “a extinção gradual do elemento servil”.
Segue transcrição integral da lei: Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888: “Declara extinta a
escravidão no Brasil. - A princesa Imperial, Regente em Nome de Sua Majestade o Imperador o
Senhor D. Pedro li, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral Decretou e
Ela sancionou a Lei seguinte: Art. 1º É declarada extinta desde a data desta Lei a
escravidão no Brasil. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto
a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O Secretário de
Estado dos Negócios d`Agricultura, Comércio e Obras Públicas e Interino dos Negócios
Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade o Imperador, o
faça imprimir, publicar e correr. 67º da Independência e do Império. a) Princesa Imperial Regente Rodrigo A. da Silva - Carta de Lei, pela qual Vossa Alteza Imperial Manda executar o
Decreto da Assembleia Geral que Houve por bem sancionar declarando extinta a escravidão no
Brasil, como nela se declara.” (N. A.)
3. O Brasil foi praticamente a última colônia americana independente a reconhecer
oficialmente a liberdade africana com a abolição da escravatura, por força do Decreto
n.º 81.234 de 1981. A Mauritânia figura como o último país do mundo a abolir a
escravidão humana. (N. A.)
4. A Química Fina tem sua origem na Inglaterra no ano de 1856 sendo inventada, por
acaso, por William Henry Perkin. Trata-se, portanto, de um processo para obtenção de
substâncias com altíssimo teor de pureza. Técnica muito utilizada na indústria
farmacêutica, de agrotóxicos, cosméticos, alimentos, etc. (N. A.)
5. Feudalismo foi um período que teve seu início no Século V se estendendo até o
Século XV. Tomou maior força por conta do declínio vertiginoso do Império Romano e
das invasões dos povos bárbaros compelindo diversos nobres romanos a abandonarem
as cidades em direção às áreas agropastoris. Foi uma época fortemente baseada na
exploração do trabalhador feudal e servo pelos grandes proprietários de terras (os
feudos). Os servos dedicavam as atividades agrarias rudimentares e de extrativismo.
Plantavam, colhiam, produziam vinhos, azeites, farinhas, pães. Criavam gado,
fabricavam queijos, manteigas, além de caçarem e pescarem. Esse modelo tingiu o seu
apogeu nos séculos XI e XIII, sendo que, a partir do século XIV, passou a sofrer
importantes mudanças, dentre elas relação servil entre camponês - senhor feudal
inclusive no que tange as instituições jurídicas feudais. (N. A.)
6. HOBSBAWM, Eric J., A Era das Revoluções. Edição em Formato Digital (E-book)
Disponível
em
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UT
F-8#q=ERA+DAS+REVOLU%C3%87%C3%95ES+ERIC+HOBSBAWM+PDF&spell=1.
Acesso: 05/07/2017.
7. James Watt (01/19/1736, Greenock / Scotland - 8/19/1819, Heathfield / England). In
childhood, Watt showed a recluse, shy and uncertain temper. Suffered from severe migraines
illness that followed him into adulthood. Common was their father present you with various
navigational instruments, compasses and sextants. With parents learned to read and write. Age

13 showed neared studies in mathematics and navigation. At 16, he became employed at a
factory left for Glasgow. In 1757 he was admitted as a manufacturer of measuring instruments,
the University of Glasgow. There the university has contacted first with the Newcomen steam
engine. After many experiments Watt perfects the equipment. Matthew Boulton, Birmingham
engineer, succeeded in 1769 the patent for the engine of Watt. Improvements in the initial
model was succeeded by requiring new patents in 1781, 1782 and 1784. (N. A.)
8. HOBSBAWM, Eric J. Ob. Cit. p. 28.
9. Tradução: O Homem é o lobo do Homem. Uma sentença latina [composta pelo dativo de
homo, -inis (homem), e o nominativo de lupus-i (lobo)]. A origem do termo remonta do
texto “Lupus est homo homini non homo”, presente na obra Asinaria, do filósofo Plauto
(254 - 184 a.C.). Num período bem posterior, a máxima foi massificada na obra
universal O Leviatã de Thomas Hobbes. (N. A.)
10. KARL Heinrich MARX (Trier, 05/05/1818 - Londres, 14/03/1883). Nasceu no seio
de uma família de classe média e judaica. Alcança o grau de doutor em 1841, depois de
lograr aprovação com a tese As diferenças entre a filosofia natural de Demócrito e Epicuro a
filosofia natural. Um dos seus primeiros trabalhos de relevância surgiu com a Crítica da
Filosofia do Direito de Hegel. Mais tarde, como redator-chefe de um jornal, conhece o
amigo Friedrich Engels, com quem elaborou diversas das suas mais importantes obras,
dentre elas citemos: A Sagrada Família (1845), A Ideologia Alemã (1845) e Manifesto
Comunista (1847). Quando da sua passagem em Bruxelas, se envolveu e abraçou a
causa dos operários e exilados, inclusive fazendo parte de organizações “clandestinas”.
Em 1867, publica o I Volume de sua obra prima, O Capital. Dentre outros temas Marx
disseca a teoria capitalista burguesa criando teorias do valor da mercadoria, da maisvalia, da acumulação do capital, etc. Depois em 1885 e em 1894 Engels publica os
Volumes II e III, tendo Marx, já falecido. Nessa extensa e bem fundamentada obra
Marx tece duras críticas ao capitalismo e de como uma classe (a Burguesia – donos
Meios de Produção) utiliza de meios (Estado, Direito, Educação, Economia...) para
perpetuar seu domínio na história perante a outra classe (os Proletários –
Trabalhadores). Primeiro ele detalha a relação Natureza – Homem – Necessidade, que
o leva a considerar o Valor de Uso das mercadorias, sem deixar de fazer um paralelo
com a ideologia, a política, a filosofia e a economia. De sua vasta bibliografia podemos
destacar também: Manuscritos Econômico-Filosóficos (1932), A Miséria da Filosofia (1847),
Trabalho Assalariado e Capital (1849), O Brumário de Luís Bonaparte XVIII (1851),
Contribuição à Crítica da Economia Política (1859), Salário, Preço e Lucro (1865), Crítica ao
Programa de Gotha (1875) e muitos outros. (N. A.)
11. O GRAMOFONE (1888) - [Fr.gramophone] - é um invento criado pelo alemão Emil
Berliner. Consistia na reprodução de sons gravados através de um disco plano.
Rivalizava com a invenção do fonógrafo de Thomas Edison. Esse disco consistia num
disco giratório (o famoso bolachão) coberto com cera, goma laca, vinil, cobre, entre
outros onde são gravadas por uma agulha, as vibrações de um som emitido e afunilado
em uma corneta, interligada a uma lâmina (membrana) que sustenta a agulha. Com a
emissão do som o ar movimenta-se vibrando a lâmina que faz a agulha riscar em forma
de ondas a superfície do disco que está girando. De forma inversa, ao girarmos o disco
já riscado, com outro tipo de agulha em contato, esta o lerá e transmitirá as vibrações
para a lâmina (membrana), cuja vibração, amplificadas pela corneta, fará emitir o som.
(N. A.)

12. A Guerra da Cisplatina (1825 – 1828) foi um intenso conflito bélico, do qual
colocou em lados opostos o Brasil (Império do Brasil) versus as Províncias Unidas do
Rio da Prata (remanescentes do Vice-reinado espanhol). O cerne da disputa envolveu
uma região que – por sua posição estratégica - já era cobiçada por Portugal e Espanha
desde os anos finais do séc. XVII. Em meio a esse cenário, 10 de dezembro de 1825,
Dom Pedro I declara guerra ao movimento separatista. O conflito foi muito equilibrado
e se arrastrou por mais de 3 anos. Mesmo com contingente menor os argentinos
lograram êxito em muitas batalhas. Isso creditou ao Império Brasileiro, baixas
significativas na sua força militar bem como vultosos gastos financeiros. Por conta
desse fato, houve um considerável desequilíbrio na economia brasileira e elevação da
dívida, que vinha tentando se recuperar desde o reconhecimento da independência. A
maioria dos brasileiros não apoiou a guerra, pois os tributos seriam aumentados. Por
influência direta da Inglaterra (interessada economicamente na região), por força da
Convenção Preliminar de Paz, assinada em dezembro de 1828 no Rio de Janeiro, foi
criada a República Oriental do Uruguai. A luta inglória na guerra, a crise econômica, a
perda da província e a crise política que se alastrava no país desgastaram fortemente a
imagem do Imperador Dom Pedro I, que renunciou seu poder político em 1831. (N. A.)
13. A expressão “Olho por olho e dente por dente...”, historicamente foi uma norma
decorrente de um princípio que vigorava na antiga Mesopotâmia com vistas a punição,
na mesma medida, de quem transgredia a ordem e os bons costumes. É conhecida,
portanto, como a Lei de Talião (que derivou a expressão “retaliação”). Seu
fundamento se baseia principalmente que o transgressor seja punido na mesma
proporção do sofrimento ou prejuízo que ele tenha causado, para que não se dê
margem a vingança. O primeiro vestígio de aparecimento dessa lei fica por conta do
Código Babilônico de Hamurabi (1.770 a.C.), que por sua vez, influenciou fortemente
os livros jurídicos judaicos. O maior responsável por essa lei foi o Rei Hamurabi as
compilou em pedras, pois não havia escrita desenvolvida prevalecendo assim, a
transferência oral de conhecimento. Esse código possui 282 artigos tratando de
diversos assuntos como: crimes, propriedade, trabalho, escravidão, família e a própria
Lei do Talião. Esse monólito foi achado através de uma expedição francesa (1901),
numa região próxima a cidade de Susa (atual Irã). Hoje o bloco de lei encontra-se sob a
guarda do Museu do Louvre (Paris). A mesma expressão encontra-se compilada no
Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Cristã mais precisamente no versículo: “olho por
olho, dente por dente, pé por pé.” (Êxodo 21:24). A essência dessa mensagem se baseia
como um guia de punição para sábios como juízes, pais e professores que lidam com
pessoas, quando na instituição de punições disciplinares. Devem ser instituídas na
medida certa, não muito duras nem muito coniventes. O Senhor Jesus Cristo foi o
primeiro e desqualificar a norma como preceito de vingança. “Ouvistes que foi dito: Olho
por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater
na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a
vestimenta, larga-lhe também a capa;” (Mateus 38:41, 40.) (N. A.)
14. OLIVEIRA, Almir Leal de. A construção do Estado Nacional no Ceará na primeira
metade do Século XIX; in: CEARÁ (Província). Leis provinciais (1835 - 1861).
Compilação das Leis Provinciais do Ceará. Org. Almir Leal de Oliveira e Ivone
Cordeiro Barbosa. Ed. fac-símile. Fortaleza: INESP, 2009. Tomo I; p. 17; CD-ROM.
15. Francisco José Lustosa da Costa (Cajazeiras/Paraíba, 10 de setembro de 1938 Brasília, 03 de outubro de 2012). Tinha como apelidos “Lustosão” ou “LC”. Era filho de
Francisco Ferreira Costa e Maria Dolores Lustosa da Costa. Como estudante passou
por diversas instituições educacionais como o Ginásio Sobralense (Sobral), Escola de

Comércio Carlos de Carvalho (Fortaleza), e a Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Ceará, também em Fortaleza. Lustosa, profissionalmente, foi um homem
polivalente, atuando em várias áreas profissionais que tinham o saber, como matéria
prima essencial. Como catedrático, ministrou a cadeira de Sociologia, Cultura
Brasileira e Ciência Política na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Ceará (UFC). Como político, em 1966, pleiteou uma vaga
como candidato a deputado federal pelo MDB do Ceará sendo o mais votado em
Fortaleza. Foi também candidato a suplente de senador pelo MDB. Atuou como
integrante do Conselho de Administração do Banco do Nordeste e do Conselho de
Administração da Teleceará, além de ser procurador do IPASE e técnico em
comunicação da Câmara dos Deputados. Entretanto a profissão que mais lhe marcou
foi a de jornalista. Em 1954, inicia atividades jornalísticas no Jornal Católico Correio da
Semana, em Sobral. Posteriormente ingressa como editor nos jornais Correio do Ceará,
Unitário, na TV Ceará e na Ceará Rádio Clube, todos veículos da empresa de
comunicação Diários Associados. Em nível nacional, atuou também como repórter no
jornal O Estado de São Paulo e colunista do Correio Braziliense, em Brasília. Pouco
antes de falecer mantinha uma coluna do Diário do Nordeste. Como literato, Lustosa
também teve uma produção prolífica. Escreveu quase três dezenas de obras literárias
de alto valor histórico e jornalístico, dentre as quais citamos: Ideologia do favor – curral e
cabresto; Cartas do Beco; A Travessia; Louvação de Fortaleza; No après-midi de nossas vidas;
Rache o Procópio; Como me tornei sexagenário; Foi na seca de 19; O senador dos bois;
Dicionário do Lustosa; TT das madrugadas; Contos de Sobral e de outros sítios; Clero, Nobreza
e povo de Sobral; Sobral cidade de cenas fortes; Sobral do meu tempo e o romance e por último,
Vida, paixão e morte de Etelvino Soares, - versão romanceada da vida do Jornalista Mártir
Deolindo Barreto Lima, fundador do jornal A LUCTA - sendo que esta última, foi
editada também em Portugal. Durante sua vida literária, esteve ligado, trocou
correspondências e recebeu críticas de diversos intelectuais do Brasil e do mundo,
dentre eles citamos: Ex-presidente do Brasil Jânio Quadros, Ex-presidente de Portugal
Mário Soares, Alice Raillard, Claude Lévi-Strauss, romancista Jorge Amado, poeta Ivan
Junqueira, José Saramago, Mia Couto, Raquel de Queiroz, etc. Antes de falecer, como
último desejo, pediu a família que jogasse suas cinzas no Rio Acaraú, ao lado Biblioteca
Municipal, que hoje é nominada pelo seu patronímico, Lustosa da Costa. (N. A.)

Capítulo 2

Crateús: Berço de Vultos
“Nascer pequeno e morrer grande, é
chegar a ser homem.”
Padre Antônio Vieira

Nosso biografado, Francisco das Chagas Barreto Lima, veio à
luz – como já dissemos - na cidade hoje, com o nome oficial de
Crateús (antiga Vila Príncipe Imperial), pertencente ao estado do
Ceará, situado na Região Leste do Nordeste1, configurando como
uma das 5 macrorregiões que compõe a República Federativa do
Brasil.
Por aquelas terras, seu nome ainda é muito pouco versado,
pois aos 7 (sete) anos, teve de ser levado pelas mãos de sua avó
Mariana Augusta Barreto - juntamente com grande parte da família
–, para a cidade de Sobral.
Esta, também, localizada no Estado do Ceará, distante 169,88
km, em linha reta, da onde nascera. Assim como muitas outras
famílias retirantes, partiram corajosamente em busca de melhores
condições e oportunidade de vida.
Não há registros e/ou informações de que o Sr. Chagas
Barreto, depois de ter partido, tenha retornado à sua cidade natal. No
dia 14 de novembro de 1977, em discurso na excelsa Câmara Federal
dos Deputados em Brasília, o Excelentíssimo Sr. Deputado Marcelo
Linhares nos ventila a seguinte informação:
Para Sobral veio aos 7 anos de idade, em companhia de sua avó, Mariana,
matriculando-se numa escola pública de primeiras letras, em prédio
localizado à Rua Senador Paula, hoje denominada Av. Dom José. 2

Insta ressaltar, que o final do século XIX, reservou ao nordeste
dois duros golpes, especialmente em plano político-social e
climático. Segundo o historiador e membro da ABL (Academia
Brasileira de Letras3) Evaldo Cabral de Melo, após o ano de 1850,
com a proibição a escravidão, parte dessa mão de obra alforriada e
“ociosa” migra da região nordestina para prestar serviços nas
recém-instaladas lavouras de Café do Sudeste. Esse fator, somatizado

a forte vinda do contingente europeu ao sul do país, acabou fazendo
com que o Nordeste perdesse o domínio geopolítico do país,
tornando-se, desse modo, uma região “subalterna” perante ao novo
poder central constituído.
Fora esse quesito, é bom que se diga que dos anos de 1877 (ano
de nascimento do biografado) a 1879, a região nordestina, de modo
geral, enfrentaria a pior seca dos últimos 100 (cem) anos. Essa
mazela da natureza resultou num forte êxodo e na hecatombe de
mais de 500 (quinhentos) mil sertanejos nordestinos mortos, pelas
consequências diretas e indiretas da bárbara e atroz estiagem.
Dentre os municípios que mais foram assolados por conta
desse “genocídio natural”, temos aqueles que compreendiam as
sub-regiões do Sertão Central, do Sertão dos Inhamuns e do Sertão
de Crateús. Por conta dessa tragédia, o poder central desenvolveu em
1945, um órgão específico para combater o drama da seca, o Dnocs
(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas).
As condições gerais e as circunstâncias vividas que ora se
apresentavam, incutiam na psique da família do recém-nascido
Chagas, um forte instinto por sobrevivência e de transformação de
vida. A conjuntura apresentada obrigou a esfervilhação de novos
pensamentos na família, com intuito de preservar e garantir um
futuro digno àqueles rebentos noveis recém-egressos na dura
jornada que é a vida.
Mesmo em Crateús, já se ouvia rumores de que o “progresso”
havia chegado a Sobral e de que lá, a cidade despontava como um
polo promissor com boas oportunidades de trabalho; com
instituições de educação e saúde bem aparelhadas e consolidadas,
além de indústrias instaladas e um forte comércio baseado na compra
e venda de derivados do gado e em especiarias diversas (grãos,
tecidos e bebidas), com forte valor econômico agregado.
Ao que se pressupunha, a atroz estiagem não havia abalado
tanto a vida econômica da bela e moderna cidade de Sobral, que
sempre contou com os auxílios providenciais do aguerrido Rio
Acaraú e o ímpeto resiliente de seu povo.
A bem da verdade, é que Sobral se destacava sim como a
“capital” geopolítica da Região Norte cearense e como entreposto,
onde se importava, escoava e exportava a boa parte da produção
agropecuária cearense pelo Porto de Camocim. Além disso, a
Princesa do Norte figurava como rota de passagem de viajantes e
cargas (por via férrea ou rodoviária) advindas da capital Fortaleza

para os estados do Piauí, Maranhão, Pará e vice-versa.
Falando um pouco mais da cidade de Crateús, citemos que ela,
geograficamente, encontra-se situada nas intermediações do “pé” da
Serra da Ibiapaba4 (ou Serra Grande) e do Rio Poti5, na
compreendida como microrregião do Sertão4 de Crateús, que do
qual, abrange também, parte do Estado do Piauí. Quanto ao seu
posicionamento global, Crateús possui como coordenada geográfica
as seguintes medições: Latitude (S) - 5º 10' 42" e Longitude (WGr) 40º 40' 39" e localização Oeste no mapa cearense.
Vejamos um trecho da descrição “poética-geográfica” de
Crateús pelas palavras do escritor Pe. Geraldinho Oliveira:
Delimitados a oeste pelas silhuetas azuis da cordilheira do Ibiapaba, e ao
sul, com as escarpas reluzentes e palpitantes dos contrafortes da serra da
Joaninha, esparramam-se e se alargam os amplos e vastos sertões de
Crateús, no formato de um grande e imenso anfiteatro florístico e numa
abrangência física e megaestática que lhes imprime beleza e peculiaridade
próprias. São os sertões de Crateús. O Vale do Poti abrange e cobre uma
extrema área de 180 km de extensão por 120 de largura. Assim
plasmados, no feitio de um grande prato geográfico, avançam, estendemse e debruçam-se os sertões do Crateús, de sudeste a oeste do Ceará,
seguindo o declínio das aguas do Poti, enjaulados, porém, pelos paredões
mimosos das serras Joaninha e Ibiapaba.6

Quanto da importância do Rio Poti, o mesmo autor assevera:
O Rio Poti é a coluna vertebral dos sertões de Crateús. O pequeno Nilo
deste imenso vale do noroeste do Ceará. O manancial que congrega
populações e os rebanhos deste mesmo sertão. Sem ele, sequer existiria a
cidade de Crateús. (...) Tem como vertentes primárias os riachos
Correntes, Jucá, Santa Luzia, Barreiros e uma centena de grotas,
grotinhas e grotões. (...) antes de chegar a cidade de Crateús, oficialmente
é cognominado Alto do Potim ou Itaim-açu (...) Numa palavra, do
acasalamento potâmico do Rio Meio com o Itaim nascera o atual Poti e
desta amálgama aquosa, emergira o pequeno Nilo dos sertões de Crateús.
(...) Agora suserano de uma pletora de exuberante massa líquida, o Poti
inclina-se em definitivo, rumo a cidade de Crateús. (...) três fatores muito
próprio do Poti: 1. Alta velocidade do deflúvio por conta do declínio do
leito; 2. Um leito pedregoso de pedras quinadas; 3. Tendência das
margens à erodibilidade.7

A cidade possui como Municípios Limítrofes ao Norte
(Tamboril e Ipaporanga), ao Sul (Novo Oriente e Independência), ao
Leste (Independência e Tamboril) e ao Oeste (Poranga e o Estado do
Piauí). Conta com uma Área Absoluta de 2.988,41 km2 e densidade
demográfica 24,37 hab/Km2 (dados de 2011). Em toda sua extensão,

o município de Crateús (sede), é subdividido em 13 (treze) distritos,
a saber: Assis, Curral Velho, Ibiapaba, Irapuá, Lagoa das Pedras,
Montenebo, Oiticica, Realejo, Santana, Poti, Santo Antônio e Tucuns.
Seu aspecto climático é, predominantemente, tropical e
marcado pela oscilação de climas como o Quente Semiárido Brando
com o Tropical Quente Semiárido. Seu relevo é marcado fortemente
pela influência do Planalto da Ibiapaba, Depressões Sertanejas e dos
Maciços Residuais. Vegetação diversificada impressiona e marca o
visitante por conta de uma região marcada pela ocorrência de
Caatinga Arbórea e Arbustiva Aberta, pela Vegetação de Carrasco,
pela Floresta Caducifólia Espinhosa, Mata Seca (Floresta
Subcaducifólia Tropical Pluvial) e xerófita arbustiva densa de caules
finos.
Na caatinga crateuense é possível encontrar mais de 320
espécies de plantas, dentre elas uma das mais expressivas são as
gameleiras, aroeiras, catingueiras, angicos, mofunbos, paus-d‟arcos,
etc. No campo zoológico, há estimativas de que existam mais de 55
dentre répteis e anfíbios e aproximadamente 170 espécies de aves,
das quais se destacam o pica-pau-anão e 36 de mamíferos, nos quais
dois felinos já estão catalogados como ameaçados de extinção: o
gato-do-mato e a onça-parda.
Apesar das perdas de parte da fauna e da flora pelos
constantes desmatamentos, ainda assim partes desse patrimônio
ainda são protegidas por conta da instalação da Reserva Natural
Serra das Almas, reconhecida como Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) pelo IBAMA.

Figura 2.: Localização atual (2014) de Crateús no
Estado do Ceará – Nordeste Brasileiro (Reprodução)

Adentrando, agora, nos primórdios históricos da cidade de
Crateús e bom que se ressalte, que talvez, essa urbe tenha sido uma
das cidades brasileiras que mais sofreu reveses (variações
toponímicas) quanto da sua denominação (vide nota 1 do Capítulo
1). No princípio, nas terras conhecida hoje como Crateús, viviam
índios da etnia Karetiús ou Karatis. No Século XVII, começaram a
invadir essas terras, diversos “colonizadores” dentre eles
portugueses, bandeirante e sesmeiros.
Um desses invasores mais proeminentes, foi sem dúvidas
Domingos Jorge Velho. Este, ficou incumbido – por meio de um
“sertanismo de contrato” – de dizimar centenas de índios da região
compreendida pela região banhada pelo Rio São Francisco.
Domingos, com o demérito de ter manchado suas mãos com sangue
indígena, teve uma participação crucial na formação histórica e
social do Estado do Piauí.
Vejamos as considerações da pedagoga Cheyla Mota:
(...) os percussores dessas terras foram os índios da tribo Karetiús ou
Karatis que aqui viviam de modo primitivo: caçando, pescando e
plantando. A rotina do povo indígena sofrera mudanças, quando aqui
chegaram novas pessoas com quem a tribo Karetiús passou a dividir suas
terras. Esse novo povo chamado “colonizador” eram portugueses,
bandeirantes e sesmeiros do século XVII. Imaginamos que alguns desses
colonizadores eram apenas espíritos aventureiros, outros indivíduos com
objetivo impulsionado pelo desejo de conquistar territórios alheios, ainda
que vestidos por um tipo de sentimento „pátrio‟, e com isso resolver o
heroísmo dos primeiros homens bravos que pisaram o solo brasileiro.
Quando aqui chegaram, bandeirantes e sesmeiros como Domingos
Afonso Sertão (Mafrense), Bernardo Pereira Gago, Julião Afonso Serra,
Francisco Dias de Ávila, Leonor Pereira Marinho, Vital Maciel Parente e
Luiza Passos, trouxeram consigo a força física e o pensamento trabalhado
para dominar, não só essas terras, mas o nordeste. 8

Crateús tem como um de seus mais importantes divisores
historiográficos, o fato que se deu quando uma baiana chamada
Luiza Coelho da Rocha Passos - que era descendente de membros
da Casa da Torre - resolveu criar a Fazenda Piranhas à margem
esquerda do Rio Poti. Logo após, para receber uma imagem sacra,
determinou a ereção de uma capela em homenagem ao Senhor do
Bonfim.
Com a capela, casas foram construídas em seu entorno,
favorecendo também, a consolidação do comércio já em

desenvolvimento. Assim, o pequeno aglomerado vai se tornando
um povoado. Por força do Decreto nº 6 de 6 de julho de 1832 foi
emancipada e criada, então, a Vila Príncipe Imperial. Sua instalação
ocorreu no dia 11 de novembro de 1833, inclusive contando com a
primeira sessão da Câmara dos Vereadores.
O escritor Flávio Machado e Silva diz:
Dona Jerônima Jardim Fróes era viúva do bandeirante Domingos Jorge
Velho, fazendeira em Piancó (PB). Por ocasião da morte de seu marido em
1703, requereu estas terras ao Rei de Portugal, alegando que seu esposo
muito lutara para expulsar os indígenas de lá. Tendo o rei atendido ao
seu pedido, esta senhora faleceu pouco tempo depois, sem deixar
herdeiros. As terras retornaram ao domínio real, que as colocou em hasta
pública e em 24 de outubro de 1721, Dom Garcia de Ávila Pereira, da
Casa da Torre, as arrematou pelo valor equivalente a 4.000 Cruzados.
Depois, Dom Ávila vendeu parte das terras à dona Luiza Coelho da
Rocha Passos uma baiana descendente da Casa da Torre, e esta doou meia
légua de terra de um lado e outro do rio, somando uma légua, para formar
o patrimônio do Bom Jesus do Bonfim, tendo, Dona Luiza, constituindo o
senhor João Ribeiro Lima como seu procurador para a realização dos
negócios. Em 1792, sob o comando do procurador João Ribeiro Lima,
surgiu a fazenda Piranhas à margem esquerda do Poti, onde fora, antes
construída uma capelinha a mando de dona Luiza, e depois, a referida
senhora doou também uma imagem do senhor do Bonfim que veio de
Salvador – BA para cá conduzidas em braços dos escravos.9

Ainda nessa linha, Silva acrescenta:
Algumas casas foram, pouco a pouco, sendo construídas nas
proximidades do rio e da capela, e no segundo quartel do século XIX, em
06 de julho de 1832, o pequeno povoado foi elevado à categoria de vila,
com o nome de VILA PRÍNCIPE IMPERIAL, passando na mesma data,
a ser sede da freguesia do Bom Jesus do Bonfim, obedecendo ao bispado do
Maranhão. Tempos depois, o nome da freguesia mudou para Senhor do
Bonfim. Em 1888, o Papa Leão XIII desmembrou a Freguesia do Senhor
do Bonfim do Bispado do Maranhão, integrando-o com a de Santana de
Independência na Comunidade Católica do Ceará. Em 18 de janeiro de
1889 foi integrado ao bispado de Fortaleza, e em 1915, à diocese de
Sobral.10

Em 22 de outubro de 1880, outro momento crucial na
formação da cidade. É baixado o Decreto Imperial de Nº 3012 que
trocaria os municípios Príncipe Imperial e Independência pelo
território chamado de Amarração (que hoje compreende as cidades
do litoral piauiense Luís Correia e Parnaíba). Nove anos depois,
consoante o Decreto nº 1 de 2 de dezembro de 1989, a vila passa se

chamar CRATHEÚS com “h”. Em 14 de agosto de 1911, Cratheús é
elevada à categoria de cidade pela lei 1046 sendo instalada em 15 de
novembro do mesmo ano.
Vejamos as contribuições de Silva (2011) quanto da permuta
de terras entre Piauí e Ceará:
A Lei Geral Nº 3.012 de 22.10.1880 fez uma permuta dessas terras, que
pertenciam ao Piauí, por uma faixa de terra denominada Vila de
Amarração, que pertencia ao Ceará. Assim as terras de Vila Príncipe
Imperial e Pelo Sinal (Independência), atuais cidades de Crateús,
Independência, Novo Oriente e Quiterianópolis, que pertenciam ao
território piauiense, a partir daquela data ficaram pertencendo ao Ceará, e
Vila de Amarração atual Luís Correia, que pertencia ao Ceará, passou a
pertencer ao Piauí. Há historiadores que afirmam ter o Piauí se
interessado por esta permuta, pois com ela o Piauí teve acesso ao mar.
Apesar do interesse maior do Piauí, nesta troca conclui-se que o Ceará
teve vantagem...11

O pesquisador e sacerdote Geraldinho Oliveira também
compactua com a mesma tese de Silva, senão vejamos:
O chamado Porto de Amarração, hoje Luís Correia, não tem nenhum
alinhamento reto e transparente, porém uma inflexão oblíqua e
disfarçadamente, lampejos de história mal contada... A explicação oficial
serviu de „Chapa Fria‟ para ocultar, a nosso ver, interesses de ordem
política, econômica e, quem sabe, compadrios, entre ambas as partes, ao
Estado no caso Piauí e Ceará. O povo, de dois territórios permutados fora
massa de manobra... A propósito, não houve plebiscito, ou qualquer
consulta plebiscitária, para sondar e depois legalizar a troca do Porto de
Amarração por Crateús e Independência. Evidentemente, e todo mundo
sabe, o Ceará levou vantagem sobre tal permuta. (...) a cera de carnaúba
do Piauí era exportada via Fortaleza, saindo como produto cearense e não
piauiense. Desse modo quem ganhava o imposto era o Ceará e não o
Piauí.12

Depois desse panorâmico apanhado historiográfico parafraseando nosso grande líder literário Lustosa da Costa quando
se referia a sua Sobral como a “cidade de cenas fortes” - agora
reivindico com a devida vênia, de fazer minha, as suas palavras,
pois Crateús, não deixa de ser também na minha humilde ótica,
“uma cidade de cenas fortes”. Tão forte, mas tão forte que sua
historiografia encobre fortes ligações até com os cosmos, com as
oscilações instáveis extraplanetárias e astronômicas, há anos luz de
distância dos olhos humanos.
Digo isso, porque foi lá onde foi achado o primeiro e pequeno

meteorito crateuense que sem tem notícia na cidade. Isso nos idos
do ano de 1909. Este, tinha como Grupo Estrutural Opl, Grupo
Químico IIC e pesava 0,35 kg. Posteriormente, comprovando que
diferentemente do raio, um meteorito pode cair duas vezes no
mesmo lugar, em 1914 foi achado mais outro. Já esse, era do tipo
Siderito, de Grupo Estrutural Of, Grupo Químico IVA, tendo como
massa 27,50 Kg.
Recentemente os crateuenses, puderam vislumbrar um outro
magnífico espetáculo cósmico. Na cidade, ficou visível um
fenômeno conhecido como “Tempestade de Meteoros” Orionídeos,
que decorrem da constelação de Órion (ou Três Marias). Isso se dá
principalmente por conta da pressão que o vento solar exerce sobre
o cometa Halley13 aquecendo suas rochas que se desprendem,
ocasionando numa nuvem de detritos que despencam na atmosfera.
Essas quedas deixam rastros de luzes no céu, tendo seu ponto de
partida o interior da constelação de Órion, ponto do qual os detritos
são irradiados.
E os casos pitorescos que tiveram a cidade como cenário não
param por aí. Registremos por alto, agora, um “causo” de
repercussão internacional que quase se transformou numa “guerra
santa”, foi ele o episódio da “Prisão da Santa”. Em 1953, passava
pela cidade, em peregrinação, a sagrada imagem da Nossa Senhora
de Fátima.
Uma multidão de católicos se reuniu para adorar a imagem,
inclusive realizando uma grande romaria. O ponto de partida era na
Catedral do Senhor do Bonfim, de onde sairiam, o corpo sacerdotal
e os fiéis, até o aeroporto com vistas a recepcionar a imagem
peregrina. Assim que a Santa apareceu os devotos partiram para
querer tocá-la e venerá-la. Esse episódio envolveu um outro grande
crateuense, o polêmico Pe. José Palhano de Sabóia. Foi ele o
responsável pelo chavão “Crateús, a terra que prendeu a Santa!”

***
Quadro Explicativo 4
■Esse fenômeno de emigração não só de Crateús, bem

como de várias outras cidades da Região Norte para
Sobral levou uma série de personagens importantes para
a historiografia do Ceará de se não se estabelecerem ao

menos terem passado uma estadia nessa cidade. Além de
Chagas Barreto, como dito Deolindo Barreto, José
Palhano (No caso do eixo Crateús-Sobral); Antônio
Conselheiro de Quixeramobim (também teve passagem
por Sobral) e muitos outros.

***
O itinerário previsto dava conta de que a imagem
permaneceria somente 1h no local, pois teria de seguir em direção a
Tauá. Vendo que a imagem não permaneceria mais ali, os devotos e
demais autoridades presentes exigiram para que o lapso fosse
estendido. Não deu outra, em meio ao imbróglio o tempo ia passando
o dia foi caindo e logo escureceu. Assim sendo, o piloto deve de
declarar que não seria possível mais viajar naquele dia, pois a pista
de pouso de Tauá não tinha iluminação adequada.
E assim, a Santa teve de pernoitar em Crateús, para alegria dos
católicos. A notícia de que a Santa tinha sido presa em Crateús
correu o Brasil e o mundo deixando o Vaticano muito consternado.
Como represália a igreja foi fechada, sendo vinculada a Diocese de
Sobral. E assim Crateús ficou conhecida mundialmente, como a “terra
que prendeu a Santa”, sendo o nobre título veiculado para todo o
mundo através das transmissões radiofônicas da britânica BBC.
Ainda em sede da historiografia vaticanista, é bom que se
ressalte a figura inconteste de Dom Antônio Fragoso, o primeiro
bispo de Crateús. A Diocese de Crateús ficou conhecida, em todo o
Brasil, devido à inclinação progressista que tomou durante o
episcopado por entre as décadas de 1960 e 1990, inúmeras
experiências de evangelização popular tiveram lugar na Diocese,
com destaque para a atuação das Comunidades Eclesiais de Base
CEBs, as pastorais sociais e os sindicatos rurais (Thomé, 1994 e
Montenegro, 2004). Durante os anos de chumbo, a orientação
progressista da igreja nesta região foi alvo de perseguição constante
das forças da repressão.
Foi lá também, onde o Cavalheiro da Esperança, Luís Carlos
Prestes (1898 - 1990), incursionou com sua coluna rumo às cidades
sertanejas na sua famosa Coluna Prestes. O historiador Pe.
Geraldinho Oliveira Lima, se debruçou na confecção de uma
aprofundada e proeminente obra – que adquiri na Academia de
Letras de Crateús – que versa com muita robustez a passagem da

coluna sobre o Ceará, de título Marcha da Coluna Miguel Costa –
Prestes Através do Ceará (2012).
Carlos Prestes foi o fundador, líder e “comandante” do
movimento de cunho revolucionário-político conhecido como a
Coluna Miguel Costa-Prestes (comumente citada nos livros de
história como Coluna Prestes). Conseguiu ao longo de sua jornada
arregimentar mais de 1.500 guerrilheiros percorrendo, com auxílios
de cavalos, cerca de 25.000 km em 13 estados brasileiros por
aproximadamente dois anos e cinco meses.
Contudo, a marcha em si, era liderada por Miguel Costa. De
formação militar formou-se, em 1909, em Engenharia na Escola
Militar do Realengo (RJ).
No estado do Rio Grande do Sul, lidera ativamente como uma
de suas primeiras e mais importantes intervenções políticas, a
Revolta Tenentista em 1924. Em sua grande maioria composta por
jovens oficiais do Exército, os “tenentes” almejavam conclamar a
população para se voltar contra o poder oligárquico, por meio de
uma revolução, exigindo além das reformas políticas e sociais
urgentes, a deposição do Governo de Artur Bernardes (1922 - 1926).

Imagem: Uma das várias capas da edição
do Livro O Cavaleiro da Esperança: a vida
de Luiz Carlos Prestes escrito pelo
romancista baiano Jorge Amado. Editora
Record - 1942. (Reprodução).

Em dado momento de sua militância política, Prestes conhece
Astrogildo Pereira, um dos fundadores do Partido Comunista do
Brasil (PCB), legenda pela qual se tornou senador em 1945. Antes,
porém, em 1931, viaja para Moscou (ex-URSS) convertendo-se à
ideologia marxista-leninista.
Em 1935, regressa clandestinamente ao Brasil com sua esposa,
a comunista judia Olga Benário. Logo após fracassar na derrubada
de Getúlio Vargas, com a “Intentona Comunista” ou “Golpe de

1935”, Prestes é preso, sendo que Olga, mesmo gestante, fora
deportada e entregue à polícia política da Alemanha (a Guestapo),
sendo assassinada, tempos depois, num campo de concentração
nazista.
Apesar de não ter alcançado seu êxito maior, a marcha nunca
foi abatida por forças legalista governamentais, extinguindo-se em
1927, quando os guerrilheiros partiram Bolívia a fim de se exilar.
Bom, isso tudo podem até soar como de informações
desnecessárias, mas que de alguma forma merecem ser ressaltadas
pois uma história nunca estar radicalmente desconexa a outra. O
que somo e o que vivemos tem ligação direta com as ocorrências do
passado. Poderia eu falar agora até da visita do Rei do Baião Luiz
Gonzaga. Mas por motivos de economia textual, não o farei.
Em janeiro de 2014, tive a enorme satisfação de desembarcar
pela primeira vez, na aprazível cidade de Crateús. Fui no intuito
maior para resgatar a certidão de nascimento do nosso biografado
para ocasião da feitura do livro Um Varão de Plutarco: A Saga de
Chagas Barreto Lima de autoria dos escritores e descendentes César
Barreto Lima e Marcelo Barreto Alves. Fui muito bem recebido pelo
vice-prefeito da cidade e pelo então presidente da Academia de
Letras de Crateús na ocasião da comemoração de aniversário da
passagem da Coluna Prestes por aquele local.
Como sou calouro nessa empreitada de “pesquisador” metime a deslocar até lá nem seque sabendo se havia registros lá ou não.
Percebi que Chagas Barreto é como qualquer outro um filho ilustre
desconhecido. As pessoas pouco sabem ou nada sabem a seu
respeito. Entretanto, do pouco tempo que passei consegui achar na
biblioteca algumas obras que faziam breves referências a ele.
Seu Chagas viveu numa cidade de cenas fortes, conjuntura de
fazer inveja a qualquer metrópole que outrora vivia monopolizando
o centro das atenções. Viu a seca, as enchentes, o eclipse solar,
ascensão e queda de coronéis, o assassinato do irmão. Fica fácil
então perceber porque Crateús é um berço de vultos.
Bem, esse é o breve histórico da cidade e contexto históricos de
onde e da época que nasceu o mito Chagas Barreto. Cidade
incubadora e exportadora de inúmeros grandes vultos, dentre os
quais cito: o próprio biografado, seu irmão, o Jornalista Mártir
Deolindo Barreto fundador do Jornal A Lucta, o fazendeiro, poeta e
idealizador do Museu Histórico de Crateús José Amâncio Correia
Lima, a primeira professora Amália.

E mais: o escritor e pesquisador Raimundo Raul Correia Lima,
o escritor Noberto Ferreira Filho, o cordelista e violeiro Lucas
Evangelista, o poeta e presidente da Academia de Letras de Crateús
Raimundo Cândido Teixeira Filho, o Mestre e escultor Joviniano
Alves Feitosa, a educadora Rosa Ferreira de Moraes, e talvez o
ilustre e mais querido, José Coriolano de Souza Lima, considerado
fundador-patrono da literatura piauiense e “Príncipe dos Poetas”,
dentre muitos outros e outras.
O nascimento do Piauí por sua territorialização ter sido de
criações de gado e não marítima não tinha saída para o mar para um
possível escoamento de produção. De quebra, ainda ganhou o
paraíso ecológico do Delta do Parnaíba.
1. A Região Nordeste é a terceira maior região do Brasil e a maior em número de
estados, possui nove: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Sergipe. Possui dois grandes planaltos: Borborema e bacia do
rio Parnaíba. Sua vegetação varia bastante, existem trechos de Mata Atlântica, restinga,
caatinga, cerrado, manguezais, entre outros. (N. A.)
2. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga de
Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 179.
3. A ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL) nasceu graças a iniciativa de
Afonso Celso Júnior, Medeiros e Albuquerque e José Veríssimo (com sua Revista
Brasileira) que deram vazão a ideia de ser criada nos moldes da Academia Francesa de
Letras. Logo após, houveram sucessivas sessões preparatórias, sendo declinado o nome
de Machado de Assis como presidentes dos trabalhos. Na 7ª sessão a Academia foi
finalmente instituída, contando com a presença de: Araripe Júnior, Artur Azevedo,
Graça Aranha, Guimarães Passos, Inglês de Sousa, Joaquim Nabuco, José Veríssimo,
Lúcio de Mendonça, Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac, Pedro
Rabelo, Rodrigo Otávio, Silva Ramos, Teixeira de Melo, Visconde de Taunay, Coelho
Neto, Filinto de Almeida, José do Patrocínio, Luís Murat, Valentim Magalhães, Afonso
Celso Júnior, Alberto de Oliveira, Alcindo Guanabara, Carlos de Laet, Garcia Redondo,
Pereira da Silva, Rui Barbosa, Sílvio Romero e Urbano Duarte. Foi inaugurada no dia
20 de julho de 1897. Encontra-se, hoje, sediada na capital Rio de Janeiro. É uma
instituição cultural que tem como objetivo principal o cultivo do conhecimento, língua,
literatura e cultura nacionais. É composta por 40 membros vitalícios mais 20 sócios
correspondentes estrangeiros. Devidamente instalados na sala do Museu Pedagogium, à
Rua do Passeio, ficou incumbido ao abolicionista Joaquim Nabuco pronunciar o
discurso inaugural. Segue a íntegra a alocução preliminar proferida pelo romancista
Machado de Assis, no dia 20 de julho de 1897: “Senhores, Investindo-me no cargo de
presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não
sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma
instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria
melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei na medida do possível
corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir esta instituição, iniciada por um moço,
aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O

vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige, não só
a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa,
pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda casta, às escolas literárias e às
transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o
batismo das suas cadeiras com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da
eloquência nacionais é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele
perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles o
transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa
vida brasileira. Está aberta a sessão!” (N. A.)
4. “Serra” ou “Chapada” fica localizada entre os Estados do Ceará e do Piauí e é
também chamada de Serra Grande. É composta por várias cidades dentre elas: São
Benedito, Ibiapina, Croatá, Guaraciaba do Norte, Tianguá, Ubajara, esta última famosa
por oferecer aos turistas o bondinho do Parque Nacional de Ubajara. Há também a
cidade Viçosa do Ceará, que no começo do século XVI foi colonizada pelos jesuítas da
Companhia de Jesus. Com forte presença indígenas das etnias como os tabajaras e
tapuias, e por conta de sua exuberância vegetal, o local foi cenário para composição do
romance indigenista Iracema de José de Alencar. (N. A.)
5. É um rio que possui sua nascente na Serra dos Cariris Novos, saindo do Ceará e
passando pelas cidades de Crateús/CE, Castelo do Piauí, Juazeiro do Piauí e na capita
Teresina, onde se conflui com o Rio Parnaíba. Possui aproximadamente 540 km de
extensão. (N. A.)
6. CRATEÚS, Academia de Letras. Crateús: 100 anos. Fortaleza: Expressão Gráfica e
Editora, 2011, p. 52.
7. Id., Ibid., p. 53.
8. Id., Ibid., p. 87.
9. SILVA, Flávio Machado e. Crateús: lembranças que aquecem o coração. Fortaleza.
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10. Id., Ibid., pp. 23-4.
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Editora, 2011, p. 95.
12. Id., Ibid., p. 67.
13. Há relatos de que este cometa tenha sido visto pela primeira vez no ano de 239 a.C.
O cometa Halley foi o primeiro a ser reconhecido como periódico, sua órbita foi
calculada pela primeira vez pelo astrônomo Edmund Halley em 1705. Foi observado
anteriormente pelo astrônomo alemão Regiomontano. A órbita do cometa Halley é
bastante elíptica, seu periélio (menor distância em relação ao corpo ao qual orbita,
neste caso o Sol) é de 0,6 UA (uma UA – unidade astronômica – corresponde a
149.598.000 km) entre as órbitas de Mercúrio e Vênus. Seu afélio (maior distância em
relação ao Sol) é de 35 UA, quase a distância da órbita de Plutão. A órbita deste cometa
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Capítulo 3

Ascendentes, Irmãos e Infância
“Uma família não é um grupo de parentes;
é mais do que a afinidade do sangue, deve
ser
também
uma
afinidade
de
temperamento. Um homem de gênio muitas
vezes não tem família. Têm parentes.”
Fernando Pessoa

Infelizmente, pouco se sabe sobre os precedentes da árvore
genealógica do Sr. Chagas Barreto. Porém, podemos afirmar com
máxima convicção, que uma de suas avós se chamava Mariana
Augusta Barreto, pelo lado materno.
E ela não se encontra citada nesse introito à toa, pois a mesma
está configurada cabalmente como uma das peças-chave na vida do
nosso biografado. Veremos no decorrer da obra o porquê dessa
afirmação.
Entretanto, antes queria ressaltar que essa displicência – a de
não ter a sua memória preservada – pode ser creditada a todos nós,
seus descendentes, por notadamente não termos tido a sensibilidade
em ter resgatado, estando ele ainda em vida; as suas recordações
orais, suas histórias, de como era o seu contexto familiar, enfim até
para que o mesmo se sentisse valorizado por tudo que havia feito
pela sua descendência até então.
Por outro lado, até dever ter tido, dentre alguns dos seus
filhos, alguém que guardasse na memória, algumas dessas
informações; porém, não se levantou ninguém que pudesse reduzilas a termo e muito ficou ao léu.
Muita sabedoria e ensinamentos de vida se foram com ele o
que definitivamente podemos classificar como um prejuízo moral
sem precedentes, principalmente para aqueles que têm sede de
histórias assim para se inspirar na vida. Nem sequer restou o seu
arquivo pessoal (documentos, fotos, comendas, etc.), o que pra mim
soa como o maior dos “crimes.”
Por esse e outros motivos, as informações sobre o seu contexto
familiar, da sua infância com os irmãos e sobre os seus pais,
também, são demasiadamente parcas. Contudo, é sabido que os
nomes de seus genitores eram Joaquim de Souza Lima e Porcina

Augusta Barreto.
O Sr. Joaquim era natural de Crateús, descendente dos
“Correia Lima”, família de grande prestígio, tradicional e letrada;
conhecida por gerar filhos ilustres nas mais diversas áreas
profissionais como escritores, militares, magistrados, médicos; enfim
por ser um clã que gozava de um certo posicionamento social e por
serem considerados “doutores”, por assim dizer.
Descende, pois, da família Correia Lima até hoje muito
estimada pela cidade, principalmente pelo legado cultural que o clã
deixou. Desse modo, faz parte da mesma frondosa árvore
genealógica do intelectual José Coriolano de Sousa Lima. Ele foi
nada mais nada menos que o fundador da literatura do seu radiante
estado do Piauí. É fundador-patrono da literatura piauiense e
considerado o “Príncipe dos Poetas” naquela federação.
Estima-se que ele tenha confeccionado em torno de 250
poemas. Formado em Direito foi colega do “poeta dos escravos” e
abolicionista Castro Alves, inclusive influenciando o poeta baiano em
alguns versos seus. Apesar da sua vultuosidade de sua obra teve
poucas edições publicadas.
Salmodiou em seus versos a natureza, Deus, sua amada e
outros temas. Muitos pesquisadores e descendentes estão
resgatando, aos poucos, sua vida e obra; tentando reivindicar assim
seu devido reconhecimento. Foi ainda juiz no Maranhão e escreveu
o poemeto em vários atos, o Touro fusco.
Já quanto da esposa de Joaquim e mãe do biografado, a bem
quista senhora Porcina, sabe-se que ela era de Icó também no Ceará.
Essa cidade é conhecida por ter sido a terceira vila instalada no
Ceará e por ostentar um fascinante sítio arquitetônico construído no
século XVIII. De igual forma, pouco que se sabe a respeito da
senhora Porcina.
O que se sabe, era de que ela era muito recatada, dedicada e
vivia a cuidar dos afazeres domésticos e da vida da extensa prole.
Dizem, também, que ela era muito dada a leitura; lia e escrevia
muito. Foi, provavelmente, quem despertou e incutiu nos filhos o
valor da educação, da leitura e da escrita. Não há notícias exatas de
como contraíram casamento e de como foram as suas vidas de
casados.
Desse consórcio, pois, surgiram os filhos: Deolindo Barreto
Lima, Francisco das Chagas Barreto Lima, Joaquim Barreto Lima,
Prof. Maximino Barreto Lima (Mr. Barreto), Joana Barreto Lima,

Mariana Barreto Lima, Leonor Barreto Lima e Manoela Barreto
Lima.
Quanto aos irmãos e irmãs, de forma geral, infelizmente temos
poucas informações biográficas, com exceção de dois: Maximino e
Deolindo, do qual trataremos deles posteriormente, reservamos
subcapítulos específicos, em momento oportuno, sobretudo, deste
último, uma personalidade muita polêmica.
Embora descendentes de famílias tradicionais, não eram
abastados, economicamente falando. Tinham o básico e viviam com
muitas dificuldades. A história é cíclica, e dependendo da
conjuntura e do contexto social, política e social vigente na época
isso acabava impondo a muitas famílias certas instabilidades
financeiras.
Desse modo, por conta das reiteradas omissões retro
mencionadas, não se têm maiores informações, também, quanto das
suas vidas, de seus dados básicos como profissão, infância, alguma
peculiaridade relevante, etc.
Falando agora da sua frondosa árvore genealógica, do pouco
que restou, podemos render graças aos incansáveis trabalhos
genealógicos despendidos pelo escritor Raimundo Raul e depois por
Alexandre Sauly Mourão e seu filho Ivens Mourão, que trataram de
dar continuidade aos estudos daquele primeiro. Raimundo Raul
Correia Lima, meu tio-avô, era irmão de meu avô materno Antônio
Amâncio. Graças a eles podemos extrair, pois, que Chagas Barreto
também é descendente do “primeiro Mourão cearense”, o senhor
Alexandre da Silva Mourão.
Desse modo, todos nós somos descendentes igualmente desse
ponta de geração chamado Alexandre. Faz parte dessa sua grande
descendência também o poeta e deputado provincial José Coriolano 1
e o mais recentemente nascido e também poeta Gerardo de Melo
Mourão2, além de muitos outros que atuaram em diversos outros
segmentos sociais de relevância.
E também é justamente por conta dessa pesquisa que podemos
afirmar que eram pais de Joaquim, portanto avós paternos de
Chagas Barreto, o senhor Cleodato de Sousa Lima e Manuela de
Sousa Lima. Cleodato, por seu turno tinha como pais, sendo, pois,
bisavós paternos de Chagas Barreto, o senhor Joaquim de Sousa
Lima (II) e a senhora Ana Rosa Bezerra (filha de Romana). Eram pais
desse Joaquim (II), sendo, portanto, trisavós paternos de Chagas
Barreto, o senhor Isidório de Sousa Lima e Catarina de Sousa Lima.

Daí, Chagas Barreto, tem como próximos ascendentes, seus
tataravós creio eu, e aqui não se sabe se paterno ou materno, o
senhor João Ribeiro de Melo e Maria Coelho França; e com esses
dois, por seu turno, chegamos finalmente ao Alexandre da Silva
Mourão (I) e a sua 1ª esposa, a senhora Cosma Maria Franco da
Silva.
Realmente estudar genealogia é uma coisa deveras intricada.
Então, todas a informações que pudermos compulsar e resgatar do
seu passado será de grande valia e jamais incorrerá em demasia.
Quanto, pois, sobre dados sobre este primeiro “cabeça de
geração”, o senhor Alexandre da Silva Mourão as informações
também são bastante escassas. Sabe-se somente que ele em 1742,
ficou viúvo da primeira esposa Cosma Maria, com quem tivera uma
filha Maria Coelho França, nascida em 1742 e que, por sua vez, tivera
8 filhos. Contudo, há uma polêmica com relação a origem de seu
pai, que poderia ser pernambucano ou português. Conjectura-se,
igualmente, que Alexandre tenha falecido em 1772.
As maiores incidências de descendentes seus se concentram ao
lado ocidente do Ceará, onde predominam cidades como Ipueiras,
Nova Russas, Crateús, etc. Mas se vê também descendência sua
espalhada pelos estados do Piauí e Maranhão, além do Amazonas e
Minas Gerais.
Presume-se, pois, que seu pai (e aqui não disponho do suposto
nome) tenha vindo para o Ceará no século XVIII, que foi quando
começou a distribuição de terras (sesmarias) para ocupação daquela
região. Teria ele, portanto, firmado morada na chamada “Serra dos
Cocos”, se tornando abastado proprietário de vários bens. Se
estudar algo recente já é bastante difícil imagine naquele século. O
fato é que Chagas Barreto descende de vários ramos familiares
inseridos na mesma grande árvore, assim como eu, um de seus
descendentes.
Pois bem, submerso nesse contexto familiar e nessa paisagem e
clima e contexto histórico econômico, político e social (ilustradas no
Cap. 2) de uma Crateús ainda em crescimento e estigmatizada por
ser uma terra, por vezes, marcada pela seca, foram esses os fatores
que mais influenciaram nos primeiros anos de vida daquele tenro
garoto.
Seu filho Luis Flamarion, autor de vários livros sobre história
militar, na ocasião de Bodas de Ouro Matrimoniais dos pais, ressalta
sobre a história de vida de ambos:

Os berços em que meus pais vieram ao mundo, sabem-no muitos
dos amigos que nos honram e distinguem com as suas presenças
nessa casa, não foram berços de ouro, foram berços humildes,
foram berços pobres. Nascendo humildes, eram honestos, sendo
pobres, estavam muito mais próximos do berço de Jesus do que de
Pilatos.3

Pois bem, inserido dentro dessas condições econômicas e
desse contexto histórico social e, ainda mesmo na localidade de Vila
Príncipe Imperial, Chagas Barreto nasce no dia 18 de maio de 1887.
Seguindo a tradição da família católica, o bebê foi batizado
provavelmente na Capela do Bonfim, recebendo o nome de
Francisco das Chagas, em homenagem ao santo de devoção dos seus
pais. No registro civil constava além do antenome composto, os
complementos “Barreto”, da mãe e o “Lima”, do pai.
Hoje, essa capela foi transformada na imponente Igreja Matriz
da cidade “Nosso Senhor do Bonfim”. Naquele tempo, a religião
católica moldava o caráter e a moral das famílias; e politicamente, o
coronelismo agravava o flagelo da seca, atingindo os sertanejos mais
pobres. Mas era preciso mudar essa realidade! E mudou, ainda que
superficialmente.
No ano de seu nascimento, a cidade de Crateús ainda
preservava como denominação o nome Vila Príncipe Imperial e era
banhada pelo Rio Piranhas (hoje Rio Poty) sendo pertencente ainda
ao estado do Piauí. Antes disso, era chamada ainda de Fazenda
Piranhas, que abarcava toda uma região compreendida como os
“Sertões de Crateús”. Depois é que a cidade de Crateús passou a ser
pertencente ao estado do Ceará. Desse modo, não seria exagero
afirmar que Chagas Barreto foi cidadão de “dupla nacionalidade”
piauiense e depois cearense. Quanta honra!
Conjectura-se, ainda, que o menino Chagas Barreto tenha
tomado o primeiro contato com a alfabetização formal ainda com
mãe ali naquela guerreira cidade natal; bem como também tenha
dado os primeiros passos e crescido em meio a uma infância
permeada de privações e simplicidade é verdade; porém com muita
intensidade, quem sabe, correndo ele pelas margens do pedregoso
Rio Poty, pelos vales secos da caatinga ou por entre as sofríveis
veredas das terras secas da outrora Vila Príncipe Imperial.
Na sua consciência de menino e imaginação pueril não podia
conceber os preparativos funestos engendrados pelo “ditador
destino” que o levariam coercitivamente a encarar uma longa,

dolorida e exaustiva viagem (provavelmente em cima de lombos de
cavalos ou de trem), com a avó Mariana em direção a Sobral, fato
esse que marcaria para sempre a sua história e de toda uma geração.
Embora não muito longa, a forte insolação no deslocamento
castigava as têmporas os sertanejos viajantes, que demorou quase
um dia não pela distância, mas mormente pela precariedade do
transporte, tendo a disposição comida e água muito escassas.
Trocou a infância, a adolescência e a juventude pela luta e pela
sobrevivência através de um trabalho solitário, justo, árduo e
honesto. Diante das adversidades, teve de engendrar seu próprio
caminho. Foi pobre, perdeu o pai cedo tendo de se tornar arrimo de
família. Certa vez, assim relembrou o Deputado Federal Marcelo
Linhares, as palavras que o velho amigo lhe havia dito de que: “Na
sua vida, disse-me certa vez, a aspereza sempre foi uma constante.” 4
Nesta única frase poderíamos resumir a sua biografia. Viver
integralmente fora de qualquer zona de conforto sem cessar, na
provação constante, caminhando sem se desviar do vale das
sombras, das pedras e dos ossos.
Aos 7 ou 9 anos teve de se abster dos direitos mais festejados
de uma criança no século XXI que é somente o de estudar e brincar.
Mas, para Chagas Barreto, a vida decidiu contrariar esse postulado.
Nem por isso deixou de ser uma grande pessoa, muito pelo
contrário, sua história sobrepujou todas as expectativas.
Como dito é bastante salutar ressaltar que a vida não o
privilegiou com infância nem muito menos com uma juventude nos
moldes ditos convencionais. Sua vida não comportou fases,
cronologicamente falando.
Na ausência e escassez de oportunidades Chagas Barreto foi
um dos que contrariou a lógica nefasta que o acaso lhe reservava, e
por esses e outros motivos construiu uma vida sem paralelo. Hão de
passar gerações e gerações e talvez não se levantará tão cedo algum
descendente seu que possa sobrepujá-lo quanto das suas qualidades
pessoais, morais e espirituais.
Ainda quanto da sua infância poderíamos, a fim de atender ao
bom didatismo, dividi-las em duas: a de Crateús e a de Sobral. A
primeira contou do seu nascimento até a idade que fora levado em
definitivo, pela avó, para Sobral.
Uns dizem ter sido aos 7 anos; outros 9, mas a diferença de
idade pouco importa, pois no meu juízo, por conta das imposições
da vida, Chagas Barreto não pode contar com privilégio de ser

garoto, partindo assim, da condição de bebê para a vida adulta, não
biologicamente falando, mas, sobretudo, por conta de suas atitudes
e das responsabilidades que teria de tomar dali em diante.
Sua casa em Vila Príncipe Imperial (atual Crateús) não se têm
informações de como era, nem muito menos donde ficava, a sua
localização, etc. É bem provável que a sua residência tenha sido na
cidade mesmo nos arredores do centro e não rural em fazendas,
como era muito comum outros morarem. Provavelmente deve ele,
assim como seus outros irmãos, ter nascido pelas mãos de uma
parteira.
Depois da fase de bebê deve ter depois iniciado seus estudos
primários ainda em Crateús, onde vez ou outra, ainda se dava ao
luxo de brincar com os irmãos e/ou com os vizinhos gozando ainda
da calmaria das ruas da tórrida cidade sertaneja de Vila Príncipe
Imperial. Mas quisera o destino que ele mudasse de cidade. Teve de
lidar com um rompimento geográfico brusco, que ele em sua mente
de criança, jamais poderia imaginar porque motivo se dava.
Quanto do seu histórico escolar asseverou com autoridade o
senhor José Cordeiro Damasceno, da Academia de Letras de Sobral:
Seu Chagas tinha apenas o curso primário, incompleto, mas lia,
fazia contas de cabeça e escrevia corretamente. Conhecia como
ninguém, a história da Revolução Francesa e a vida do imperador
Napoleão Bonaparte.5

A melhor educação que uma pessoa pode ter é de amar o
conhecimento. Chagas Barreto pode não ter tido o privilégio de
sentar nos bancos escolares e das universidades, mas uma coisa
jamais poderiam arrancar o que ele tinha dentro de si – o valor pelo
saber. Era curioso ao extremo, queria saber de tudo! Apesar de ter
acumulado uma sabedoria prática de vida sem igual não tardava em
se estribar com um vasto conhecimento teórico. Erudito tinha
grande predileção pela cultura francesa. Guardava em casa coleções
de romances como Madame Bovary, Os Miseráveis, Os Três
Mosqueteiros, A Espuma dos Dias e até Vinte Mil Léguas Submarinas
obra futurista de Júlio Verne.
Viajava na história de Robespierre, sobre a Revolução Francesa
e Napoleão Bonaparte. Gostava de saber sobre as Guerras Mundiais,
período do qual vivenciou e que teve seus filhos envolvidos.
Quando testemunhou o Eclipse de 1919, leu muito sobre Einstein,
além claro de estar sempre estar com a Bíblia a palavra de Deus nas

mãos. Lia sempre as conferências de seu filho Flamarion Barreto,
elogiando-o e acrescentando conselhos sobre algum ponto. Era
assinante e um dos maiores anunciantes do jornal A Lucta, fundado
por seu irmão Deolindo Barreto.
Enfim, no discurso em ocasião de sua morte, em 14 e
novembro de 1977, o então Deputado Linhares discursou em
plenário da Câmara Federal em Brasília: “Para Sobral veio aos 7 anos
de idade, em companhia de sua avó, Mariana, matriculando-se numa escola
pública de primeira letras, em um prédio localizado à Rua Senador Paula,
hoje denominada, Av. Dom José.”6
Isto posto, nutre-se a ideia de que a intenção de seus familiares
era mesmo somente dá continuidade a melhores estudos como
qualquer outra criança. No entanto, outro revés abateu
profundamente sua família. Sobreveio a morte repentina de seu pai
Joaquim de Souza, mudando novamente, a contragosto, o curso de
sua história.
Quanto desse episódio passemos a ouvir o que disse o grande
poeta sobralense João Ribeiro:
A vida de Chagas Barreto é um exemplo vivo para as gerações
presentes, como o será, para as gerações futuras. Façamos aqui
especialmente para os moços, um rápido esboço da vida desse
Varão de Plutarco. Morrendo-lhe o pai, viu-se o jovem Chagas Barreto
como filho mais velho, na dura obrigação de prover sozinho, o sustento da
mãe e dos irmãos mais novos, empregando-se como simples operário na
Fábrica de Tecidos Ernesto Deoclesiano, onde lhe deram uma forja.
Tornou-se ferreiro! Dez horas de trabalho por dia, salário
pequeno. Trabalho duro! Anos duros de trabalho e que jamais
quebrantaram o ânimo e a coragem do moço operário. 7 (Grifo
nosso).

Foi aí, talvez o ponto fulcral que fez Chagas Barreto se tornar o
que ele foi. O sonho de ser militar soldado, não se concretizou mas
pode realizar-se dando todas as condições para que dois de seus
filhos ingressassem no brioso Exército Nacional. Era muito comum
jovens daquela época, sobretudo com a eclosão das primeiras e
segundas guerras mundiais, nutrirem em seus peitos esse ardor em
defender a pátria contra as forças estrangeiras.
Seu filho General Flamarion lembra bem dos momentos
cruciais dessa passagem do falecimento do pai:
Um tópico comum marcou-lhes, também, a existência: veiolhes cedo a orfandade, privando-os do apoio, da orientação, de

carinho paternos, fazendo-os filhos, a ambos, de viúvas pobres,
responsáveis pela manutenção, pela orientação, pela sobrevivência
de proles numerosas.
Adolescente, meu pai, quis ser soldado... Acabou operário
de uma fábrica; tanto o obrigou um precoce reponsabilidade, que
transformou um adolescente num chefe de família. O salário era
pequeno, as dificuldades eram grandes! Um pouco de otimismo
dessa desproteção, encontrou ele preso, dentro do lar, através de
serões intermináveis na árdua labuta da oficina. 8

A bem da verdade é que Chagas Barreto estava sendo vítima
daquilo que chamamos hoje de exploração do trabalho infantil.
Assim como na Revolução Industrial, crianças inglesas eram
submetidas a horas estafantes de trabalho e o mesmo aconteceu com
o menino Chagas, bem longe dali, nos confins dos sertões do
nordeste brasileiro para além do oceano atlântico assaz distante dos
olhares das autoridades.
Essa fase de inserção no trabalho é endossado por outro filho
Cesário:
Meu pai, que começou a vida como um simples ferreiro, na
tradicional Fábrica de Tecidos, em Sobral, foi sempre um lutador e
um homem dedicado ao trabalho, porque sempre entendeu e fez
com que entendêssemos que somente as lutas enobrecem e
dignificam. Nem ele mesmo poderá negar essa afirmativa, porque,
nas suas próprias mãos, existe o estigma da luta. 9

Por isso e outras é que não tratamos aqui de uma obra
qualquer, mas, sim de um livro de prática. Não se conformou com
as conjunturas e na ausência de ocasiões favoráveis, ele mesmo teve
de criá-las. Não aceitou o que a história havia reservado para ele,
mudando o curso de sua própria biografia.
Com as provisões de Deus pode superar a condição de não
poder viver em qualquer zona de conforto; diferentemente de sua
descendência, que hoje gozam de regalias e em contrapartida nem
sequer sabem da sua memória. Se pudéssemos resumir seu nome
numa só palavra seria ela certamente “resiliência”.
E tudo que temos compiladas nessas páginas já com relação
quando ele se achava já na fase adulta, o que comprova mais uma
vez que Chagas “não teve infância”. Aliás, uma peculiaridade sua
foi que ele sendo arrimo de família pequeno, assim permaneceu na
vida adulta. Todos os irmãos, nas suas dificuldades, se reportavam a
ele. Assim eram nas empresas, o que fez com que ele inserisse nos

negócios muitos de seus familiares: primos, genros, sobrinhos,
filhos, netos, e até amigos. Era uma típica empresa familiar. Bastava
alguém se encontrar em dificuldades que ele logo trazia para
debaixo da sua asa.
Foi justamente assim quando do assassinato do irmão
Deolindo. E foi assim com a repentina morte do senhor Adonias
Alves, esposo de uma de suas filhas Maria Alice. Na hora do aperto
todos recorriam aos seus portos seguros, Chagas Barreto!
Quando ocorreu uma das grandes enchentes em Sobral, Alves
faleceu quando foi tentar salvar alguns de seus pertences, no caso
um ventilador. Recebeu uma carga elétrica vindo a falecer em
decorrência disto. Mas não satisfeito com isso o destino tratou ainda
de ser mais atroz.
Diz o livro Varão de Plutarco (2014):
[Chagas Barreto] sofreu um grande golpe, com a morte repentina
do genro, amigo, Adonias Alves, marido de sua filha querida,
Maria Alice, deixando 12 filhos, que passariam a viver sob a
responsabilidade do velho timoneiro. O destino, porém, não
satisfeito, lhe reservava outra grande provação. No ano de 1967,
faleceu Maria Alice, ficando assim, os 12 filhos do casal entregues,
totalmente, à tutela de Chagas Barreto.10

Esse fato é contado em minúcias no episódio “Dívida de
IPTU”, na qual Chagas Barreto em face à todas essas agruras, não
tardou em intervir para que as pobres criancinhas órfãos não fossem
mais penalizadas por conta dos reveses da vida, assim como ele foi
frequentes vezes.
Aqui entra outra personagem em cena, era ele o senhor
Gabriel Moreno, um homem muito respeitado pelo seu Chagas. Foi
ele que ficou encarregado de agilizar o espólio do casal falecido,
além de fazer um levantamento minucioso de todas as dívidas que a
família poderia ter junto à prefeitura municipal, sobretudo aquelas
que tratavam de IPTU.
Acontece que, naquela época, quem governava a cidade era
José Prado, adversário político ferrenho de seu filho Cesário Barreto.
Assim sendo, seu Chagas Barreto ficava sempre muito receoso
quando o assunto era solicitar alguma intervenção da prefeitura em
favor daquelas pobres crianças órfãos. Entretanto, mudou de ideia
quando foi encorajado por Moreno que lhe disse: “Seu Chagas, o
senhor é um homem respeitado, acredito que o Seu José Prado vai receber, e
muito bem, o senhor.”11

Então, imbuído dessas palavras e ânimo seu Chagas decidiu
arriscar e foi ter com o então prefeito municipal em seu gabinete.
Quando soube da reivindicação do velho comerciante, de pronto o
prefeito José Prado ordenou a seu assessor direto: “Faça um
levantamento de todo débito em nome de José Adonias Alves e leve no
armazém do Coronel Chagas Barreto e emita guias no valor que ele
determinar.” 12
Realmente foi uma surpresa que jamais o senhor Chagas
Barreto no auge de sua experiência poderia imaginar que ainda
assistiria em vida. Essa é só uma mostra do caráter de um
verdadeiro homem público concretizado nos atos de José Prado. Reza
a lenda que Chagas Barreto, um pouco mais aliviado, diante do
requerimento atendido, não tardou em dá uma alfinetada secreta no
adversário ferrenho de seu filho. Assim teria se reportado a Gabriel
com relação à Prado: “Todo diabo tem seu dia de anjo!” E soltaram os
dois sonoras gargalhadas.
Outra grande prova dessa sua cobertura encontramos no
capítulo “Sabedoria” ainda do livro de César e Marcelo. Mostra
agora a passagem de como ele travava os sobrinhos, como legítimos
filhos. Diz o livro: “Além do herdeiro, Diretor Presidente da F. Chagas,
Cesário Barreto contava ainda com a valiosa ajuda dos sobrinhos, Joaquim
Barreto Lima e Maximino Barreto (o Preto), filhos do ex-sócio e saudoso
irmão, Maximino Barreto, falecido nos idos de 1920.” 13
Essa passagem mostra o apoio moral, os conselhos, pelo qual
era sempre consultado pelos familiares subordinados. É que com a
intermediação do sobrinho Maximino, Chagas Barreto foi
surpreendido com uma solicitação ousada de um de seus clientes.
Acontece que esse comprador não havia quitado um débito antigo
para com a firma. Então diante disso, determinou o velho
comerciante: “Maximino, mande o freguês falar comigo logo que ele quitar
o débito antigo, e depois, faça como eu mandar.”14
Quitada devidamente a dívida, Maximino e o comprador
certos agora de que dariam curso ao que pretendiam qual seja uma
nova compra deram de cara com uma grande surpresa. Seu Chagas,
dessa vez, decidiu não autorizar mais a venda para aquele cliente.
Sem nada nas mãos teria dito o proponente comprador: “Esse velho é
mais sabido que o Bispo! Ele parece adivinhar o pensamento da gente. „Eu
venho buscar lã e estou voltando tosquiado!‟”15
E saiu ele a procura de um novo fornecedor. Maximino, por
sua vez, tomava a lição de que se deve sempre agir com precaução

evitando tomar decisões no impulso.
Assim era Chagas Barreto, com seus gestos e atitudes ia
ensinando e arregimentando seus discípulos.
E apesar de nunca ter tido muito tempo para amizades, uma
delas marcou muito a sua trajetória. No capítulo “Vidas paralelas”
do seu primeiro livro biográfico Varão de Plutarco, os autores César e
Marcelo Barreto contam como era a sua amizade para com o
Francisco Romano da Ponte. E essa amizade não se deu à toa, pois
ambos percebiam que tinham muito em comum.
Romano no dizer dos autores César e Marcelo era: “(...) vindo
de Santana do Acaraú, para trabalhar na vacaria do poderoso padrinho, o
conhecido coronel Estanislau Frota. Trabalhador e extremamente
responsável, acabou tornando-se a pessoa de confiança do tradicional
agropecuarista sobralense.” 16
Eram, portanto, dois jovens “forasteiros” lutando para vencer
em terras estranhas. O destino de ambos se cruzaram quando:
“Dividiram o quarto da hospedaria para economizar cada tostão ganho com
sacrifício. A estima e camaradagem que ali começava, foram fortalecendo-se
ao longo dos anos. Os amigos possuíam o mesmo ideal de respeito à família,
a valorização do trabalho e o sonho de um dia vencer a luta árdua da vida e
conseguir ter o próprio comércio.” 17
E esse sonho, graças a persistência de ambos, foi realizado.
José Romano se destacou na cidade como empreendedor do ramo
têxtil, conservando seu comércio ali próxima a Coluna da Hora. Já
Chagas Barreto, dava seus primeiros passos como um sapateiro de
referência na cidade. “Verdadeiros exemplos de Varões de Plutarco, os
dois amigos, ergueram graças à dedicação ao trabalho ao longos dos anos,
uma caminhada de sucessos, despertando sempre, admiração e respeito na
história dos pioneiros do comércio, da aristocrática cidade de Sobral.” 18
Bem, sem informações as necessárias, pouco há o que se dizer
nesse capítulo, por isso mesmo ficará assim um pouco mais curto e
menos fundamentado por assim dizer. Entretanto, como disse a
funcionária pública Rita Maia na orelha do livro, nossa ideia assim
como fez o biografado na sua vida: “Um Varão de Plutarco é, acima de
tudo, uma exaltação à dignidade e à honra daqueles que do pouco fizeram o
muito e, das dificuldades uma vitória.” E assim será esse livro até o
final, mesmo sem elementos tornar um livro edificante para todos os
seus leitores (as).
1. José Coriolano de Sousa Lima. (Crateús/CE, 30 de outubro de 1829 - Crateús/CE,
24 de agosto de 1869). Também chamado J. Coriolano, foi o caçula de 7 (sete) filhos do

casal Gonçalves Correia Lima e Anna Rosa Bezerra. É tido por muitos críticos como o
príncipe dos poetas piauienses e patrono da literatura do Piauí. Casou-se com sua
sobrinha Maria Cisalpina Correia Lima (1837 - 1894), tendo 5 (cinco) filhos, dentre eles:
Maria Gerson, Ana Rosa, Joana Coriolano, José Coriolano e Josefa Coriolano de Sousa
Lima. Em 6 de dezembro de 1859, é conferido ao poeta o grau de Bacharel em Ciências
Sociais e Jurídicas em Direito pela Faculdade de Direito em Recife. Nasceu na Vila
Príncipe Imperial, atual cidade de Crateús no Ceará. Poeta, criador de mais de 250
poesias de altíssimo valor estético, lírico e literário. Autor das obras O Touro Fusco e
Impressões e Gemidos. Fundador-patrono da literatura piauiense, é considerado
“Príncipe dos Poetas” naquele estado. Na Faculdade de Direito de Recife/PE, inspirou
o amigo baiano e poeta antiescravagista Castro Alves. Foi deputado provincial por
duas legislaturas e ocupou a honrosa cadeira de Presidente da Egrégia Casa legislativa
do Estado do Piauí. Fora promotor, magistrado e delegado de polícia no Piauí e no
estado do Maranhão. Poeta de grande vulto teve somente seu livro de poesias
Impressões e Gemidos (1870) publicado post mortem. Seus restos mortais jazem
juntamente com os da sua amada Maria Cisalpina Correia Lima em urna funerária da
Igreja Matriz de Crateús. Segue o início do poema “Grandeza de Deus”: “Que cena
majestosa se me oferece / Onde quer que um olhar pasmoso fite! / Que notas, que harmonia
deleitável / Respira a natureza que me cerca! / Aqui manso ribeiro o prado corta, / Ali mais
apressado o rio rola, / Mais além ronca o mar em fúria aceso! / Aqui a leve brisa me bafeja, / E
após ela o tufão me açoita a fronte! / Ali pequeno arbusto reverdece, / Mais além mira o céu
d‟árvore a cúpula! / A roseira que ostenta donairosa (...)” Definitivamente, um GÊNIO! (N.
do A.)
2. Gerardo Magela Mello Mourão (Ipueiras/CE, 08 de janeiro de 1917 - Rio de
Janeiro/RJ, 09 de março de 2007). Foi poeta, ficcionista, jornalista, tradutor, ensaísta e
biógrafo. Era membro da Academia Brasileira de Filosofia e de Hagiologia.
Influenciado pelo amigo Tristão de Athayde, envolveu-se politicamente com a Ação
Integralista Brasileira, em pleno período do fim do Estado Novo. Em 1942, foi acusado
de ser espião nazista, e um dos responsáveis pelo naufrágio de vários navios na costa
brasileira. Condenado à morte como traidor da pátria teve, sua pena reduzida para 30
anos de prisão. Foi eleito em 1997, pela Guilda Órfica (antiga irmandade secular de
poetas) “O Poeta do século XX”.Com a sua obra A Invenção do Mar ganhou o Prêmio
Jabuti de 1999. É autor das obras: Poesia do homem só(1938); Mustafá Kemel (1938); Do
Destino do Espírito (1941); Argentina (1942); Cabo das Tormentas (1950); Três Pavanas
(1961); O país dos Mourões (1963); Dossiê da destruição (1966); Frei e Chile num continente
ocupado (1966); Peripécia de Gerardo (1972); Rastro de Apolo (1977); O Canto de Amor e
Morte do Porta-estandarte Cristóvão (1977); Pierro della Francesca ou as Vizinhas
Chilenas: Contos (1979); Os Peãs (1982); A invenção do saber (1983); O Valete de espadas
(1986); O Poema, de Parmênides (1986); Suzana-3 (1994); Invenção do Mar (1997); Cânon
& fuga (1999); Um Senador de Pernambuco: Breve Memória de Antônio de Barros Carvalho
(1999); O Bêbado de Deus (2000); Os Olhos do Gato & O Retoque Inacabado (2002); O
sagrado e o profano (2002); Algumas Partituras (2002) e O Nome de Deus (2007).
3. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga de
Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 174.
4. Id., Ibid., p. 180.
5. Id., Ibid., p. 18.
6. Id., Ibid., p. 179.

7. Id., Ibid., p. 170.
8. Id., Ibid., pp. 174-5.
9. Id., Ibid., p. 164.
10. Id., Ibid., p. 142.
11. Id., Ibid., p. 143.
12. Id., Ibid., p. 144.
13. Id., Ibid., p. 80.
14. Id., Ibid.
15. Id., Ibid., p. 82.
16. Id., Ibid., p. 61.
17. Id., Ibid., p. 62.
18. Id., Ibid., p. 64.

Capítulo 4
Sobral: O Arvorecer de uma saga
“Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por
trabalho, dedicação e competência.”
Ayrton Senna

As origens da cidade de Sobral remontam ao século XVII.
Naquele tempo, dezenas de famílias pernambucanas povoaram o
local implantado criações de gado.
Em 1682, houve um verdadeiro “derrame” de concessões de
sesmarias, promovido pelo Capitão-Mor Bento Faria de Macedo.
Várias pessoas foram contempladas, passando muitas delas a ocupar
diversos locais próximos, onde se compreende hoje a cidade de
Sobral.
A partir dessa “política” de divisão de terras, formaram-se as
famílias mais tradicionais da cidade, dentre elas podemos citar os:
Frotas, Sabóias, Montes, Ximenes Aragão, Ferreira Gomes, Gomes
Parente, Paula Pessoa, etc.

Figura 3.: Localização atual (2014) de Sobral no
Estado do Ceará – Nordeste Brasileiro (Reprodução)

Fundadas as famílias que se tornariam os pilares da elite social
sobralense, todos bem aquinhoados e influentes diga-se de
passagem, acabaram todos os membros delas, sem exceção,
figurando dentre aqueles que mais influenciaram no cotidiano da
vida urbana subsequente da cidade.
O casal pioneiro, então, na região fora o fazendeiro Antônio
Rodrigues Magalhães e sua esposa D. Quitéria Marques de Jesus.
Estava aí configurada a base, o embrião que daria nascimento ao
reduto-sede do local conhecido com o nome de “Caiçara”. Foram
eles os responsáveis por doar o sítio ao qual, logo depois, foi

construída a Igreja-Matriz em 1740. Graças a atitude do ilustre casal,
Sobral inaugura o marco definitivo de sua primeira formação urbana,
contando inclusive, com a sua Casa-Grande, além de algumas
construções em taipa.
Sobral, desse modo, não passava de um aglomerado de
arraiais marcados pela dispersão. Entretanto, numericamente
falando, já tinha requisito de sobra para alcançar a categoria de Vila.
Então, uma Carta Régia de 22 de julho de 1766, Sobral é elevada à
categoria de Vila, passando a chamar-se agora de Vila Distinta de
Sobral.
Para lembrar e comemorar a conquista local, um monumento
foi erigido por iniciativa do Ilustríssimo Prefeito Ataliba Barreto 1,
em plena Praça da Igreja da Sé. Na placa alusiva ao evento há
escrito: “Aqui neste local foi no dia 5 de julho de 1773. Inaugurada a Vila
de Sobral pelo Ouvidor Geral D. João da Costa Carneiro e Sá.
Administração do Prefeito Advogado Ataliba Daltro Barreto 5 – 7 - 1947.”
Por conta da Lei Provincial nº 229, datada de 12 de janeiro de
1841, a Vila alcança a categoria de Município. Com isso passou a se
chamar de Fidelíssima Cidade de Januária do Acaraú, em respeito
ao decreto do então Presidente da capitania José Martiniano de
Alencar2, pai do romancista José de Alencar.
Hoje o conjunto arquitetônico e urbanístico de Sobral,
encontra-se tombado pelo IPHAN em 2000, abrange uma área que
se estende da margem do rio Acaraú à Rua Coronel Monte Alverne,
onde estão inúmeros imóveis e espaços públicos.
Dentre suas valiosas edificações remanescentes do século
XVIII, estão o Teatro e a Praça São João, um conjunto de casas em
estilo art noveau, sobradões decorados com temáticas greco-romanos
além de várias outras construções religiosas, como as igrejas da Sé e
dos Pretinhos de Nossa Sra. do Rosário (construída por escravos).
As origens de Sobral perpassam por muitas histórias, quando
fugitivos de invasores estrangeiros do litoral do Nordeste se
embrenharam pelo interior cearense, instalando-se às margens dos
rios Jaguaribe e Acaraú. Por volta de 1728, Antônio Rodrigues
Magalhães, procedente do Rio Grande do Norte instalou, na região,
a Fazenda Caiçara, considerada o berço do município.
Surgiu daí, o núcleo original de Sobral em torno dessa fazenda
e da pecuária, que se expandiu a partir de 1756, quando Rodrigues
Magalhães cedeu uma parte de terras dela para a construção da
matriz de Nossa Sra. da Conceição. Oficialmente, Sobral foi fundada

em 1757.
Em 1773, o povoado foi elevado à categoria de Vila. As
excelentes condições de clima e a fertilidade do solo contribuíram
para que se desenvolvesse no local um povoado que se tornou o
mais populoso dentre os seus vizinhos. A vila se tornou um centro
intermediador dos produtos agrícolas da Serra da Meruoca e da
Serra Grande para todo o Ceará e o Piauí, a partir da segunda
metade do século XVIII, sobretudo com o gado.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Sobral, em
1773, segundo outra fonte a vila de foi criada por carta régia 1766.
Sobral teve participação destacada em fatos importantes da história
do Brasil, como Confederação do Equador, em 1825. Recebeu foros
de cidade em 1841.
Em meados do século XIX, surgem os sobrados com três ou
quatro águas, com motivos greco-romanos ou elementos decorativos
à Bonaparte, como os de Domingos José Pinto Braga e do major João
Pedro Bandeira de Melo. Ainda dessa fase, destacam-se sobrado da
esquina da rua Ernesto Deocleciano e o sobrado que abriga a atual
Casa da Cultura de Sobral.
A cidade foi palco (juntamente com a Ilha do Príncipe, em São
Tomé e Príncipe, na costa da África) da comprovação da Teoria da
Relatividade de Albert Einstein, por conta da Expedição Britânica do
Eclipse Solar que, em 1919, constatou nos dois locais a distorção
sofrida pela luz ao chegar à Terra. Um monumento na Praça da
Igreja de Nossa Sra. do Patrocínio e o Museu do Eclipse são os
marcos desse fato na cidade.
Entre as igrejas remanescentes do antigo conjunto
arquitetônico de Sobral, destacam-se: Igreja Nossa Senhora do
Patrocínio, a Igreja do Menino Deus (erguida por duas irmãs
Carmelitas no começo do século XIX), Igreja de Nossa Senhora das
Dores, Igreja de São José do Sumaré, Igreja de São Francisco, Museu
Dom José de Sobral e o Teatro Municipal São João3.
Esse teatro foi erigido sob inspiração arquitetônica no estilo
neoclássico, sendo um dos únicos raros exemplos brasileiros desse
período. Esse teatro, juntamente com o Teatro José de Alencar, em
Fortaleza mais o Teatro da Ribeira dos Icós, formam a tríade dos
“teatros-monumentos” existentes no Ceará. A Praça do Teatro São
João é um dos mais importantes espaços culturais da cidade, com
lindo espelhos d‟águas.
Bem ali perto fica o Museu Diocesano Dom José de Sobral,

com um acervo de quase 5.000 peças, considerado o 5º do Brasil em
Arte-Sacra muito deles graças ao emprenho de Dom José e do Pe.
Palhano, este último sendo seu primeiro diretor. Fundado em 1951 e
inaugurado em 1971, o Museu Diocesano, atual Museu Dom José,
conserva a memória de Sobral e dos municípios norte-cearenses.
Sobral é um município brasileiro do estado do Ceará. É a
segunda cidade mais importante do estado em termos econômicos e
culturais seguida por Juazeiro do Norte e Crato.
Pouca gente tem conhecimento, mas Sobral é dona do 1º
Museu Madi brasileiro. Essa escola é conhecida por valorizar o
movimento e a abstração. Ele está instalado às margens do rio
Acaraú, e conta com um acervo (pinturas, esculturas e desenhos),
com pouco mais de 70 obras feitas por artistas do mundo inteiro
custando em valores atuais uma bagatela de 3 milhões de reais.
Outro templo da cultura que não podemos deixar olvidar é a
Biblioteca Municipal Lustosa da Costa. Um prédio moderno
projetado para o futuro com rampas atendendo a acessibilidade.
Suas paredes são envidraçadas onde se tem uma visão panorâmica
da cidade com uma vista de 360 graus. O acervo conta com um vasto
da literatura sobralense e universal possuindo, também, salas de
estudo, livros em Braile, acesso à internet, etc.
Enfim, foi nesse campo fértil que Chagas Barreto lançou as
suas melhores sementes, colhendo ao tempo de Deus, os seus
melhores frutos.
Importante cidade na geopolítica do estado do Ceará e
referência inconteste em toda região Norte, Sobral figura como uma
das mais extraordinárias cidades dos Ceará. Fez par com nomes
importantes tais como Dom José, Cordeiro de Andrade, Padre
Sadoc, etc.
E assim nasceu a “cidades das cenas fortes” nas palavras de
Lustosa da Costa. Cantada em prosa e declamada em verso, hoje é
detentora de autoestima muito elevada. Também pudera, recebeu a
visita de Presidentes, testemunhou o Eclipse que comprovou a
Teoria da Relatividade de Einstein, sobreviveu as cheias do Rio
Acaraú, as secas atrozes como as do século XIX, tremores de terra, o
assassinato do Jornalista Deolindo em plena Câmara Municipal, etc.
É também dos filhos ilustres viu nascer o senador João Tomé,
Didi, irmãos Barreto (do cinema), o cantor Belchior. Para os
sobralenses, a sua cidade não perde para nenhuma metrópole
mundial, Dubai, Nova York, Londres, Paris, Roma.

E que bom que assim seja!
Assim, em meio a essa história, mais precisamente no início do
Século XX, como retirante da seca que devastava toda a região de
Crateús, várias famílias retirantes decidiram deixar a cidade. Foi
uma verdadeira diáspora! Desse modo, como já dissemos foi trazido
para Sobral por sua avó Mariana aos tenros 7 (sete) anos de idade.
Provavelmente, esse deslocamento tenha sido feito no lombo
de algum animal equestre ou de trem. Deixava a pequena Vila
Príncipe Imperial, olhando para trás vendo a cidade diminuir até
desaparecer no horizonte. Em busca de oportunidades e dias
melhores. Não se tem notícia de que depois de ter partido ele tenha
retornado para lá.
Durante a viagem os retirantes se deparavam com uma
paisagem de seca, cactos espinhosos, xiquexiques, gado, terra seca e
rachada, carcaças e abutres. As viagens, embora não tão distantes, as
vezes demoravam dias ou até semanas. Ela trata de matricular o
pequeno Chagas Barreto numa escola pública de primeiras letras
situada em um prédio localizado à Rua Senador Paula, hoje Avenida
Dom José.
Quis o caprichoso destino, que anos mais tarde, nessa mesma
rua onde o pequenino Chagas silabou seus primeiros vocábulos e
desenhou suas primeiras letras fosse, tempos depois, escritório e
depósito da sua SAPATARIA IDEAL, mais precisamente ali, no
estabelecimento de número 49.
As coisas iam mais ou menos tudo muito bem naquela família
de retirantes do menino Chagas. A adaptação a nova cidade, ocorria
a de forma satisfatória quando a família do estudioso aluno Chagas,
recebem um outro duro golpe da vida. Seu genitor Joaquim de
Souza Lima falece, repentinamente. O menino Chagas contava
somente com pouco mais de 12 anos. Na sua cabeça, não imaginava
porque coisas tão ruins aconteciam com pessoas tão boas. E a tal lei
da semeadura? Será se ela existe somente até quando o destino
decide desmistificá-la? Dona Porcina, também, fica bastante
desolada.
Uma família que já era desprovida, materialmente falando,
agora fica com a vida ainda cada vez mais difícil. Como primogênito
do casal todas as responsabilidades recaíram por sobre os seus
ombros. Foi ele quem arcar com tudo se tornando arrimo de uma
família, sustentando a mãe mais os irmãos pequenos. Teve de largar
os estudos e, pois, a partir dali tudo seria bastante diferente na vida

dele. A sorte estava lançada na vida do pequeno Chagas Barreto.
Alea jacta est!
Esse infortúnio obrigou-lhe a abandonar a vida suprida de
criança com vistas a se empregar em algum serviço para
complementar a parca renda da família. Naquela época, Sobral
estava recebendo uma grande Fábrica de Tecidos, por iniciativa do
industrial, o Sr. Ernesto Deoclesiano, um senhor muito respeitado,
aristocrático e importante empreendedor da cidade.
Seu nome completo era Ernesto Deocleciano de Albuquerque,
nascido a 20 de maio de 1841, em Aracati e tendo falecido a 22 de
novembro de 1922, em Sobral. Com somente 14 anos incompletos,
veio para Sobral, trazido por seu tio, o Coronel José Sabóia.
Mais tarde, ele se casaria com sua prima Francisca Carolina
Figueira de Sabóia, filha desse seu tio. Inovador alia-se ao industrial
maranhense Cândido José Ribeiro, para fundar a firma Ernesto &
Ribeiro, cujo estabelecimento fora o embrião da famosa Fábrica de
Tecidos Sobral.
Em 14 de julho de 1895, funda aquele estabelecimento que
passaria a ser um marco econômico na história da cidade de Sobral,
a famosa Fábrica de Tecidos. Juntamente com o arrendamento da
Estrada de Ferro, foram esses dois empreendimentos as maiores
benfeitorias que o Sr. Ernesto fez por Sobral. Como político, chegou
a ocupar a presidência da Câmara Municipal de Sobral, sob a batuta
do Partido Conservador durante os governos Accioly e Pedro
Borges. Mais tarde ainda chegaria a ocupar o importante cargo de
Vice-Presidente do estado do Ceará.
Pois bem, Chagas Barreto como ferreiro teve de se afastar dos
estudos embora do qual, era tido pelas professoras como muito bom
aluno, esforçado e curioso. Desse modo, em virtude desse duro golpe
pelo imprevisível e cáustico destino, o menino Chagas abdicava de
uma vez por todas do sonho de ser soldado, militar em detrimento
de garantir o sustento e a sobrevivência de sua família. Mais tarde,
esse sonho não realizado, iria se concretizar na vida de dois filhos
militares Flamarion e Luciano Thebano.
No capítulo “Morte de um timoneiro” do livro Varão de
Plutarco, o poeta João Ribeiro testemunha ocular da sua trajetória de
vida, relembra das festividades do cinquentenário da Fábrica
Ernesto Deocleciano, comandada pelo Dr. José de Sabóia
Albuquerque em missa celebrada por Dom José Tupinambá.
Participaram da solenidade João e o amigo Chagas Barreto. Foi

quando: “Terminada a solenidade, o Coronel Chagas Barreto, que estava
sentado ao lado de João Ribeiro, o pegou pelo braço e o levou para outra
dependência da usina, bem perto. Ali, contemplaram a forja apagada e João
Ribeiro, ouviu do velho mestre:
- Você está vendo esse fole aí? Foi onde eu trabalhei muitos anos para
o Coronel Ernesto, como ferreiro. Foi aí que aprendi a trabalhar”. 4
Estava selado então seu primeiro emprego, primeira lição na
escola na vida. Depois aí nunca mais parou de trabalhar. O dia
ainda estava raiando quando o pequeno Chagas é levado por sua
mãe bem próximo da imponente fábrica em que ia trabalhar. Logo no
primeiro dia de trabalho chegou antes de todo mundo, antes mesmo
de abrirem os portões. Era assíduo, atento e com o passar do tempo
foi ganhando a admiração de todos, por sua dedicação, força de
vontade e determinação. Lá lhe deram uma forja, tornando-se
portanto, um senhor ferreiro.
O trabalho não era fácil, era pesado e eminentemente braçal.
Mal completava os 12 anos de idade tendo que trocar a infância só
brincar e estudar, direitos indisponíveis hoje para todas as crianças
do mundo, pelo árduo trabalho de 12h diárias e com salário módico.
Suava as bicas no velho galpão, mas sabia que não podia desistir
pois tinha de prover o pão na mesa de casa.
Sobral é uma cidade encravada no sertão, sendo, portanto,
solar, com médias anuais de 30° centígrados. A sensação térmica
numa fábrica dessas extrapolava os 40 graus Celsius. Findo mais um
dia de trabalho o menino Chagas suado e com as roupas todas
meladas de graxa retorna para casa, levando consigo dinheiro para
que a mãe fizesse a feira para sustento de sua parentela.
Passava em frente do colégio Santa Ana, uma de muitas
realizações do Bispo Dom José Tupinambá. De longe, via pais
venturosos indo pegar seus filhos e crianças felizes carregando
livros e brinquedos. Os olhos do mini operário marejavam ao ver
essa cena, mas dentro de si, uma força interior ia crescendo
gradualmente. Não entendia o porquê que uns tinham direitos e
outros nada; não aceitando de bom alvitre, aquilo tudo que via.
Uma revolta benigna ia crescendo em seu íntimo. Mais tarde muitos
de seus filhos e netos estudariam por lá.
Foi no Século XVIII que eclodiu a 1ª Revolução Industrial na
Inglaterra. O embrião do capitalismo estava se formando. Essa era
foi marcada pelo crescente o êxodo rural, em direção aos parques
industriais ingleses. Desse modo, a convivência saudável das

famílias no campo deu lugar à exploração maciça da mão de obra
desses trabalhadores pelos detentores dos meios de produção.
Ninguém era poupado, as crianças passaram então, a
engrossar as fileiras de produção nas grandes fábricas e indústrias,
sendo submetidas a degradantes e exaustivas horas de trabalho, sem
tempo para estudar ou brincar. Milhares de crianças morreram seja
por doenças psicossomáticas decorrentes do extenuante trabalho ou
por conta de acidentes nas máquinas. Muitas eram punidas com
pontapés e socos por atraso, queda de ritmo ou conversas paralelas.
As que tentavam fugir eram apanhadas pela polícia.
Karl Marx, o pai do materialismo histórico, foi bem feliz e
lúcido ao desvendar aos olhos da humanidade de como era cruel
para as classes mais subjugadas, fazer parte desse mundo
materialista capitalista.
Numa de suas obras, Marx pincela a seguinte constatação:
“(...) Procuravam-se principalmente pelos pequenos e ágeis. (...) Muitos,
milhares desses pequenos seres infelizes, de sete a treze ou quatorze anos
foram despachados para o norte. O costume era o mestre (o ladrão de
crianças) vesti-los, alimentá-los e alojá-los na casa de aprendizes junto a
fábrica. Foram designados supervisores para lhes vigiar o trabalho. Era
interesse destes feitores de escravos fazerem as crianças trabalhar o
máximo possível, pois sua remuneração era proporcional à quantidade de
trabalho que deles podiam extrair. (...) Os lucros dos fabricantes eram
enormes, mais isso apenas aguçava-lhes a voracidade lupina. Começaram
então a prática do trabalho noturno, revezando, sem solução de
continuidade, a turma do dia pelo da noite o grupo diurno ia se estender
nas camas ainda quentes que o grupo noturno ainda acabara de deixar, e
vice e versa. Todo mundo diz em Lancashire, que as camas nunca
esfriam.”5

Exerceu as funções de carreteiro, ferreiro... Era pau pra toda
obra! Entretanto, as consequências que um trabalho braçal exerce
num corpo em formação de uma criança é degradante, desumano e
poderia acarretar em consequências irreversíveis à saúde de
qualquer pessoa submetida a esses tipos de condições. E ele já sentia
bem alguns efeitos do trabalho em sua saúde.
Além disso, queria se poupar ao máximo, em prol de um
sonho que arquitetava na cabeça. Ter seu próprio negócio, virar
patrão e assim conseguir dá uma melhor condição de vida à sua
família e boa criação à sua descendência através da educação, para
eles não terem de passar pelas mesmas agruras e penúrias das quais
a vida o tinha submetido. Apesar da realidade nua e crua, ele queria

voar alto e com as próprias asas.
Com uma vida totalmente diferenciada, fez com que estivesse
sendo moldado um grande homem, de caráter, O trabalho já dizia o
famoso provérbio popular, molda o caráter do homem. Sobral
despontava como cenário propício a novos empreendimentos. No
início do século XX, Sobral figurava como o referencial geopolítico e
geoeconômico da região norte do Estado do Ceará.
A infraestrutura e logística favoráveis para escoamento de
produção ao porto de Camocim, principal entreposto para
importação e exportação de mercadorias, tais como: medicamentos,
tecidos,
maquinários
produtos
estrangeiros,
sobretudo,
impulsionados pelo rentável comércio de carne de charque
sobrevindo da pecuária.
O escriba-mor sobralense - Lustosa da Costa - chegou a
comentar com uma boa dose de exagero que: “O boi era o maior dos
cearenses” dada à tamanha importância dessa atividade para o
desenvolvimento desse estado.
Por um tempo, o rapazola Chagas Barreto, residiu numa
pensão dividindo quarto e experiências com seu amigo de labuta, o
inseparável Francisco Romano da Ponte 6 (o saudoso Chico
Romano). Ambos tinham muitas coisas em comum, daí um dos
motivos pelo qual se deram tão bem. Eram de origem pobre, mas
sonhadores, esperançosos e aspirantes por dias melhores.
Daí a causa de residirem em tal local, queriam economizar
cada centavo do que ganhavam, para depois poderem investir em
negócio próprio. Ambos tiveram enorme sucesso, sendo amigos na
pobreza e na riqueza. Parceiros, sempre unidos, somavam forças
para se defenderem das peripécias dos mais experientes na tal pensão,
dos veteranos mal-intencionados.
Em 1910 com suas economias adquire um modesto ponto pela
quantia de setecentos e cinquenta e dois mil réis. Abandona a velha
forja e num ato de extrema coragem e ousadia montar uma modesta
oficina de sapateiro, onde vendia e consertava calçados de adultos e
crianças. Tudo seguia com muita dificuldade, mas aquela parecia ser
mesmo a vocação do jovem empreendedor Chagas.
Sua história nada mais é do que uma sucessão de atos e traços
que demostram a força de seu caráter. Dos poucos contatos que
tiveram, o Ex-Deputado Federal Marcelo Linhares tomou algumas
notas de lições de vida para com o amigo: “Na sua vida, disse-me certa
vez, a aspereza sempre foi uma constante. Tal coisa, entretanto, não lhe

deformou o caráter, ao contrário, marcou-lhe a personalidade que sempre foi
forte, notável e inimitável.” 7
Querendo ampliar e dá maior seriedade ao negócio adere em
sociedade com o amigo José Lins Capelão e o sapateiro Gentil.
Contratam empregados para trabalharem dia e noite, fazendo
também a compra de centenas de pares de sapatos dos mais
variados estilos iguais aqueles muitos vendidos e fabricados no sul.
Destes se destacavam João Sobral e Francisco Sapateiro, tidos
por seu Chagas como uns verdadeiros artistas. Não demorou muito
para o valente empreendedor ser recompensado com o mais que
merecido sucesso. Detalhes dessa fase serão devidamente contadas
no capítulo posterior.
Eis, portanto, a cidade que foi o embrião, o palco onde Chagas
Barreto “nasceu” como gente, por assim dizer.
1. Ataliba Daltro Barreto. Advogado de formação, atuava nas áreas de “Crime,
Comércio e Cível”. Assumiu como prefeito em 12 de fevereiro de 1935 e depois no
biênio 1947/1948. Em seu dizer sobre a inauguração de um monumento em
comemoração a emancipação da Vila teria mencionado. “Em 1947, quando, pela
segunda vez assumimos o cargo de prefeito de Sobral, provemos a ereção de um
monumento comemorativo da fundação da Vila, no mesmo local, cuja placa tem a
seguinte nota: Aqui neste local foi no dia 5 de julho de 1773 inaugurada a Vila de
Sobral, pelo Ouvidor Geral Dr. João da Costa Carneiro e Sá - Administração do prefeito
Advogado Ataliba Daltro Barreto - 1947‟” BARRETO, Ataliba Daltro. Notas históricas.
Álbum do Bicentenário da Vila Distinta e Real de Sobral, 1973, p. 27. Dr. Ribeiro Ramos,
amigo seu dá o seguinte depoimento sobre o amigo: “O advogado Ataliba Daltro Barreto,
já com 82 anos de idade, ainda exerce atividade na Prefeitura Municipal. Militou no Foro por
muito tempo, tomou e ainda toma parte nos movimentos políticos, é um assíduo conviva do Beco
do Cotovelo e esteve sempre englobando nos muitos e variados modos de agir uma unidade
indiscutível – seu amor pela terra sobralense. As notas esparsas, mas utilíssimas que aqui se
publicam fixam fatos históricos incontestes. É o decano dos advogados do Ceará”. Diz mais
sobre o Becco do Cotovelo: “trata-se de espaço de sociabilidade ainda hoje bastante
tradicional na cidade, ao ponto de ter um „prefeito‟ próprio, que cuida do espaço e estabelece
regras de convivência e respeito. Ataliba Daltro foi prefeito em 1935, e exerceu segundo
mandato de 1947 a 1948.” (N. do A.)
2. José Martiniano de Alencar. (1794 - 1860), que fora, além de sacerdote - e não se sabe
como ele conseguiu conciliar - maçom e político, exercendo os cargos de presidente da
província do Ceará, senador vitalício do Império e deputado provincial. No livro,
contaremos o dia que esteve em Sobral, com vistas a apaziguar os turbulentos ânimos
políticos vividos por ali. (N. do A.)
3. Teatro Municipal São João. Foi fundado pela briosa Sociedade Cultural União
Sobralense, que nasceu em 1875, sendo formada pelos senhores Domingos Olímpio
(autor de Luzia-Homem), Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, José Júlio de Albuquerque
Barros (Barão de Sobral) e João Adolfo Ribeiro da Silva. Pensada nos padrões europeus
do neoclassicismo teve como arquiteto João José da Veiga Braga. No dia 3 de novembro

de 1875, foi lançada a pedra fundamental do teatro, bem antes do Teatro José de
Alencar, da capital Fortaleza. As peças de inauguração foram a comédia-drama A
Honra de um taverneiro, de Correia Vasques em três atos, seguida da comédia Meia
hora de Cinismo de José Joaquim da França Júnior, ambas apresentadas por artistas
amadores sobralenses no dia 26 de setembro de 1880. (N. do A.)
4. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga de
Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, pp. 154-5.
5. MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Difel, 1988, pp. 875-6.
6. Francisco Romano da Ponte casado com a senhora Maria José Araújo foi o fundador
da firma “Araújo e Ponte & Cia”, grande casa de comércio em Sobral, onde empregava
muitas pessoas. (N. do A.)
7. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Ob., cit., p. 180.

4.1. SAPATARIA IDEAL: Nasce um sonho

No transcorrer da dita “evolução” da humanidade, o homem
sentiu a necessidade de promover uma série de adaptações com
intuito de atender os anseios que facilitassem o seu progresso
pessoal. Na busca quase que doentia pelo conforto, proteção e
praticidade hoje os contemporâneos gozam de inúmeras facilidades
impossíveis para aqueles que viveram antigamente, inclusive aos
reis.
Nos primórdios, antes da invenção da roda, sobretudo em se
tratando dos povos nômades, como era difícil realizar longas
travessias com os pés descalços em meio as matas, terrenos
rochosos, quentes ou frios; se fez urgente a necessidade de invenção
de recursos para vencer esse e outros obstáculos. Portanto, as
civilizações não tardaram em procurar amenizar essa “mazela”
achando assim uma solução de proteção para os pés, parte do corpo
tão essencial para as atividades humanas.
Hoje é até uma ciência a “Podologia” pois em cada ponto da
sua palma, segundo os acupunturistas, corresponde a um órgão do
nosso organismo.
Os estudos mais remotos que se têm do surgimento dos
calçados remontam do período Paleolítico. Algumas inscrições
rupestres presentes nas cavernas do sul da França e da Espanha há
10.000 anos (a.C.) dão indícios de que os hominídeos já

confeccionavam calçados artesanais com o uso de materiais como a
madeira mais uma espécie de palha da região. Depois disso,
praticamente todas as civilizações vindouras já conservavam nos pés,
uma peça parecida, atendendo cada um, as peculiaridades de suas
culturas.
Com o curtimento do couro, tal elemento se tornou (e ainda é)
a principal matéria prima para se confeccionar um calçado. Inclusive
os egípcios são um dos povos que mais reivindicam como criadores
dos sapatos. Na era antiga do Egito, já existiam alpargatas
confeccionadas de papiro (o mesmo material que se fazia o papel)
ou de fibra de plantas como a palmeira. Entre os egípcios era
considerado até um artigo de luxo, pois somente aos nobres era
permitido o seu uso. Tutancâmon, vaidoso ao extremo, era um dos
que não abria mão das suas sandálias banhadas de ouro.
Os povos mesopotâmicos, também, não deixavam por menos.
Lá, eles já faziam o uso de sapatos de couro já com forte apelo social
embutido, pois os calçados costumavam demarcar a posição social
de cada um na comunidade. A mesma distinção acontecia na Roma
Antiga. Os cônsules, por exemplo, faziam uso exclusivo de sapatos
brancos; já os membros do senado, tinham como cor dos sapatos a
predominância marrom.
Entretanto, somente muitos anos depois é que padronizaram
os calçados tais como são usados hoje, graças a atitude do rei inglês
Eduardo I que foi o responsável por tal ato legalmente falando.
Assim, a Inglaterra saiu na frente em 1642, quando o sapateiro
Thomas Pendleton confeccionou 4.000 pares de sapatos e mais de
quinhentos pares de botas para o exército da Rainha Elizabeth.
Sobral, como qualquer lugar do mundo, seguia as tendências
internacionais. Contava com um comércio pujante, não somente em
um ramo em específico, mas sim, em meio a toda uma cadeia
produtiva dela bastante diversificada. Afinal, na economia, um ramo
de atividade favorece o outro. Com o crescimento populacional
desordenado, crescia a necessidade por anseios básicos como
comida, educação, lazer, vestuário sendo justamente nesse último o
setor onde Chagas Barreto iniciaria sua história.
Isso nos faz lembrar de uma história, que certa feita
perguntaram a um vendedor de sapatos como ele iria. Ele
respondeu: “Farei todos usarem sapatos.” Sem falar que Chagas estava
saturado de trabalhar na fábrica de tecidos e assim como todo
empregado, sonhava em ser patrão. Desse modo, então deputado

Marcelo Linhares, registra: “Em 1910, saiu da fábrica por motivos de
saúde, ingressando, logo depois no comércio adquirindo um „ponto‟ pela
importância de setecentos e cinquenta e dois mil reis, a prazo.” 1
Pois bem no capítulo “Um mágico sapateiro”, do referido livro
citado, César e Marcelo Barreto (2014) ponderam:
Nesse cenário favorável ao empreendedorismo, com a
aceleração de novos negócios, o nosso Varão, Chagas Barreto
Lima, tomou uma decisão arriscada, para a época, mas acertada
para o futuro que ele visionava bem próximo. Pediu demissão no
ano de 1910, do emprego de ferreiro, da Fábrica de Tecidos de
Sobral, e montou seu próprio negócio, uma loja para vendas e
consertos de calçados, com atendimento a adultos e a crianças.
Em sociedade com o sapateiro Gentil e com o amigo, José
Lins Capelão, alugou um prédio na rua do mercado, contratou 10
operários e comprou nas lojas do Sul do país uma variedade dos
sapatos que atendia a todos os gostos.2

Perceba que foi uma decisão de altíssimo risco a ser tomada.
Mas encarar as oportunidades de frente é uma das características
mais marcantes dos corajosos. Na sua cabeça a dúvida e o receio não
tardava em visitá-lo: “O emprego garantido ou uma empreitada
arriscada? Devo mesmo eu trocar o certo pelo duvidoso?!” A espada de
Dâmocles estava por sobre sua cabeça. Mas Deus é bom e tratou de
retirar todas as inseguranças de seu peito levantando ainda várias
colunas (amigos) para ajudá-lo a consolidar a sua empreitada. Não
esteve só, novos atores fizeram parte de sua vida, humildes, na sua
grande maioria:
O poeta João Ribeiro faz o registro:
Com as poucas economias feitas, um dia, ele resolveu deixar a
forja e abrir uma oficina de sapateiro. Contratou operários.
Trabalhou com eles dia e noite. Tinha um irmão sócio. Casa-se.
Constitui família, continuando, no entanto, a amparar a mãe e os
irmãos. Vêm os filhos. Morre-lhe o irmão sócio. Mais uma família
para amparar e ajudar. Horas dulcíssimas de alegrias e dias de
intensas angústias.3

Como todo perspicaz comerciante fazia de tudo para não
perder um negócio o que dirá um cliente. Depois de instalada a loja,
a ordem era trabalhar, trabalhar e trabalhar... afinal tinha que com o
faturamento inicial repor investimentos, arcar com o pagamento dos
funcionários, sustentar sua família, enfim. Para honra e glória do
Senhor, o negócio foi crescendo, aos poucos, mas foi. A Sapataria

Ideal já estava falada em toda cidade. Chagas Barreto era um ás nos
negócios! Fazia de tudo para não perder o embalo! Consolidou uma
forte rede de amizades, sempre priorizando o bem-estar de seus
funcionários.
Um gênio do marketing cuidava de tudo da firma, do contato
com os fornecedores a publicidade e propaganda do negócio.
Satisfazia os clientes, contratava funcionários, quitava os credores.
Não tardava em realizar uma ampla divulgação em jornais da
época. “A propaganda é a alma do negócio”, costumam dizer os gurus
da administração. Lançou crediários para facilitar a vida dos clientes
e costumava distribuir brindes, sorteando mensalmente um belo par
de sapato importado para os clientes mais assíduos. Tudo na
intenção e fidelizar uma clientela exigente e europeizada tal como era
a sociedade sobralense.
Com relação a esse pormenor, César e Marcelo Barreto nos
contam a seguinte história:
Certa feita, um especial cliente, que sempre comprava à vista,
levou a esposa para comprar um par de sapatos social, de festa. O
número solicitado pela cliente não tinha no estoque de loja. Seu
Chagas, para não perder a venda e contrariar a freguesa, pensou
rapidinho e encontrou uma sábia solução: vendeu um número
acima do pé da cliente, colocando algodão no bico do sapato,
convencendo o cliente e à sua digníssima esposa, que era última
moda adotada em Paris, e que em breve, estaria chegando ao Rio
de Janeiro. Segundo a tática de convencimento do Seu Chagas
Barreto, as pessoas estariam dando preferência ao número maior,
(...) Os clientes saíram satisfeitos da Sapataria Ideal,
principalmente, pelo atendimento sempre gentil do proprietário. 4

Assim uma simples sapataria se torna um grande negócio de
sucesso. Logo o estabelecimento se tornou referência, fidelizou
clientes, e por esse motivo é que tratamos a Sapataria Ideal como um
capítulo à parte na sua história. A produção diária chegou a girar em
torno de 500 pares de sapatos todos feitos manualmente um por vez,
pelas mãos e pelo suor dos artífices sapateiros em fazer calçados
como forma de arte.
Este importante estabelecimento dispõe de um permanente
depósito de artigos de sapateiros, bem como, de grande stock de
calçados para homens, senhoras e crianças.
Dispondo de uma bem montada oficina de sapateiros, onde
10 operários, dos melhores da zona norte, está apta a despachar

com máxima pontualidade qualquer encomenda de calçados sob
medida ou de carregação. A oficina, para a qual são esperadas
duas maquinas modernas, pedidas de Nova Iorque, está dividida
em duas seções: uma destinada a serviços de carregação, dirigida
pelo artista, João Sobral, e outra, sob a direção do conhecido e
hábil artista, Francisco Sapateiro, destinada para serviços finos,
capaz de satisfazer o mais exigente gosto.
Possui grande variedade de formas japonesas, podendo
fabricar a última palavra em calçado. Encarrega-se, também, de
todo e qualquer serviço concernente à arte, como cintos, polainas,
etc.
Para que o público desta cidade, bem como do interior, se
convença de que nem tudo isto que ali fica é reclame, convida-se a
fazer uma visita a SAPATARIA IDEAL, onde poderão constatar a
grande redução de preço e o perfeito acabamento dos calçados. 5

Era uma fábrica forte em meio a uma terra de cenas fortes
imortalizadas na vasta bibliografia do imortal Lustosa da Costa.
Chagas Barreto, por sua gratidão, foi um homem que sempre soube
retribuir o que de bem lhe faziam. Certa vez minha mãe que tem o
mesmo nome em homenagem a sua esposa Maria Cesarina, ao
perceber que seu avô chagas alguns ferimentos nos pés logo tratou
de cuidá-los. Ao que recebeu os cuidados da neta teria ele dito: “essa
menina tem um dom especial”.
Era de conhecimento de todos os familiares que Seu Chagas
padecia das temíveis joanetes. Talvez seja esses um dos motivos
para ele ter tanto cuidado para com os pés dos outros.
A Sapataria Ideal foi seu maior laboratório. Um ponto de
partida, o primeiro passo de uma caminhada de muito sucesso. Sua
vida era sinônimo de superação! Por conta de seu peculiar expertise
tornou-se logo o comendador Chagas Barreto vencedor de vários
prêmios com sua Sapataria Ideal sendo, num deles, diplomado pelo
Congresso Agrícola de Maranguape em 1917.
Um dos momentos onde o empresário Chagas Barreto mais se
revelou como um estrategista, e com um tino refinado para o
comércio foi quando, no dia 26 de abril de 1918, promoveu o ousado
“Convênio de Sapateiros”. Essa sacada foi o pulo do gato para a
inauguração de um novo ciclo nos negócios.
Segundo ele, em virtude da “crise” e da falta de credibilidade
do mercado, pelo qual vinha passando o setor da chamada “arte
sapateira”, seu Chagas resolveu, numa medida de extrema coragem,
conveniar os melhores e mais disputados oficiais sapateiros da

cidade. Foram chamados para produzir encomendas de milhares
pares de sapatos, todos de qualidades irrefutáveis e com garantia;
em larga escala e com “preços que não poderiam ser competidos”,
com despachos em prazo previamente estipulado para qualquer
cidade em Sobral ou no interior.
Assim seu Chagas convoca todos os interessados,
consumidores ou revendedores para fazer uma visita a sua loja com
intuito de comprovar a qualidade e beleza dos seus produtos,
garantido que cumpriria qualquer que fosse o tipo encomenda, a
quantidade e a data a ser entregues.
Para comprovar que tinha total condição de assumir qualquer
negociação, o comerciante transcreve integralmente a ata da sessão
que tratou da celebração do acordo entre o Sr. Chagas Barreto
representado a Sapataria Ideal e os 13 competentes sapateiros. Eram
os “treze valentes da sapataria”!
Por fim, ainda recomenda a assembleia consignação na ata por
um voto de apoio e solidariedade da classe dos sapateiros à
Exposição
Regional
Agropecuária e Industrial que estava
acontecendo na cidade, e que do qual foi, unanimemente, aprovado.
Esse fato pode ser comprovado em matéria de título
“CONVÊNIO DE SAPATEIROS” publicada na íntegra na edição n°
208 do Jornal A Lucta, e transcrita na Parte II desta obra.
Dizia a matéria:
Francisco das Chagas Barreto Lima, negociante em
grande escala de, artigos para sapateiros avisa ao público
desta cidade e do interior que com virtude das grandes
dificuldades com que luta atualmente a arte sapateira, resolveu
fazer um convênio com os melhores oficiais desta cidade e
em virtude do referido convênio está apto a despachar
qualquer encomenda que lhe seja confiada em grande ou
pequena quantidade, a preços que não podem ser competidos.
O consumidor ou o negociante que necessitar de calçado pode
dirigir-se ao seu estabelecimento a rua Senador Paula, próximo
ao Mercado Público, onde não somente encontrará grande
depósito de calçados preparados, como quem se encarregue
de qualquer encomenda que será preparada com a máxima
brevidade. A propósito transcreve abaixo a ata da sessão em
que foi celebrado o seu acordo com os sapateiros:
“Aos vinte seis dias do mês de Abril de 1918, os
sapateiros abaixo assinados visando os interesses da classe e o
meio de melhor servir o público desta cidade e do interior, a
convite do Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima, reuniram-

se no recinto da Sapataria Ideal, estabelecimento de sua
propriedade
diplomado
pelo "Congresso
Agrícola
de
Maranguape" e o maior empório nesta cidade de artigos para
sapateiros.6

E dizia mais:
Depois de apresentadas e discutidas diversas medidas
para remover a desarmonia no método de trabalho e a falta
de uniformidade nos preços de calçados, que geram a falta de
segurança nos mesmos e a impontualidade na entrega das
encomendas, comprometendo-nos e responsabilizando-nos a
desempenhar com a máxima presteza e segurança qualquer
encomenda de calçados em maior ou melhor quantidade, que
nos for confiada por intermédio do referido Sr. Chagas
Barreto, que por nós responderá perante o público. Convictos
todos de que assim, não só zelamos os interesses da classe,
como ficamos apto a servir o público que nos distingue com
as suas encomendas, empenhamos a nossa honra e dignidade
no fiel cumprimento e obediência a este convênio, que vai por
todos assinado.
Antes de dissolver-se a reunião propôs o Sr. Chagas
Barreto que fosse lançado na ata um voto de apoio e
solidariedade da classe dos sapateiros à Exposição Regional
Agropecuária e Industrial em via de execução nesta cidade, o
que foi unanimemente aprovado.
Sobral, 26 de Abril de 1918. Raymundo Lopes Barreto,
Francisco Ribeiro Pessoa, José Gondim Lins, Antonio Alves de
Oliveira, Pedro Fructuoso de Oliveira, Francisco Pedro das
Chagas, Euthymi Torres da Silva, Raymundo Torquato Silva,
Joaquim Madeira Filho, Antonio Martins, Miguel Gomes
Ferreira, Nicolau José Pereira e João Sobral. 7

Essa era a maior prova de que as suas lides comerciais estavam
mesmo solidificadas. Era então a hora de materializar a marca e
começar a colher os frutos. Essa primeira experiência de sucesso foi
o seu trampolim para voos maiores. Depois disso, nunca mais saiu
do ramo dos negócios. Em seguida, passaria a ser o detentor da
representação dos produtos Brahma na região norte-nordeste que
foi onde definitivamente alçou como um dos maiores, senão o maior
empresário da cidade de Sobral.
E não ficava por aí as suas movimentações nos bastidores
comerciais. O jornal A Lucta, na sua Edição 224, trazia mais uma
nota nesse sentido intitulada “As nossas indústrias”:

A convite do Sr. F. Chagas Barreto Lima, proprietário da
Sapataria Ideal, visitamos a semana finda este importante,
estabelecimento, onde a par de grande sortimento de todos os
artigos para sapateiro e grande depósito de calçados,
encontra-se uma bem montada oficina para confecção, apta a
despachar pequenas ou grandes encomendas com a máxima
pontualidade. A oficina, é dividida em duas seções, sendo
uma sob a direção do artista João Sobral e encarregado dos
calçados comuns e a outra habilitada a confeccionar calçados
do mais fino gosto, confiada a total direção do Francisco de
Araújo Chaves, mas conhecido por Francisco Sapateiro, o
preferido e conhecido artista em toda esta zona. Vimos alguns
calçados
da Ideal confundindo-se perfeitamente com
os
fabricados em S. Paulo e Rio oferecendo grande vantagem nos
preços. Disse-nos o proprietário dessa sapataria que está
preparando um grande mostruário de calçados para homens,
senhoras e crianças a fim de expô-lo na Exposição
Agropecuária Industrial.8

Fica claro e patente nessa visita o destaque aos senhores João
Sobral e Francisco Sapateiro responsáveis cruciais para o sucesso do
empreendimento. A oficina a todo vapor situava-se na Rua Menino
Deus, N° 56. Sobral vivia um verdadeiro boom no seu setor
mercantil. O comércio era pujante! O sobralense queria consumir!
Os visionários prenunciavam oportunidades futuras. Chagas
Barreto e tantos outros foram alguns deles.
Uma das receitas de seu sucesso era o seu peculiar marketing.
Tinha como lema nos anúncios slogans como “Conforto e elegância”.
Mais abaixo destacava também o ano de sua fundação da Sapataria
“Ideal” “Casas fundada em 1910” com o seu inconfundível “Calçado
Ideal”. Esse era o calçado “mais chic, perfeito, resistente e barato”.
Sabendo que a divulgação é a alma do negócio, não hesitava
em colocar nas suas propagandas veiculadas no Jornal A Lucta, que
ela tinha sido premiada com a Medalha de Bronze na Exposição
Internacional do Centenário no Rio de Janeiro, além de
diplomada na Exposição de Maranguape em 1917 mais a Menção
Honrosa na Exposição de Sobral, esta última em 1918.
Seu portfólio contava ainda com seção especial de artigos
para “sports” dispondo de camisas, joelheiras, caneleiras, bolas,
pneus números de 1 a 5, apitos e chuteiras. Fabricava, também,
malas e arreios, fazia a importação e exportação de couros,
aceitando igualmente encomendas de calçados sob medida para
dentro e para fora da cidade.

Tinha, além disso, seção especial de artigos para sapateiros
tendo em seu depósito materiais em pele bege, encarnada, azul,
verde e cinza. Contava ainda também com fazendas japonesas
para fabricação de calçados para senhoras igualmente dispondo
de salto carretel, bataclan e de salto baixo em verniz, búfalo e
pelicas de cores.
Mais outra importante seção, agora se dedicava para reparos
aceitando calçados para concertos de dentro e fora da cidade.
No final arremata o comerciante: “Nos orgulhamos em dizer ao
público desta zona que três partes da população já está convencida
que comprar sapatos em nossa casa é diminuir 30% em suas despesas
anuais.”
Por fim, dispunha ainda com artigos de montarias e viagens,
tendo sempre grande depósito de Selins, mantas, bridas
arreiadas, rabichos, loros, cilhas, estribos caronas, alforjes,
perneiras, rebenques, esporas, cabeções de matal e cabeçadas,
cilhas de sola e cadarços, além de cintos para homem e de
fantasias para senhoras.
Calçados para homens, senhora e criança - todos os produtos
com caixas de papelão para calçados - para vendas a grosso e a
retalho por preços baratíssimos. Mas só havia um porém, nessa
condição o pagamento tinha de ser “Exclusivamente a dinheiro”
pois sua oferta denotava “Preços sem competência”, sem falar que
tudo era fruto de um “Trabalho perfeito e garantido.”
Em outra chamada publicitária, Chagas Barreto adota agora o
slogan: “Conforto – Elegância – Perfeição”. Apregoa a voz do dono:
“Não é queima! É o câmbio de 7 e tanto...” dizendo mais: “Se bem que a
alta do câmbio ainda não tenha afetado os artigos do meu ramo, pois
continuo a comprá-los pelos mesmos preços que os comprava na
baixa o mesmo, resolvi abrir esta exceção à minha distinta freguesia,
quer da cidade, quer do interior, a título de „Boas festas e feliz
entrada de ano novo’”
Ele sabia do poder de persuasão que tinha no ramo. Eram
sapatos dos mais variados estilos: Sapatos de camurça cores,
pellicas cores, buffalo, salto baixo ou cubano, salto mexicano, a
ponto sistema knaipp, carritel ou Luiz VX (estes com o valor de
45$000 por 40$000). “Além destes tipos de calçados, tenho muitos
outros que estou resolvido a vender por baixo preço,” garantia o
comerciante.
Fazia questão de deixar claro também e ponderando: “Estes

preços são para vendas exclusivamente a dinheiro e referem-se aos
calçados em stock e a fazer sob medida, aceitando encomenda até com
o prazo da entrega, no mínimo de 4 horas. Devem compreender os
meus distintos amigos-e fregueses, que a minha casa nunca se
prevaleceu das oscilações do câmbio para vender caro, sempre primou
em vender os seus produtos por metade do preço das outras casas de
artigos importados, sendo os meus tão perfeitos quanto aqueles.” E
dizia mais: “Os meus calçados são tão perfeitos, tão confortáveis, tão
elegantes e mais baratos e mais resistentes do que os importados.”
Numa época, onde não havia nem sancionado a Lei N
8.078/90, o chamado “Código de Defesa do Consumidor”, Chagas
Barreto fazia da garantia uma forma de bem-estar aos clientes. “As
minhas formas diminuem o pé das pessoas que usam os meus
calçados.” Acrescentava mais: “Sujeito-me aos meus prejuízos que por
acaso sofram os meus fregueses, provenientes de defeitos dos meus sapatos.”
Depois arremata: “Enfim quem não comprar calçados na „Sapataria
Ideal‟, não tem bom gosto, nem pena de seu dinheiro.”

Na concepção seus produtos eram “calçados quase de graça”
haja vista que recebia mensalmente figurinos dos melhores autores
todos feitos a mão, garantindo, desse modo, a maior presteza na
entrega das encomendas.
Para finalizar o capítulo, faço menção agora a um livro do
escritor africano Mia Couto, que muito preocupado com as questões
humanitárias do seu continente, sobretudo com relação a pobreza
desenvolveu uma “tese” ou melhor, uma metáfora no intuito de
defender que a humanidade hoje rompa com os velhos paradigmas
do passado. A essas doutrinas e amarras mentais ele deu o nome de
7 sapatos sujos, que dá nome a um livro seu. Desse modo, cada
sapato teria uma característica viciada.
Logo no 1º sapato o moçambicano defende que devemos
rechaçar a “ideia que os culpados são sempre os outros e nós somos sempre
vítimas.” É muito comum colocarmos nossas frustações em nossos
pais, no Estado, nos outros e até mesmo em Deus. Mas a verdade é
que somos resultados dos nossos atos.
É claro que a conjuntura imposta influencia muito no nosso
cotidiano. Mas muito de como vivemos é realmente um reflexo claro
da forma que queremos viver. Chagas Barreto tinha vários motivos
para desistir e se acomodar porque a vida tinha-lhe sido muitíssimo
dura para com ele, mas esse sapato ele não calçou; superou todas as

adversidades e deu curso a sua própria vida da forma mais
admirável possível.

1. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga de
Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 179.
2. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Ob., cit., pp. 27-8.
3. Id., Ibid., p. 170.
4. Id., Ibid., p. 30.
5. Id., Ibid., pp. 28-9.
6. A Lucta, Edição 208.
7. Id.
8. A Lucta, Edição 224.

Capítulo 5
CASA CHAGAS BARRETO: A Ascensão de um
Império
O sucesso nasce do querer, da determinação
e persistência em se chegar a um objetivo.
Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e
vence obstáculos, no mínimo fará coisas
admiráveis.
José de Alencar

Como vimos, no capítulo anterior, a Sapataria Ideal foi o
pontapé inicial para que o mesmo se inserisse definitivamente como
um empresário de referência na região.
Com a rede de amizades consolidada e o respeito amealhado,
sobretudo, entre os comerciantes, foi ganhando a confiança de
vários fornecedores ao passo que ele, com toda essa aceitação,
passou a conjecturar também, a possibilidade de crescer em outros
nichos comerciais.
Assim, a sapataria foi incorporada a outros ramos de negócios.
Chagas Barreto passou não só a comercializar sapatos bem como
diversos outros produtos. Se fez um exímio vendedor! Com esse
comércio praticamente sustentou toda a família. Era raro quem não
estivesse envolvido nos seus negócios; a maioria foi acolhida, de
filho a genro, todos tornavam-se sócios, sobretudo os filhos e os
“órfãos” da família.
A partir dessa fase, parecia ele estar tal como aquele ser da
mitologia que tudo que tocava virava ouro, o chamado toque de
Midas. Tivera muitos fracassos é verdade, mas tudo isso eram só
sinais de que algo maior estava por vir.
O seu agora mais novo escritório e depósito, funcionavam ali a
Rua Senador Paula, Nº 49. Seu filho Cesário – quando da
inauguração da nova sede - foi bem feliz ao destacar os pioneiros
que somaram com ele nessa nova empreitada, seja entrelaçado pelos
vínculos de parentescos ou não, dentre eles: Maximino, Júlio, Edson,
Joaquim Barreto (estes familiares). E mais os senhores: José Firmino
Cavalcante Lopes, José Gentil Silva e outros (amigos).
Seu Chagas Barreto foi o que foi também porque sempre

esteve ladeado por muito bons colaboradores que eram na grande
verdade seus melhores amigos. Fizeram escola lá funcionários e
homens honrados por seu trabalho tais como: Antônio Cândido,
Luiz de França, Raimundo Torquato, José Barbosa, Irapuã Sousa,
Cesário Teixeira (sobrinho e jogador do Guarany) e muitos outros
que pela casa, passaram. O saudoso senhor José Crisóstomo então,
trabalhou por mais de 15 anos, donde saiu somente para aposentarse.
Fez isso, pois quando jovem, Chagas Barreto teve também
quem lhe desse a mão. Ganhou como padrinho José Sabóia, homem
muito respeitado pela aristocracia sobralense. Era muito comum os
mais novos, especialmente aqueles que aparentavam ter boa índole
e propensão a se tornarem grandes homens de futuro, ficarem aos
cuidados alguém mais experiente, recebendo seus conselhos,
direcionamentos e inserção nos meios do poder.
Geralmente, não se priorizava somente o parentesco nessas
relações. A ligação era estritamente moral, se dando muitas das
vezes, por afinidade de caráter. Era como um mestre e um aprendiz,
um professor e seu aluno, um líder e seu discípulo assim foi a
relação de Sabóia para com Barreto. Ali o moço tomou inesquecíveis
e valiosas lições sobre valores de caráter, respeito, ética, moral, etc.
Assim “A antiga Sapataria Ideal tinha-se transformado numa
grande distribuidora regional de farinha de trigo, açúcar, material de
construção e dos produtos da cervejaria Brahma” 1 Aos poucos se
tornando agente (hoje representante) de vários produtos. Não à toa
nas palavras do empresário José Dias Macedo um chamou o
estabelecimento de um “autêntico supermercado caboclo.” Vender
sapatos somente já não tinha tanto espaço na sua vida como outrora,
embora fosse muito grato por eles.
O acadêmico José Cordeiro Damasceno:
Trabalhou duro como carreteiro, ferreiro, sapateiro, até construir
no início dos anos 1950, o maior grupo empresarial da Região
Norte do Estado do Ceará, no ramo de alimentos, material de
construção e de distribuição de cervejas e refrigerantes da
cervejaria Brahma Chopp do Rio de Janeiro.2

Sua saga, logicamente que guardada as devidas proporções,
poderia ser comparada as do Barão de Mauá. Era um líder nato!
Tratou de fazer a fusão de todas as marcas que tinha em mãos. A
sapataria dava lugar a um grupo bem estruturado com ramificações

pela região e até em outros estados. Mantinha, também, algumas
fazendas, contando com vários colaboradores como o inesquecível
Seu Gil. Ou mais era o senhor Damião, inesquecível confidente do
nosso príncipe.
Mas aqui, caros leitores e leitoras, data vênia, devemos fazer
justiça a uma figura crucial para o crescimento de sua empresa, seu
Maximino Barreto Lima do qual trataremos em tópico oportuno.
Afinal, ninguém cresce sozinho. Ao longo de sua trajetória comercial
a Casa Chagas Barreto comercializou os mais diversos tipos de
produtos dos quais acho por bem destacá-los: era agente
(representante comercial) farinhas de trigo tipo Americano “3
Coroas”, “Luz” e “Brilhante”.
E mais: Cervejas Cascatinha e Hanseática, da tinta alemã
Salimar para tingir seda, lã e algodão, do Querosene Sol e Gasolina
Atlantic, do açúcar Cristal, dos cimentos Poty, Cigarros etc, além de
atuar, também, nos gêneros alimentícios, materiais de construção e
vestuário com “peles” estrangeiras e nacionais. Para estoque dos
produtos possuía armazéns de cereais e estiva.
O portfólio era vasto contando com um grande sortimento, um
mix de produtos capaz de atender os mais diversos gostos.
No final dos anos 1930, o comerciante Chagas Barreto Lima
estava a um passo de transformar, pelo trabalho e dedicação, a sua
firma F. Chagas Barreto & Cia., em sólida e progressista empresa
comercial, na Região Norte do Estado do Ceará. As grandes
indústrias do Nordeste e do Sul do país resolveram investir no
dinâmico empresário sobralense, autorizando a representação de
seus produtos, na cidade de Sobral, na Região Norte do Estado e
no vizinho município do Estado do Piauí.
As firmas, todas de grande porte, de muito prestígio à nível
nacional, mantinham com a F. Chagas Barreto, contrato de
exclusividade, na distribuição de famosos produtos, tais como:
farinha de trigo, do Moinho Cearense; açúcar cristal, de Alagoas;
comento Poty, de Recife; cigarros BB e Astoria, da Araken e os
produtos Brahma Chopp, do Rio de Janeiro. 3

As Casas Chagas Barreto, era representante (agente)
depositário ainda das mais variadas empresas como: carioca
Moinho da Luz; da Companhia hanseática; de Otto Frederich & Cia
Ltda.; da Cia Atlantic, da Fábrica de Malha, de Porto Alegre e dos
Curtumes Maguary e Cearense.
O curtume Maguary era oriundo do Estado do Pará. Era uma

indústria de curtimento de couro, muito importante para o
desenvolvimento paraense e que exportava couro para várias partes
do país. A indústria nasceu no ano de 1916, sendo fundada e
administrada pelos sócios Saunders & Davids. Um dos sócios era o
Sr. Claude Whitfield Tyrrel Saunders, um inglês naturalizado
brasileiro, o outro era o dinamarquês e especialista em química
industrial, Sr. Arthur Johannes W. Davids.
A indústria, primeiramente, foi instalada em um precário
barracão de madeira, bem próximo ao Rio Maguary-Assu, no
Maguary. Depois construídos galpões com materiais vindos do
exterior
mais adequados onde, também, foram importadas
máquinas diretamente da Inglaterra.
Com a inauguração e funcionamento não demorou muito para
que fossem construídas casas, escolas, postos médicos, cinema,
clube, hotel, que na sua maioria eram utilizados pelas famílias dos
operários. Contava, também, com um açude de grande capacidade
aquífera, que auxiliava a atividade de preparação do curtimento e de
abastecimento das caldeiras.
Depois de variações comerciais e dissolução da sociedade o
famoso Curtume Maguary encerra suas atividades, na certeza de ter
contribuído grandemente para o desenvolvimento dessa região
paraense.
Enfim, o nosso “conglomerado” era chamado de Casa Chagas
Barreto e ficava situado na Avenida Dom José, 759. O prédio leva
seu nome “Edifício Chagas Barreto” colocado bem acima do prédio
e logo abaixo a inscrição “F. Chagas Barreto & Cia.” de três andares,
sendo que ao lado no térreo de ambos os lados situavam-se suas
lojas. Composto por 6 (seis) janelas, 3 (três) por andar. Um prédio
que deveria ser tombado, mas que hoje encontra-se em completo
estado de abandono. Na parte de baixo, estão instaladas algumas
lojas de comércio. As ações da empresa rompiam barreiras com
abrangência no Piauí, Maranhão Pará e Goiás. Tempos depois,
passou a ser agente (representante comercial) com exclusividade de
muitas marcas de reconhecimento nacional.
Sua mente era deveras muito imaginativa. No dia 20 de
outubro de 1934, o jornal “O Jornal” anuncia mais uma empreitada
do Sr. Chagas Barreto: a inauguração do Bar Cascatinha. Mais uma
prova do tino de empreendedor. Foi inaugurada num sábado e
ficava localizado na localizado na praça 5 de Julho, aonde
anteriormente tinha funcionado o Éden. Esse novo empreendimento

foi confiado sob a gerência do Sr. José de Hollanda.
A notícia dava conta de que o estabelecimento era aparelhado
com: “mobiliário moderno, com instalações adequadas, e com pessoal
habilitado, vindo preencher uma lacuna que se fazia sentir nesta
cidade; uma casa desse gênero apresentando-se bem montada e dispondo
de pessoal que bem possa servir a freguesia.” Inclusive contava o bar
com um possante aparelho chamado de Frz. gidaere, capaz de manter
qualquer cerveja gelada na calorenta cidade de Sobral.
O jornal rasgava elogios ao inteligente e progressista do
comerciante por sair na frente e vender bebidas a preços bem mais
em conta no qual eram vendidas garrafas por somente 2$00 (dois
contos de réis). Toda a nota dessa inauguração pode ser conferida na
Parte II deste livro.
Quem ficou responsável pela administração direta do bar fora
seu sobrinho Édison Barreto. Era comum se reunir no
estabelecimento, sobretudo no domingo pela manhã, muitas
pessoas, ao som do cavaquinho de Deusdedith e da voz
inconfundível de Paivinha, que animava a todos cantando belas
canções embalando os corações da mocidade.
Este, era filho da famosa parteira a senhora Mariinha Paiva,
que dentre os partos que fizera, trouxe à luz nada mais nada menos
que a Miss Brasil de 1955, a senhorita Emília Correia Lima. O
garçom era o sempre simpático Dr. Biná, que depois fora eleito
vereador por três legislaturas.
Apesar da vida exemplar nem tudo foram flores na vida do seu
Chagas. Teve inúmeras vezes investidas de larápios (ladrões) aos
seus comércios e armazéns, o que lhe rendiam inúmeras dores de
cabeça e queixas na polícia. Não à toa foi nomeado delegado, e
tempos depois nessa qualidade de Delegado, função que exerceu
com muita bravura, pode prender muito desses usurpadores de bens
alheios. Aliás, nomeado Capitão e depois delegado, uma das suas
medidas mais polêmicas foi quando decidiu “baixar decreto”
proibindo o porte de armas e o jogo do bicho na cidade.
Como já tivemos a oportunidade de ver, o comendador
Chagas Barreto, com sua Sapataria Ideal como já vimos foi
diplomada pelo Congresso Agrícola de Maranguape em 1917,
premiada com medalha de bronze na Exposição Internacional do
Centenário no Rio de Janeiro, Menção Honrosa na exposição de
Sobral de 1918, etc.
Inauguração na década de 1980 a “Organização Chagas

Barreto” contou com a presença das mais altas autoridades como o
Governador Virgílio Távora, prefeito José Euclides Ferreira Gomes,
Dep. Francisco Figueiredo, Coronel Nicodemos, além dos
representantes da empresa na ocasião Maximino e José Maximino
Barreto.
Além desses, na época que despontou como maior revendedor
Brahma, era recorrente a disputa pelo vencedor do prêmio nacional
“Abridor de Ouro”, concedido aos maiores revendedores dos
produtos Brahma. Era considerado o “Oscar da Brahma” sendo,
portanto, muito cobiçado entre os revendedores de todo Brasil. A
solenidade de outorga do prêmio se dava nas dependências de
Hotel Glória, no Rio de Janeiro.
No capítulo “O pagador de promessa”, César e Marcelo
Barreto contam uma dessas oportunidades:
A famosa Cervejaria Brahma, na época, a maior do Brasil,
tinha por norma, premiar os seus melhores revendedores, de todo
o país, durante a convenção que fazia anualmente, nos suntuosos
salões do inesquecível, Hotel Glória, localizado na orla marítima
de Copacabana, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
Na oportunidade, eram entregues, diploma aos vencedores,
e também, um prêmio simbólico em dinheiro aso melhores
revendedores. A premiação era apelidada de “O OSCAR da
Brahma”, tamanha era a repercussão que a imprensa dava ao
evento.
Depois de muita luta e muito trabalho para aumentar o
volume de venda dos produtos Brahma, o comerciante, Francisco
das Chagas Barreto Lima, recebeu uma carta da direção geral da
cervejaria Brahma, comunicando a inclusão da revendedora
sobralense, como a campeã de vendas, no interior cearense, e,
convidando o Varão, a se fazer presente à convenção nacional de
revendedores Brahma, que teria sua realização no Hotel Glória. A
empresa, ainda informava, que a viagem seria uma cortesia, num
navio, que zarparia dentro de 15 dias, do porto de Fortaleza. 4

De tanto ser agraciado com distinções e justas homenagens o
comendador Chagas Barreto virou a própria comenda. No dia 05 de
novembro do ano de 2009, dez empresários, que movimentaram a
história do comércio e da zona norte e de Sobral foram
homenageados com a recém-criada Comenda Empresarial Chagas
Barreto.
O período escolhido para a apoteótica solenidade não podia ser
melhor. O evento marcou pelo registro também dos 50 anos (Jubileu

de Ouro) do Sindicato do Comércio Atacadista de Sobral (19592009), homenageando o Sr. Luiz Bittencourt Gastão, presidente da
Fecomércio (Federação do Comércio do Ceará) capitaneado pelo
Sindicato do Comércio Atacadista de Sobral.
Na ocasião, o então respeitado e muito aplaudido Atualpa
Parente, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Sobral,
faz um breve discurso a respeito daquele vulto que dava o nome a
comenda:
Chagas Barreto é um dos maiores exemplos do valor do trabalho e
da nossa dedicação ao comércio, como bem dizia Ribeiro Ramos,
em 1962, que Chagas Barreto era um homem simples e bom, digno
e honrado, cuja vida serve de exemplo a todos nós e Dom João
Mota, bispo de Sobral na época, citava que ele tinha uma vida
marcante de trabalho e honradez, um estímulo para as novas
gerações.

Na oportunidade foram agraciados com o troféu os seguintes
empresários: José Humberto Frota (Dissobel), Adauto Custódio
(Dimapol), Agostinho L. Rocha (Açúcar Rey), Raimundo
Deocleciano da Frota (Eletrojóias), Edward Paulino Dias (Dias
Filho), Raimundo Afonso Ribeiro (Timbal Moda/Timbal Calçados),
Odésio Cunha (Loja Odésio Cunha), José Olivar L. Ribeiro (Loja R.
Lopes), Antônio Félix Ibiapina Filho (Loja Cartaz) e Aurélio Ponte
(Gomes da Ponte/Casa Samuel).
A solenidade, de tão relevante, para cidade foi entoada em
pleno plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, pelo
Excelentíssimo Sr. Ex-Presidente do Senado Federal e então
Deputado Federal Mauro Benevides, no dia 28 de outubro de 2009,
onde foi destacado:
Um dos mais tradicionais acontecimentos, na área empresarial,
levados a efeito, a cada ano, na cidade de Sobral, sempre foi a
outorga da comenda CHAGAS BARRETO aos que se destacam, na
esfera comercial, em iniciativas destinadas a impulsionar o
desenvolvimento e bem estar social da Zona Norte do Ceará. (...) E
com isso, será, igualmente, recordado o saudoso Chagas Barreto,
de cuja descendência fazem parte o ex-deputado federal Cesário
Barreto – político dos mais honrados e leais da política cearense,
cuja tradição há sido preservada pelos seus seguidores da política
estadual.

Toda essa história de luta, foi finalmente reconhecida pelo
povo que serviu, o de Sobral. Seus esforços em prol do

desenvolvimento da cidade, geração de empregos, arrecadação de
impostos para o município, autoestima do povo sobralense. Não por
acaso, foi relativamente reconhecido, embora fosse avesso a
homenagens e arredio quando o assunto era homenageá-lo. Na sua
cabeça simples jamais imaginaria que pudesse estar fazendo história.
Hoje o Mercado Público Municipal de Sobral leva seu nome
“Centro Comercial Chagas Barreto” do qual vem passando, ao
longo do tempo, por sucessivas e importantes transformações
estruturais e de melhoria em diversas administrações. As origens do
Mercado Público remetem ao ano de 1938, quando foi transferido para
o atual local o comércio e feira que funcionavam na Praça Barão do
Rio Branco (hoje Praça Dr. José Sabóia) na administração do então
prefeito Antenor Ferreira Gomes.
Em 1964, o prefeito Cesário Barreto, cônscio de que aquele
estabelecimento era um importante polo desenvolvimentista para a
cidade e para a região, inaugura o “Mercado da Carne”, que mais
tarde foi reformado na administração de José Euclides Ferreira
Gomes.
Já no ano de 1984, o prefeito Joaquim Barreto ou Quincão, o
“Oceano de Bondade”, numa tacada de mestre, amplia e constrói o
piso superior do mercado, uma antiga reivindicação dos
comerciantes locais. Em 2001 houve um remanejamento dos
verdureiros, cafezeiros e outros comerciantes que se encontravam
instalados nos galpões da Rua Coronel José Silvestre. Ganha,
também, o Centro Comercial Chagas Barreto telha metálica com
revestimento térmico para amenizar o calor, tanto para os
comerciantes, clientes e transeuntes em geral.
A última grande reforma foi feita na gestão do então prefeito,
e ex-ministro dos Portos do Governo Dilma, Leônidas Cristino que
entregou à população sobralense, o “novo mercado público”,
considerado um dos mais bem equipados e modernos do Ceará com
área total reformada de 5.918,06 m² contando com 280 boxes para
feirantes, boxes para cafezeiros (as) e pontos comerciais externos.
Em agosto de 2011, o senhor Chagas Barreto mais uma vez
tem seus méritos reconhecidos, só que desta vez a homenagem
ocorreu na cidade de Meruoca no Ceará. Acontecia a inauguração
do bem equipado e moderno “Hospital Chagas Barreto”.
A homenagem não foi à toa, seu Chagas, embora morador de
Sobral, contribui muito para o desenvolvimento daquela região. Era
lá onde situava seu Sítio Santa Úrsula, em pleno coração do Vale do

São Francisco e que do qual realizava mutirões de saúde para
atendimento dos munícipes daquela região.
O Hospital Chagas Barreto situado na Rua Dom Expedito
Lopes, foi construído na gestão do Prefeito Fonteles. Foi equipado
com que há de mais moderno em eletrocardiograma, fisioterapia e
ultrassonografia contando também com Laboratório de Análise
Clínicas. Mais tarde o estabelecimento de saúde contou com um
aparelho de Raio X, mais duas ambulâncias para dá suporte ao
atendimento de toda região, inclusive, os mais necessitados que
requerem diuturnamente o atendimento universalizado do SUS.
Em outras gestões o Hospital Chagas Barreto passou a contar
com oficinas de motivação direcionado aos seus servidores,
assistência farmacêutica com a distribuição gratuita e emergencial
de medicamentos e, por fim, foi instalada nas suas dependências, a
inauguração da sede da Ouvidoria de Saúde.

Fachada do Hospital Chagas Barreto, na cidade de Meruoca/Ceará (Reprodução).

No carnaval de 2013, outra grande homenagem. A G.R.E.S.
Escola Unidos do Alto do Cristo homenageou seu filho Cesário,
falando também claro da trajetória de seu pai, inclusive com um
carro alegórico em homenagem as Casas Chagas Barreto.
Na apuração a Escola Unidos do Alto do Cristo ficou em
terceiro lugar, com 147,5 pontos, para os jurados; mas para os foliões
e para o povo foi inconteste como a primeira, no Desfile das Escolas
de Samba de Sobral daquele ano.

A letra, música e intérprete ficou ao encargo do senhor Márcio
Viana, um carnavalesco de mão cheia. Teve como enredo a ideia de
evoluir revivida e cantada, Cesário Barreto Lima, com suas lutas e
conquistas de um herói e suas presentes glórias. Desfilaram como
destaque em carro alegórico o escritor César Barreto, seu primo
Barreto Filho e seu sobrinho Davi Barreto.
Segue a letra samba-enredo da escola de autoria do senhor
Viana:
O meu samba foi buscar, no infinito dom da inspiração
Cintilam versos de amor, meu peito explode de emoção
Meu pavilhão tricolor, exalta a história de um sobralense imortal
Cesário Barreto Lima, divina obra prima no hall do meu carnaval
E se ele prometeu, pode-se comprar fiado
A palavra de Cesário é um cheque pré-datado
Foi prefeito de Sobral, fez a nobre parceria
Com Kinkão dileto irmão o progresso irradia
Canta meu povo, a epopeia que no meu samba é lembrada
Saudosa Casa Chagas Barreto, eterno, imortalizada
Na política foi dez, saúde e habitação foram metas
Com o governo Virgílio Távora ampliou a rede elétrica
Açudes, estradas e a tal patrulha motorizada
Primeiro Distrito Industrial e verbas para Santa Casa
Bravo pracinha, um patriota guerreiro, orgulho de ser brasileiro
Um marco na história de Sobral, enredo do meu carnaval
Cesário Barreto Lima, minha escola te exalta
Meu povo desce o morro e cai no samba
Teu povo sente a sua falta
A residência familiar do clã Barreto Lima ficava em local
privilegiado, na Rua Menino Deus, nº 17, no Centro, ao lado do
antro das artes sobralense, o Teatro São João. Ela nada mais é do que
um projeto do famoso arquiteto Falb Rangel, edificada no ano de
1930. Conta com uma arquitetura eclética e elementos de art déco,
característico da expansão urbana na primeira metade do século XX.
Ela possui 2 pavimentos, marcante por sua limpeza decorativa
e composição em linhas retas e ortogonais. Dotada de porão alto
caracterizada pela generosidade de sua implantação. Possui
platibandas decoradas com elementos também geométricos e

coroamento com arcos em vergas retas sem frisos. Nas varandas do
pavimento superior apresenta balaustradas retas guarnecidas por
guarda copos em estrutura metálica.
Na área livre disposta frontalmente a edificação, há um
pequeno laguinho que compõe o cenário lúdico, utilizado durante os
festejos natalinos. Após este local, tem-se um corredor desabrigado
resultante do recuo lateral esquerdo da edificação com seu limite de
lote a sudoeste.
Lá foi cenário de muitas cenas inesquecíveis, como o “processo
inquisitório” do Quincão, a hospedagem do Presidente da República
Castelo Branco, a malograda contagem dos votos de Cesário, das
suas Bodas de Ouro, sendo também a residência onde morou o Seu
Gil, um filósofo.
Foi por muitos anos utilizada como “Casa do Papai Noel”. É
uma das festividades tradicionais mais badaladas e que mais
movimentam pessoas em Sobral na época natalina. Atualmente o
casarão Chagas Barreto como é chamado pela cidade faz parte do
sítio arquitetônico de imóveis tombados pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
Segundo consta a Portaria Nº 383, de 20 de agosto de 2013,
esse imóvel será um dos contemplados para reforma incluída no
PAC Cidades Histórica, programa do Governo Federal. Em mais de
cinco anos, figurando como a Casa do Papai Noel arrecadou e doou
mais de 41 toneladas de donativos as mais diversas famílias carentes
e entidades de assistência social.
Hoje funciona a respeitada „Pinacoteca Raimundo Cela‟,
contando com um acervo pictórico com mais de 200 obras expostas,
em 10 espaços temáticos, contendo desenhos, gravuras, pinturas
esculturas e elementos de origem arqueológica. Lá estão presentes
nomes como Dali, Picasso, Tarsila do Amaral, Chico da Silva, Anita
Mafalti, Djanira, Caribé, Bruno Giorgi, Ceschiatti e Almeida Jr. O
único detalhe que fica a desejar é a falta de informação de quem
residiu naquela casa.
Algumas ruas também da cidade foram nominadas em
homenagem ao seu saudoso nome em Sobral, como nos bairros
Cohab I, Alto da Brasília, Campos Velhos, etc, conforme imagem:

Outra titulação, digamos assim, que Chagas Barreto ostentava
era a coronel. Mas aqui há de se fazer muitíssimas ressalvas. Esse
título foi por muito tempo usado na história colonial para aqueles
homens, que não tinham estudos, mas que tinham através de suas
posses, muito respeito perante a comunidade ao qual estavam
inseridos.
Como eram geralmente humildes e “sem estudos”, sentiam
falta e um certo complexo de inferioridade por não serem
reconhecidos pela sociedade simplesmente por não ostentarem em
seus currículos o tal título de “doutor”. Então, para eles, eram
concedidos o título simbólico de coronel, para que eles se sentissem
recolocados na sociedade.
Mas com o passar do tempo - os coronéis e o movimento
impulsionado por eles, sobretudo no Nordeste -, o coronelismo se
tornou uma página negra na historiografia brasileira. Muitos com
esse título e detentores de muito poder abusavam frequentemente de
seus poderios. Mas nem todos coronéis praticavam o Coronelismo
etimologicamente falando. Coronelismo, é tido como um
movimento nefasto da história brasileira. Isso porque foi um sistema
baseado no compadrio, exploração de trabalho, fisiologismo; sendo,
portanto, sinônimo de atraso opressão.
Porém, o Sr. Chagas sempre foi exatamente o oposto de tudo
isso. Odiava a violência e foi vítima dela tanto quando foi injuriado
publicamente e também quando teve seu irmão brutalmente
assassinado.
Hoje em pleno século XXI se fala muito agora da nova
roupagem do movimento do chamado Neocoronelismo, que hoje se
concentram nas mãos daqueles que controlam os meios de
comunicação, as lideranças neopentecostais, dos cartolas, dos
agropecuaristas e megaempresários de toda sorte, etc., ou seja, dos
que têm maior capital social e intelectual que muitas das vezes, lhes
garantem sucessivos mandatos eletivos e influência nos variados
postos de poder.
Chagas Barreto, mesmo não sendo doutor, alcançou diversos

tratamentos tais como: coronel Chagas Barreto, Seu Chagas,
Delegado Chagas, Sr. Chagas, Presidente Chagas, Capitão Chagas, e
apesar da coleção de títulos nobiliárquicos, jamais se envaidecia se
achava superior aos outros. Passou um tempo como delegado, como
Juiz, como Presidente da União de Retalhistas e presidente de
sessões eleitorais, organizando eleições de vereadores e deputados
estaduais. etc.
Tudo isso era só uma forma, ainda que inocente, de preencher
uma lacuna, que mesmo uma pessoa da envergadura moral que ele
tinha mas que em nossa sociedade ainda insiste em valorizar
somente aqueles que possuem títulos.

F. Chagas Barreto & Cia

Assinatura do Sr. Chagas Barreto

Mas, apesar de todo esse respeito conquistado; o mais grave
estava por vir, pior do que ter bens subtraídos, o mais difícil foi ver
sua honra arranhada em público. Fora vítima, assim como Jesus de
Judas Iscariotes, de um senhor que era seu protegido, pois o mesmo
chamou-lhe de palavras que não valem nem a pena serem falados.
Entretanto, nenhum desses infortúnios se comparou ao que
aconteceu no dia em que seu irmão (“sangue do seu sangre”), foi
alvejado. Nem um desses se comparou a maior injustiça que se deu
com o assassinato do irmão Deolindo Barreto. Ali ele sentiu o peso
do que acontece com quem ousa bater de frente com os poderosos.
Essas e muitas outras agruras, de como, por exemplo, conseguir
sobreviver num mundo injusto, foram todas superadas por Chagas
Barreto.

1. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga de
Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 69.
2. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Ob., cit., p. 18.

3. Id., Ibid., p. 65.
4. Id., Ibid., pp. 65-6.
5. Id., Ibid., pp. 28-9.

5.1.

CERVEJARIA BRAHMA

As Casas Chagas Barreto tinham dois carros chefes dentro da
corporação a saber: eram eles a cervejaria Brahma e o Moinho da
Luz. A cerveja Brahma até hoje existe, foi incorporada pela AMBEV.
Nos anos 90 travou uma batalha pela hegemonia no mercado com a
não menos famosa Antártica.
Sua abrangência de atuação rompeu os limites municipais de
Sobral e do Ceará. Atuação destacada no vizinho estado do Piauí,
como em Campo Maior e na capital Teresina. No Maranhão, em
Caxias, chegando inclusive ao Pará.
A cervejaria foi fundada em 1888, no Rio de Janeiro, pelo Eng.
Suíço, Joseph Villeger, de forma artesanal, em sua própria casa.
No início do século XX, a empresa já contava com mais de 30
empregados e uma produção diária de 12 mil litros de cerveja.
Nos anos de 1940, a cervejaria atingiu a produção de 40 milhões
de litros, fabricados em 5 fábricas, 29 tipos de cervejas e 16 tipos
de refrigerantes, sendo desde aquela época, a Brahma, a mais
consumida no país .1

Ainda hoje em atividade, quem não abre mão de uma
cervejinha e um churrasquinho com a família e os amigos nas
reuniões familiares?
Enfim, a representação passou pela mão de sua
descendência, mas não foi dada a continuidade aos negócios,
que diga-se passagem, ainda um ramo muito rentável para
quem se dedica. O fato da família ter se envolvido com a
política, acabou negligenciando a atenção com os negócios.
Hoje, das atividades das Casas Chagas Barreto, nada restou.
E as operações de representação não se restringiam
somente as lides comerciais, frequentemente eram promovidas
premiações de garçons e até o patrocínio de um time de futebol.
Inclusive, a título de curiosidade, era comum, a referida casa

comercial, revender inúmeros equipamentos esportivos tais
como bola, apitos, uniformes, etc.
Naquele tempo, surgiu também, um importante time - era
o time infanto-juvenil Brahma Esporte Clube, com atuação em
Campo Maior no estado vizinho do Piauí. Como a Casa Chagas
Barreto detinha exclusividade dos produtos Brahma por toda a
região norte-nordeste, por um tempo, sua empresa, achou por
bem patrocinar o referido time. Na década de 70, o time era
destemido por todos nas competições que disputava, sobretudo
no famoso Estádio Deusdeth Melo, no campo da Baixona, etc.
Fizeram parte do esquadrão Brahma os atletas: Antonio
Souza (Técnico), Babau, Carlinhos da Maria Augusta, Carlito do
Graxa, Didi Pisca-Pisca (filho do Palmeiras), Djalma, Hamilton
Reis, Juscelino, Maurinho, Osvaldo Araújo (o Vadin), Paulo
(goleiro, filho da dona Luizinha), Paulo Henrique (do Décio
Bastos), Santos (filho do Edgar Araújo), Tó (irmão do Vadim),
Toinho do Zezé, Valdenes (irmão do Valdinar), Valderi,
Valdinar (filho do taxista Luisinho Araújo), Washington Araújo
(Ostinha) e Zacarias (irmão do Santinho).
A equipe conquistou vários títulos e era todo patrocinado
pela Casa Chagas Barreto, da qual o escritório ficava em frente
ao Teatro da cidade. O presidente do time era Marcelo Barreto2
Alves, gerente da distribuidora em Campo Maior3, no vizinho
estado do Piauí. Hoje, o campo-maiorense reconhece os esforços
despendidos pela empresa, sobretudo, pelo grande bem-feitor
Marcelo, que deu muitas alegrias a cidade com seu aguerrido
time.
Quiçá, pela vida sempre muito cheia, o senhor Chagas
Barreto não tenha desenvolvido essa suposta paixão adormecida
pelo futebol, o fazendo por intermédio de seu sobrinho,
Marcelo e de seu filho, Cesário Barreto, também jogador
amador de futebol.
5.2.

MOINHO DA LUZ

Já o Moinho da Luz era considerado um “estabelecimento
industrial que honrava o país”. Foi fundada pelo luso-brasileiro
Zeferino de Oliveira. Era uma grande fábrica de beneficiamento do
trigo instalada no Rio de Janeiro. Seu maior produto era a farinha de
trigo Três Coroas e depois a Brilhante. Utilizada para fazer o pão,
alimento tão delicioso e essencial como nos tempos de Cristo.
Sobre o que é mesmo este estabelecimento deixemos os
mesmos falarem tal como aconteceu na reportagem “O que é o
moinho da luz?”:
A indústria do trigo no Brasil tem, no MOINHO DA
LUZ, o formidável estabelecimento criado pelo gênio
organizador do saudoso industrial Zeferino de Oliveira,
Português de nascimento e Brasileiro de coração, um dos seus
legítimos padrões de orgulho e que honram o progresso do
Brasil.
Instalado no edifício grandioso, sóbrio e simples, na sua
arquitetura moderna de linhas retangulares, o MOINHO DA
LUZ chama a atenção ali na rua Benedito Antonio. É um
verdadeiro monumento de progresso, um “dólmen” século XX
a atestar a grandeza de nossa contribuição ao vulto
monumental da civilização hodierna.
Ali é o trigo em grão beneficiado por processos e
maquinismos
modelares,
última
palavra
no
gênero,
obedecendo aos ditames das necessidades materiais da
atualidade. A farinha ali manipulada, observando-se os
processos mais preconizados pela higiene moderna, constitui
um produto saboroso e substancial, cujo consumo é um
atestado eloquente da sua superior qualidade é da perfeição
com que é feito.
É que os maquinismos do MOINHO DA LUZ
exprimem tudo quanto, no gênero, se pode exigir ou
conceber de mais perfeito. São aparelhos confeccionados nos
mais conhecidos e afamados "ateliers'' do estrangeiro.
O MOINHO DA LUZ tem, por isso, uma produção
diária de 300.000 quilos ocupando 150 operários, na sua
atividade febricitante de todos os dias. Ali, aliam se num
concerto de trabalho dinâmico, a perfeição e a rapidez, o que
dá a sua produção as características materiais exigíveis, no
mercado, pelos consumidores.
Ademais, nem só esses fatores são a causa determinante
- do êxito desse empreendimento formidável que é o
MOINHO DA LUZ. Outro se sobreleva como mais importante,
que é a verdadeira organização nuclear que preside aos
trabalhos de confecção.

Direção inteligente, disciplina, ordem, colaboração. Tudo
que concorre para o ritmo do trabalho alentado e produtivo.
Partes que se integram no todo, nesse laboratório que é o
MOINHO DA LUZ, onde não há lugar para a estática,
porque tudo ali é dinâmico, acompanhando o resfolegar
continuo da alma do século.
Melhor culto não pode ter a memória do inolvidável
Zeferino de Oliveira, que, assim, vive, presente ao tumultuar
da vida febricitante dessa obra portentosa que legou ao país.
Estão hoje à frente do MOINHO DA LUZ o Sr. Mario
de Oliveira, seu ilustre presidente, filho e continuador da obra
magnífica do grande e operoso industrial; e os seus diretores
Monteiro Guimarães, Francisco Sena Pereira e Manfredo
Delamare, verdadeiros alentadores desse portanto da indústria
brasileira, orgulho do nosso País. 4

*****
Chagas Barreto era representante do produto da zona norte
conforme noticia o jornal O Combate, de Massapê, datado de 6 de
janeiro de 1932, numa pequena matéria de título “Um produto que
honra a indústria nacional”:
Sexta-feira 22 do corrente, a convite do Sr. José
Firmino C. Lopes, gerente da firma F. Chagas Barreto, da
Sobral, visitamos a "Padaria Brasileira", antiga "Duas Nações",
de propriedade dos Srs. P. Sampaio & Filho, onde nos foram
oferecidas amostras de finos produtos de padaria, fabricados,
segundo afirmam os proprietários e como de fatos
verificamos, com a afamada farinha de trigo nacional marca 3
COROAS, do "Moinho da Luz” do Rio de Janeiro.
Pela fina qualidade do produto ali fabricado,
especialmente e pão, podemos afirmar que a farinha de trigo
3 COROAS substitui vantajosamente as farinhas de
procedência estrangeira das melhores marcas.
Informaram-nos, mais os proprietários da “Padaria
Brasileira” que, as COROAS nada fica a dever ás marcas
estrangeiras, quer quanto a facilidade de preparo, quer
quanto ao rendimento.
Está pois de parabéns a indústria nacional e a firma F.
Chagas Barreto, representante na zona norte do Estado, do
“Moinho da Luz” fabricante da farinha 3 COROAS. 5

Graças a essa representação e pela qualidade do produto,
Chagas Barreto se tornou muito conceituado, rendendo-lhe elogios
dos compradores, de panificadores, de religiosos tal como prescreve

a nota veiculada no Jornal O Debate de 6 de janeiro de 1932, que tem
como título: “Referências da imprensa do norte cearense farinha „3
coroas‟”.
Assim dizia:
Esteve em nossa redação o Sr. F. Chagas Barreto,
acompanhado do Sr. João Gondim, panificador que está
atualmente estabelecido em Massapê com uma panificação
bem montada, denominada “A Brasileira.”
Disse-nos o Sr. Gondim que há dias vem trabalhando
com a farinha "3 Coroas" do Moinho da Luz do Rio de
Janeiro, do qual o Sr. Barreto é representante nesta zona e
que, tem obtido um produto igual à que produziu a “Rei do
Nordeste.”
Às experiências realizadas aqui domingo ficou resolvido
a crise do pão pois este Sr. nos ofereceu diversos pães
fabricados com a farinha “3 Coroas” de ótima qualidade.
Está de parabéns o povo sobralense porque conseguiu
adquirir um produto bom e muito mais barato. O Sr. Gondim
é um panificador habilíssimo, multo conhecido na capital do
Estado onde desenvolveu em alta escala a sua atividade neste
gênero.6

O jornal católico Correio da Semana não perde a oportunidade
e na mesma data solta a nota “Pela indústria nacional” onde diz:
Já destas colunas temos algumas vezes proclamado a
superioridade de diversos produtos da nossa indústria sobre
outros idênticos de marcas estrangeira. A indústria nacional
tem lançado ao mercado artigos que substituem perfeitamente
o que importamos por preços mais elevados.
Entretanto, nossa economia, traz, ao mais das vezes o
seu desfalecimento. Vem isto a pelo, por ter sido, há pouco
tempo, lançado ao consumo, um artigo cujas experiências
provaram estar acima de todos os seus congêneres.
É a farinha"Três Coroas", do "Moinho da Luz", do Rio
de Janeiro. Assistimos, há poucos dias, a uma experiência
feita com esse produto cujos resultados foram os melhores
possíveis.
Recomenda-mo-lo, portanto, aos senhores panificadores
que bem quiserem, servir à sua freguesia e por um dever de
patriotismo auxiliar a nossa indústria.7

Para dar maior credibilidade ao produto e aos serviços
oferecidos até religiosos eram consultados acerca dos produtos do
Moinho da Luz. Aliás, tinham de fazer as hóstias sagradas usando o

fermento do Moinho da Luz, o pão que simboliza o corpo de Cristo
na Santa Ceia, comunhão entre os cristãos.
Além desses muitos outros comerciantes sobretudo padeiros
também parabenizavam o comerciante por oferecer uma farinha de
qualidade bem superior a outras oferecidas no mercado. No jornal
segue uma série desses depoimentos – as tais “opiniões abalizadas”
- do qual destacamos alguns para ilustrar:
O ilustrado sacerdote, Pe. Gonçalo Eufrásio, diretor do
Instituto “Dom Bosco” escreve ao Sr. Chagas Barreto,
exaltando o ótimo produto do "Moinho da Luz'' do Rio de
Janeiro a farinha “Três Coroas”.
Sobral, 6 de Fevereiro de 1952.
Ilmo. Sr. F. Chagas Barreto
Nesta
Na qualidade de Diretor do "Externato Dom Bosco''
desta cidade, venho penhoradíssimo agradecer-lhe o gesto de
generosidade para com a minha divisão dos “Pobrezinho de
Dom Bosco”, enviando lhes 15 quilos de pão e 2 de
bolachinhas, manufaturados, respectivamente, com a excelente
farinha de trigo marca ''Três Coroas" e “Brilhante”, produto
do "Moinho da Luz" do Rio de Janeiro.
Queira, pois, ver, nestas linhas, a expressão sinceras do
grande reconhecimento dos meus "Pobrezinhos" e aceitar os
meus não menos sinceros parabéns pela superioridade desse
produto que, apesar de nacional, pode equiparar se,
vantajosamente, aos melhores no gênero, importados do
estrangeiro.
Subscreve-se atenciosamente.
Seu amigo e Cro.
Padre Gonçalo Eufrásio
********

Segue mais outra para finalizar:
Massapê, 13 de Fevereiro de 1932.
Ilmo. Sr.
F. Chagas Barreto.
Sobral,

É com grande satisfação que vimos comunicar-lhe que
a marca de farinha Brilhante produziu ótimo resultado em
nossa Padaria, pelo portador estamos lhe enviando uma
amostra pela qual o amigo poderá constatar o que ora
afirmamos.
Como vê o amigo tivemos razão quando lhe afirmamos
em carta anterior, que nosso panificador trabalha com
qualquer marca de farinha do “Moinho da Luz”. Anda
esperamos produzir pães melhores do que os de hoje, com a
farinha “Brilhante”.
Seus amigos:
Pedro Sampaio & Filho

Outras opiniões encontram-se pulverizadas nos jornais
sobralense da época. Bem, essa parte da sua história com relação a
sua vida empresarial também é bastante escassa, tal como as outras
áreas de sua vida. Das poucas informações referentes a essa questão
estão registradas em jornais da época tal como pusemos aqui.
A Casa Chagas Barreto foi o que foi, “alcançou o ápice” por
assim dizer porque esteve sempre comercializando os melhores
serviços e produtos como esses dois retro citados, sem falar dos
outros mais que existiam e que também eram consumidos pela
sociedade sobralense.

1. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga de
Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 69.
2. Campo Maior/PI. A cidade foi elevada a distrito em 1761, logo depois nominando-se
Vila de Campo Maior no dia 8 de agosto de 1762, depois tornando-se município em 28
de dezembro de 1899. Foi lá onde ocorreu a famosa Batalha do Jenipapo, em prol da
Independência do Brasil, marcado pela data de 13 de março de 1823. Esse conflito
consistiu na luta de vaqueiros, agricultores e outros trabalhadores contra as tropas do
Major João José da Cunha Fidié, que cumpria ordens do Rei de Portugal, D. João VI,
para que o norte do Brasil permanecesse sob o domínio do Reino de Portugal. Os
piauienses lutavam com facões e foices, pois não possuíam armas de fogo. Perderam a
batalha, mas não a guerra. Depois disso, Fidié, seguiu para o Maranhão, onde foi
rendido e posteriormente preso.
3.”Francisco Marcelo Barreto Alves. Entrou na política sobralense pelas mãos do seu tio
ex-prefeito Cesário Barreto, disputando uma cadeira na Câmara Municipal de Sobral,
para o biênio 71/72. Foi eleito Vereador com a terceira votação entre os postulantes, e,
assumiu no dia 31 de janeiro de 1971 e findou o mandato no dia 31 de janeiro de 1972.
Foi escolhido pelo Prefeito Joaquim Barreto seu líder na condução da bancada
governista na Casa Legislativa "ocasião onde 31 de janeiro teve oportunidade de
conviver de perto com vereadores de prestígio junto ao eleitorado sobralense tais

como: Lourival Fonte!es, Antonio de Lisooa, Wilson Oliveira, Valdir Coelho, João
Abdelmoumem Melo, Hugo Cavalcante, Benedito Loiola, Fernando Solon, Bemardo
Felix da Silva (Dr.Biná), entre outros não menos importantes, amealhando grande
experiência política e o respeito de seus pares na Câmara Municipal. Foi indicado pelo
líder Cesário Barreto para compor a chapa majoritária encabeçada pelo ex-deputado
Carlos Alberto Arruda, como candidato a Vice-Prefeito nas eleições de 1973, que foi
vencida por José Parente Prado, filho do ex-prefeito Jeronimo Medeiros Prado. Após a
derrota eleitoral, afastou-se das lideranças políticas e, virou sócio do seu primo
Joaquim Barreto na Distribuidora Chagas Barreto Ltda., do Piaui. Revendedora dos
Produtos Brahma em Teresina capital do estado do Piauí. Ficou afastado até 1983,
quando retomou a Sobral. A convite do Prefeito eleito Joaquim Barreto assumiu a
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo tendo em sua gestão conseguido junto ao
MINC a reforma e ampliação do palco com madeira, e aquisição de luminárias e
canhões de luz, que viabilizaram a apresentação de peças a noite no Teatro São João.
Novamente eleito vereador pela Câmara Municipal de Sobral, assumiu no dia 31 de
janeiro de 1989 (mandato que findou em 31 de dezembro de 1992); participou como
Primeiro Secretário da Mesa Diretora Presidida pelo vereador João Alberto Adeodato
Júnior, em cuja gestão foi promulgada a Lei Orgânica do Município de Sobral. Foi um
dos relatares da LOM acima citada e também um dos redatores da modernização do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, exercendo ainda a liderança da
bancada do Prefeito José Parente Prado. No exercício deste trabalho teve a
oportunidade de conviver harmonicamente com os vereadores: Abdias Linhares,
Donizete Braga, Francisca Oliveira, Paulo Henrique Moita Silva, Nelson Tavares e mais
próximo com os Vereadores João Alberto Adeodato Junior, José Crisóstomo Barroso
Ibiapina (Zezão Ibapina), Francisco Ferreira Silva (Dr. Silva) e Ismerino Vasconcelos,
todos da base aliada de sustentação do Prefeito. Também foi bem-sucedido nas
negociações com a bancada de oposição graças ao respeito mútuo com os vereadores:
José Maria Felix, Itamar Ribeiro, Abdelmoum Melo, Luciano Feijão, Benedito Loiola e
outros. Portanto Marcelo Barreto prestou relevantes serviços a essa municipalidade.”
Disponível em: http://bairrosinhasaboia.blogspot.com.br/2016/02/em-sobral-faleceuo-ex-vereador-marcelo.html Acesso: 02/12/2017.
4. Jornal A BARRICADA, Rio de Janeiro/RJ, 01.06.1931.
5. Jornal O DEBATE, Sobral/CE, 06.01.1932.
6. Jornal O Combate, Massapê/CE, 06.01.1932.
7. Jornal Correio da Semana, Sobral/CE, 06.01.1932.

Capítulo 6
IRMÃOS BARRETO
Como já tivemos a oportunidade de consignar, Chagas tivera a
benção de possuir vários irmãos. Nominalmente eram eles:
Deolindo Barreto Lima, Joaquim Barreto Lima, Prof. Maximino
Barreto Lima (Mr. Barreto), Joana Barreto Lima, Maria Barreto Lima,
Leonor Barreto Lima e Manoel Barreto Lima.
Alguns fizeram parte de sua vida diretamente; já outros, de
forma tímida; sendo, portanto, muito deles desconhecidos por parte
da maioria da família. Pelo fato de não tratarmos dos outros não
quer dizer que não tenham eles lá suas importâncias. Mas como
nosso tempo é exíguo, e as informações sobre os demais irmãos são
escassas, nos detivemos em especial, a dois deles dos quais
falaremos um pouco a seguir.

6.1. MAXIMINO: O Braço direito

Ab initio, o que poríamos falar de Maximino Barreto Lima é de
que ele foi um anjo enviado por Deus, tanto para sua família como
para seu irmão Chagas. Foi um dos fundadores e sócios e um dos
maiores responsáveis pelo crescimento da Firma Chagas Barreto.
Homem voltado única e exclusivamente ao bem-estar de sua
família e ao trabalho, faleceu prematuramente aos 31 anos de idade,
no ardor de suas atividades comerciais e no denodado trato como
chefe de família. O jornal A Imprensa dedicou todo um artigo em
primeira capa notificando seu falecimento, bem como exaltando as
qualidades humanas de Maximino.
Num trecho o jornal assevera: “Sincero e bom, Maximino
cativava pelo seu trato e pela sua lealdade de ação. (...) Filho
extremoso e bom, pai carinhoso, irmão dedicado e amigo leal, sempre
o fora Maximino Barreto que gozava no nosso meio das mais
arraigadas simpatias.”1
Sua história é muito parecida com a de seus irmãos. Ele nasceu
na antiga Vila de Independência/Ceará, no dia 28 de Maio de

1895, aonde batizou-se.
Chega em Sobral aos 8 anos e já aos 13 anos empregou-se
no escritório da Fábrica de Tecidos. Depois foi trabalhar no
estabelecimento comercial dos Srs. Aragão Coelho & Cia. Mais
tarde, estabelece-se com uma mercearia no Mercado Público. É
quando seu irmão Francisco das Chagas Barreto, o convida para
trabalhar na sua casa comercial. Lá foi gerente e exerceu também,
sempre com muito zelo, a função de Caixa.
Casa-se com a distinta senhora Antonieta Solon Barreto Lima
no dia 18 de Setembro de 1920. Dessa união, nasceram dois filhos
Joaquim e Sant‟Anna.
Para informações mais claras e precisas segue na íntegra a
matéria de capa do Jornal A Imprensa da edição N 91 do dia 3 de
julho de 1926, que nos traz um panorama da vida desse grande
homem que teve sua vida ceifada precocemente:
Na manhã de quarta-feira última, sucumbiu nesta
cidade, o nosso prezadíssimo amigo Maximino Barreto Lima,
sócio da conceituada firma desta praça, F. Chagas Barreto.
Perda irreparável que muito lamentamos foi a deste
amigo, que em pleno vigor da vida se apartou da esposa
idolatrada e dos filhos diletos.
Sincero e bom, Maximino cativava pelo seu trato e pela
sua lealdade de ação. Faleceu aos trinta e um anos de idade,
quando mais se empenhava na luta pela vida anelando
proporcionar, de futuro, maiores proventos a sua família.
Filho extremoso e bom, pai carinhoso, irmão dedicado
e amigo leal, sempre o fora Maximino Barreto que gozava no
nosso meio das mais arraigadas simpatias.
A demonstração mais eloquente do quanto era
estimado, tivemo-la no seu enterro, um dos mais concorridos
que assistimos nesta cidade.
Quando exercia a sua atividade quotidiana, na manhã
de terça-feira, foi inopinadamente atacado da moléstia que o
prostrou gravemente enfermo.
Transportado á sua residência, ali, guardou o leito até a
manhã seguinte, quando a parca inexorável roubou-lhe a vida
tão cara á sua família e aos seus amigos.
Quem suportaria vê-lo morrer em pleno mocidade,
cheio das mais belas esperanças?
Deus, porém, tem os seus eleitos. Maximino Barreto,
possuidor das mais belas e invejáveis qualidades de coração,
entregou sua alma a Deus resignado, tendo antes, recebido os
sacramentos da nossa religião.

Improfícuos
foram
os
recursos
médicos. Tão
solicitamente prestados pelo ilustre facultativo Dr. Manoel
Marinho de Andrade, que envidou os maiores esforços para
salvá-lo.
Assistiram-no
na
hora
extrema,
os digníssimos
sacerdotes Revdmos. Monsenhor Antônio de Lyra Pessoa de
Maria e Padre Fortunato Alves Linhares.
Maximino Barreto Lima era filho do nosso saudoso
amigo Sr. Joaquim de Souza Lima, e de sua exma. esposa D.
Porcina Barreto Lima.
Nasceu na vila de Independência, deste Estado, no dia
28 de Maio de 1895, aonde batizou-se.
Veio para esta cidade aos oito anos. Aos treze anos
empregou-se no escritório da Fabrica de Tecidos, trabalhando,
depois, no estabelecimento comercial dos Srs. Aragão Coelho
& Cia.
Mais tarde estabeleceu-se com uma mercearia no
Mercado Público, d'onde a convite de seu irmão, nosso amigo
Francisco das Chagas Barreto, entrou para a sua casa
comercial, da qual era então gerente, exercendo também as
funções de Caixa.
Aos 18 dias do mês de Setembro de 1920 contraiu
casamento com a exma. Sra. D. Antonieta Solon Barreto Lima,
filha do nosso particular amigo Sr. Luiz Solon de Aguiar e de
sua exma. esposa D. Maria Antonietta de Aguiar.
De seu consórcio lhe sobrevivem dois inocentes
filhinhos Joaquim e Sant‟Anna, que ainda não podem avaliar
sua grande perda.
O seu enterramento que se realizou na tarde do mesmo
dia de seu falecimento, teve numeroso acompanhamento.
Sob o caixão viam-se quatro lindas coroas, das quais
pendiam fitas com as seguintes dedicatórias:
SAUDADES ETERNAS DE SUA MÃE E IRMÃOS
SAUDADES DE SUA ESPOSA E FILHINHOS.
É com imensa mágoa que cumprimos o doloroso dever
de noticiar o prematuro passamento deste inolvidável e
querido amigo.
A "Imprensa" sinceramente contristada com o doloroso
falecimento de Maximino Barreto Lima, apresenta á sua exma.
esposa, filhos, mãe, irmãos, cunhados tios, e demais parentes,
sentidas condolências.
***

Por nosso intermédio a Família Barreto Lima, a sua
desolada esposa e demais parentes, agradecem a todas as
pessoas que se dignaram comparecer o seu enterramento, e
que lhe apresentaram pêsames pessoalmente, por cartas,
cartões, e telegramas, o que faz de modo especial ao ilustrado
Dr. Manoel Marinho de Andrade, que com muita dedicação
prestou-lhe os seus serviços médicos e aos Dr. Saturnino
Memoria Professor Cláudio Nogueira, João Linhares, Salviano
Cavalcante e Randal Pompeu, que abnegadamente lhes
prestaram, assinalados serviços.
MISSA
Ainda por nosso intermédio, a família, do pranteado
morto, a sua desolada esposa e os seus parentes, convidam
todos os seus amigos a assistirem, a missa que em sufrágio
de sua alma, mandarão celebrar amanhã, ás 6 horas, na igreja
do Menino Deus.2

Há realmente coisas na vida que não há explicação! Ter a
própria vida interrompida no auge de seu vigor humano é uma
delas. Mesmo sem provocarmos direta ou indiretamente, coisas
ruins tendem a acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está
imune! São as chamadas tragédias, dramas, fatalidades. A bem da
verdade é que são cumpridos os desígnios de Deus.
E Ele não deve explicações a ninguém, quanto das suas
decisões, cabendo a cada um aceitar; pois querer achar uma resposta
ou culpado será em vão. Maximino fora um anjo por assim dizer.
Enquanto vivo, só procurou fazer o bem e influenciar positivamente
aqueles que o cercaram. E seu irmão Chagas sempre foi muito grato
por isso.

6.2. DEOLINDO: Um Mártir da Imprensa Brasileira

Outro irmão que não pode jamais ser olvidado quando
tratamos de sua trajetória de vida é a do jornalista Deolindo Barreto.
E aqui aproveito o ensejo, para transcrever a trajetória do
Jornalista Mártir da imprensa sobralense Deolindo Barreto Lima,
fundador do Jornal A LUCTA, assassinado em plena Câmara
Municipal de Sobral tomando como paralelo a influência marcante
do irmão mais velho Chagas.

Trata-se do texto: “Duas vidas, uma história” que compõe o
livro Um Varão de Plutarco: A Saga de Chagas Barreto Lima,
espinha dorsal desta obra.
Agradeço imensamente a sensibilidade ao poeta César por ter
cedido o espaço para registro da história. Em suma, trata da
trajetória do jornalista e como o Seu Chagas influenciou nela ora
atuando como protetor, ora como aconselhador. Hoje a mesma
passagem tem como título “O Mártir e o Mito”.
Segue, portanto, o texto na íntegra. Com vocês, “Duas vidas,
uma história”:
Tinha tudo para ter sido um final feliz. Entretanto, por força
do ocultismo nefário e da faceta obscura da natureza humana,
meu bisavô Chagas Barreto, teve o dissabor de ver sua exemplar
trajetória de vida, injustiçada da forma mais abominável possível.
Mesmo sendo um brasileiro vultoso, com todo um legado
deixado de dedicação exclusiva à Deus, à família, ao trabalho, ao
país e ao próximo, não foram suficientes para imunizá-lo de uma
das maiores dores e aflições que uma pessoa de bem, pode sentir
em vida: a perda trágica de um ente querido.
O filósofo inglês, Thomas Hobbes, em sua aclamada obra O
Leviatã, emplacou o célebre pensamento: “O homem é o lobo do
homem.”, concluindo desse modo, que o homem é, essencialmente,
mau. Evidenciaremos, a seguir, que sua teoria estava correta.
Essa passagem tem como eixo basilar, a vida de dois dos
filhos do distinto senhor Joaquim de Sousa Lima e da bem quista
senhora Porcina Augusta Barreto Lima, Chagas e Deolindo
Barreto. Ambos tiveram como berço, os confins dos sertões áridos
do “Caratiús”, mais precisamente na Vila Príncipe Imperial (hoje
Crateús), banhada pelo Rio Piranhas (hoje Rio Poty).
Definitivamente, não foram pessoas comuns. Eram
daqueles que estavam bem acima da média. Cada um carregava
consigo uma estrela, que reluzia forte por onde passava e que
brilhou intensamente, enquanto vida, tiveram. Eram dois típicos
Varões de Plutarco!
F. das Chagas era um exímio mercador persa, arguto na
prestação de serviços, produção, permuta, compra e venda de
mercadorias. Seu universo profissional gravitava em torno das
coisas concretas, físicas e palpáveis. Já Deolindo, tinha como
desiderato, sair em defesa dos mais fracos, pobres e oprimidos, se
valendo das letras para se opor contra as classes opressoras, a
hipocrisia e a injustiça. Digladiava na arena das coisas abstratas,
metafísicas e ideológicas.
Assim como seu irmão, Chagas Barreto, Deolindo encara a
vida aos tenros 12 anos de idade, quando teve de se deslocar a São

Benedito para morar e trabalhar no armazém de seu tio-padrinho
Aristides Barreto. De posse da maioridade, tem rápida passagem
por Sobral de onde vai para Belém do Pará acompanhado por
outro tio, Alfredo Barreto.
De lá, se aventuram ainda, em 1902, para o Amazonas, mais
precisamente na cidade de Humaitá, entusiasmados pela corrida
em busca do chamado “ouro preto”. Corajosamente, se
embrenham, ainda, nos seringais da selva amazônica, onde logo se
envolvem na produção de um jornal local chamado “Humaitá” em
meio a um período conhecido da história brasileira como o Ciclo
da Borracha.
Em 1903, Deolindo aporta em Sobral para se casar com sua
prima Maria Brasil Barreto Lima. Ainda no mesmo ano, retorna
para Belém com a esposa e o irmão Joaquim Barreto, empregandose no periódico A Província do Pará onde efetivamente, aprende o
ofício de tipógrafo. Durante todo seu funcionamento, esse jornal
teve sua sede vítima de inveterados ataques incendiários. Ao ver
seu local de trabalho tomado pelas chamas repetidas vezes,
Deolindo decide partir.
Em 1908, Deolindo Barreto, finalmente regressa em
definitivo a Sobral, trazendo consigo na bagagem equipamentos
básicos para montagem de uma tipografia. É recebido, na Estação
de Trem, por seu irmão, Francisco das Chagas Barreto, que a essa
época tinha como “padrinho” o Juiz de Direito, fazendeiro e
empresário, o coronel José Sabóia. É, também, justamente por
intermédio deste, que o Seu Chagas consegue uma casa alugada
para que Deolindo more provisoriamente com sua família.
Entretanto, por conta de uma polêmica em torno de uma rifa para
construção do prédio da Santa Casa de Misericórdia, Deolindo é
despejado.
Esse fato se deu por conta de um artigo, de título
“Iniquidade”, num de seus jornais experimentais, no qual o
jornalista saiu em defesa do Padre Tupinambá contrariando a
pretensão do poderoso Juiz. Com seus pertences pessoais na rua e
sem ter para onde ir, mais uma vez, é socorrido por seu irmão,
Chagas.
Pois bem, ressabiado após as desventuras amazônicas, o
recém-chegado não perde tempo. Inicia seu trabalho tipográfico
imprimindo convites, panfletos, rótulos e folhetins. Terceirizou,
também, a impressão do jornal O Nortista. Entretanto, vendo que
não tinha temperamento para esses tipos de serviços, se arrisca na
publicação de jornalecos de pequeno porte, páginas e tiragens.
O primeiro a circular foi A Mão Negra, que por possuir
teores incomodativos, logo foi intimado a ser suspenso pela
Polícia por intervenção direta da corrente política conhecida como
“Marretas”. Porém, Deolindo é, demasiadamente, ousado e não

desiste fácil. Persistente, lança desta vez, A Mão Branca, sendo
preso ex-ofício por ordem arbitrária e unilateral de um Juiz. Pela
primeira vez sente o gosto amargo do que é ser levado às barras
da justiça, sem possuir o mínimo de culpa e de provas que o
incriminassem.
Sete praças o conduzem de seu lar até uma cela insalubre e
pútrida do cárcere. Sua parva e cômica acusação: “Linguagem
imoral e ataques ao presidente da República Hermes da Fonseca.”
Os colegas democratas, rapidamente se movimentam para sair em
defesa do amigo, impetrando um habeas corpus no tribunal.
Porém, o que livra mesmo Deolindo da cadeia é a
intercessão providencial de seu irmão, o empresário em ascensão,
Chagas Barreto e de seu cunhado, o atinado advogado Dr. Ataliba
Barreto. Depois disso, o “Lenhador de Paixões” como se
intitulava, tenta ainda publicar “A Mão Roxa”, mas logo é
rechaçado por familiares e amigos.
Buscando melhor se articular no cenário político local e
acreditando que um dos caminhos mais legítimos para promover
uma transformação social eficaz seria a imprensa, Deolindo
procura organizar um jornal de maior circulação e em formato
mais sério, dentro dos preceitos jornalísticos vigentes na época.
O estado do Ceará encontrava-se sob intervenção federal e
estado de sítio permanente. Em meio a esse contexto histórico
instável e também em face da recepção inamistosa por parte da
oposição, Deolindo vai se dando conta do que teria de enfrentar.
Em data histórica, 1º de maio de 1914, dia em que se é
comemorado universalmente o Dia do Trabalho, nasce finalmente,
A LUCTA.
Os lemas da sua bandeira liberal eram: “Digam-se a verdade
embora desabem os céus”. Ousou dizer a verdade e o céu desabou
por sobre sua cabeça. E também: “Diga o caso como o caso foi, cão é
cão e boi é boi”. Definitivamente não é o que temos visto nos dias de
hoje, cada vez mais o boi é tido como cão, e o cão, acaba sempre
levando a culpa do boi.
Pelo viés político, o jornal seguia a tendência ideológica
preconizada pelo influente Partido Democrata. Acreditava,
Deolindo, que tal vertente política tinha o melhor projeto
desenvolvimentista para a cidade. Desse modo, acabou batendo
de frente com o Partido Conservador (os Marretas) que tinha
como sustentáculo principal, a oligarquia cearense. Um dos
maiores expoentes e caciques políticos dessa legenda, era nada
mais nada menos, que o destemido coronel Chico Monte.
Deolindo foi de uma época em que o jornal era a voz e a
cara do seu diretor. Portanto, logo a postura e a personalidade
dele passariam a ser refletidas nas tintas e nas páginas do seu
periódico. Deolindo era intrépido, possuía postura sólida e para

defender seus ideais, era capaz de enfrentar qualquer um de igual
para igual e de peito aberto.
Filosoficamente, Deolindo era adepto da corrente
iluminista, republicana e, sobretudo, liberal, fortemente
influenciado pelos ideários de igualdade, liberdade e fraternidade
germinados no seio do Velho Continente, através da eclosão da
célebre Revolução Francesa. Dessa forma, não era raro ver em seu
jornal citações a pensadores como Voltaire, Rousseau, Arthur
Schopenhaeur, Maximo Gorki, Max Nordeuaux, Leão Tolstoi,
Flaubert, Darwin, Flammarion, Comte e Bossuet.
Por isso, além de defender a liberdade individual do
cidadão como um direito indisponível, era recorrente ver
publicações suas com teores mais ousados. Inclusive reproduzia
crônicas escritas pelo maranhense Humberto de Campos, com o
pseudônimo Conselheiro XX, consideradas profanas por conter
teor erótico. O Clero Católico, logicamente, não gostava nada
disso e se mostrava incomodado a cada publicação desse jaez. Esse
conflito ideológico chegou ao ponto de Deolindo angariar atrito
logo com o maior sobralense de todos os tempos, o Conde e Bispo
Dom José Tupinambá da Frota.
No auge dessas desavenças, sem medir consequências do
que vinha semeando, o Correio da Semana, publicação da Igreja
Católica, que existe até hoje, começa a atacar. A época, esse jornal
era capitaneado e orientado pelo então influente líder religioso,
bispo de Sobral Dom José.
Ele, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, consigna a
nota, na primeira capa da edição do dia 14 de outubro de 1922,
Ano V, nº 25, tendo como destaque seu brasão episcopal, que o
jornal A Lucta era: “(...) Ofensivo a consciência católica do povo pelos
seus erros contra a fé, pela sua linguagem imoral e pelos insultos
dirigidos aos ministros sagrados e a própria dignidade Episcopal. (...)
Proscrevemos e condenamos A Lucta, proibindo expressamente aos fiéis
desta nossa diocese que assinem ou leiam sob pena de PECADO
MORTAL.”
Outra trincheira de batalha d‟A Lucta era militar em
detrimento do tão sonhado alcance pleno da paz e da justiça
social. Almejava A Lucta, ser o Diário Oficial da massa esquecida
pelo descaso político no sertão sobralense. Cidade essa, acometida
pela falta de infraestrutura mínima que garantissem serviços
básicos para uma boa qualidade de vida a população em geral.
A Lucta, na omissão de seus governantes, não se furtava em
levantar campanhas para arrecadação de fundos em apoio aos
sobralenses atingidos pelas mais diversas laias de mazelas. Povo
esse, ora assolado pelo elemento fogo, por intermédio de uma
insolação visceral que fadava toda uma terra, ao julgo penoso da
sequidão, ora acometido pela fúria do elemento água, através dos
transbordamentos, enchentes e alagamentos sobrevindos do

caudaloso Rio Acaraú, quando das chuvas torrenciais.
A voz abafada do povo sobralense encontrava fôlego e eco
na pena de Deolindo. Envolto a todo esse caldeirão cultural,
ideológico e social, Deolindo não aliviava ao criticar e zombar
ferozmente a burguesia conservadora, a sociedade hierarquizada,
bem como a elite política local reacionária. A Lucta era o único
jornal que tinha a coragem de sair em defesa das causas sociais.
Único em circulação que retratava uma Sobral sem maquiagens,
castigada pela seca em detrimento de uma burguesia em
permanente crise de identidade, que negava sua condição
sertaneja para posar como europeia.
Por essa e outras é que A Lucta, alcança a cada edição,
crescimento vertiginoso nas vendas, tanto na forma avulsa, como
em assinaturas. O agora respeitado Jornalista Deolindo Barreto
era, finalmente, reconhecido como um vencedor... De retirante da
seca à empreendedor das letras. Seu jornal despontava, dessa vez,
como um dos maiores e mais influentes veículos de comunicação
da Zona Norte do Ceará.
Como um “forasteiro” e “semianalfabeto” poderia prender
a atenção e moldar a opinião de tanta gente? Essa era a pergunta
que pairava na cabeça daqueles preconceituosos que relutavam
em reconhecer os méritos de Deolindo, cegos pelos sentimentos da
inveja, ódio e recalque.
Com todo seu sucesso, Deolindo foi amealhando uma gama
de admiradores e adeptos bem como uma legião de inimigos e
adversários. Essa sanha virulenta, nutrida no peito de alguns
desalmados, resultaria mais tarde numa conspiração macabra,
resultando num dos episódios mais proeminentes e chocantes da
história da cidade de Sobral.
Deolindo sem se dar conta, foi eleito por unanimidade,
inimigo público Nº 1 da oligarquia sobralense, do clero
conservador e da justiça tendenciosa. O mundo estava contra
Deolindo. Todos queriam sua cabeça servida numa bandeja de
prata. Dias antes de uma certa sessão eleitoral que estava prevista
para acontecer na Câmara Municipal de Sobral, o clima nas ruas
da cidade, repentinamente, havia ficado diferente. Os rumores
davam conta de que Deolindo estava mesmo com os dias
contados.
Uma testemunha chegou a ouvir de um de seus algozes
que: “Aquele jornalistazinho de m... da Lucta não passa de amanhã”. A
notícia do assassinato premeditado, rapidamente, chegou aos
ouvidos dos familiares e a casa de Mariinha, sua digníssima
esposa. Sabendo disso, Mariinha começa a insistir com o marido
para que o mesmo não vá naquela fatídica sessão, pois iriam matálo. Deolindo, irredutível e muito seguro de si, dispara a seguinte
resposta: “Se eu não for, vão dizer que estou escondendo debaixo de tua

saia, mulher. Com que cara vou poder sair à rua?”
Como última tentativa, ela ainda se dirige ao seu cunhado,
Chagas, para que ele arranje um jeito de convencer para que
Deolindo não saia de casa naquele dia. Mas, Deolindo, não atende
aos apelos preciosos do sábio irmão. Qualquer tentativa de barrar
Deolindo foi em vão. Para ele, seus inimigos não seriam capazes
de tamanha audácia, haja vista que correriam o risco de chamar
atenção do país inteiro. Infelizmente estava errado. Deolindo não
deu ouvidos ao que a cidade, a esposa e o irmão diziam.
É chegado, então, o dia do trágico momento. Deolindo,
sempre muito elegante, de fraque novo e cartola, segue para
cumprir mais um importante compromisso político. Estranha a
ausência de guardas oficiais, comum para manter a ordem nesses
tipos de ocasiões. Sobe a escadaria, onde percebe a presença
maciça de seus desafetos.
Às exatas 09:00h é dado início ao pleito, começando uma
grande briga em torno da legitimidade da presidência da referida
sessão. Insultos, tapas e agressões generalizadas tomam de conta
das dependências da egrégia Câmara. Tiros são disparados,
Deolindo tenta fugir, mas logo fica encurralado. Foi quando, um
pelotão de fuzilamento começa a atirar em Deolindo até que suas
armas fossem descarregadas. Seu corpo é sacudido com o impacto
dos projéteis desferidos por mais de quarenta revólveres.
Chama atenção o fato de tantas pessoas armadas no local.
Estavam numa sessão eleitoral ou num clube de tiros? E vários
revólveres terem disparado balas de diferentes calibres e ângulos,
sendo que a maioria pelas costas. Seria mais uma estratégia
diabólica dos pistoleiros em dificultar a individualização da pena,
numa época onde a perícia era arcaica e facilmente manipulada.
Não restam mais dúvidas, de que tudo tinha sido premeditado, e
da forma mais covarde.
Caído ao chão, Deolindo balbuciando, ainda arrola
nominalmente a tríade assassina que havia lhe alvejado. Deolindo
é levado para casa para tratar dos gravíssimos ferimentos. Seu
Chagas foi quem mais lhe amparou, mobilizando família e amigos
no intuito de dar todo o suporte necessário para salvar a vida do
irmão.
Durante todo o tratamento, não arredou o pé do leito de
recuperação do seu querido irmão. Convocou os melhores
médicos da região, arcando com todas as despesas clínicas e
ambulatoriais. Queria de qualquer jeito, a vida do irmão de volta.
Entretanto, o estado de Deolindo era gravíssimo, Otelo, um de
seus filhos órfãos, numa carta em despedida ao pai, afirmou que
ele: “Chegou a arrotar pólvora e vomitar sangue coalhado”. Deolindo,
teimoso até com a morte, viveu ainda por dolorosos dois dias.
Somente depois de pedir os sacramentos de confissão e comunhão

ao Pe. José Gerardo Ferreira Gomes, o jornalista, enfim, descansa.
Depois que o Mártir Deolindo Barreto declinou a cova do
cemitério São João, Chagas Barreto, inconsolável, é tomado em seu
ser, por um sentimento avassalador de remorso. No enterro do
irmão, ele comentava emocionado: “Eu deveria era ter o amarrado ou
ter dado uma marretada naquela cabeça dura do Deolindo”. Mesmo
condoído de extrema dor e com o coração em frangalhos, o
Chagas Barreto reúne forças para custear o funeral do querido
irmão. Ele retoma as rédeas da família, para recuperar o ânimo e
seguir em frente, pois afinal de contas teria de amparar os sete
sobrinhos órfãos e a viúva Mariinha.
Depois de ter passado por uma tempestade de dores, como
um leão ferido, uma só frase pairava na cabeça do Seu Chagas:
“Fiat justitia et ruat caelum.” (Faça-se justiça, embora desabem os
céus). Nos idos do ano de 1926, ainda recepcionou o ilustríssimo
Sr. Dr. Feliciano Augusto de Athayde, ex-Procurador Geral do
Estado, que na condição de advogado da família de Deolindo,
acompanhou a prolação do sumário de culpa dos três acusados
principais. Chagas Barreto despendeu até o último grau de suas
forças numa busca inglória por justiça. Não é de hoje, que a deusa
Têmis sobralense, aperta bem a venda para não enxergar as causas
que envolveram a família Barreto.
Os algozes de Deolindo não foram monstruosos por terem
tirado sua vida. Este, não temia morrer. Sobral, a liberdade de
imprensa, o Brasil, a verdade e a paz é que foram feridas de morte.
Atentar contra a imprensa livre é atentar contra a democracia. Um
verdadeiro crime lesa-humanidade. O maior delito cometido, foi o
de terem amputado o direito de uma esposa ter um marido
dedicado, honesto e impávido como também um denodado pai de
família nas suas obrigações de prover a vida dos seus 7 pequenos
filhos (Jocelyn, Drausio, Otelo, João, Jê, Ruberval e Ástrea).
Outro filho, tempos depois, o escritor socialista Jocelyn
Brasil, resumiu bem seu sentimento ao tratar da saga do pai, ele
desabafa: “O jornalista mais idiota que conheci, pois não tinha
engajamento, comprometendo-se gratuitamente com forças
políticas que nunca lhe ajudaram. Era a palmatória do mundo.”
A vida de Deolindo e A Lucta, até hoje são objetos de
estudo de historiadores e dos mais renomados escritores. Sua
trajetória é fonte histórica para pesquisas acadêmicas que vai
desde artigos científicos até teses e dissertações. A historiadora
Chrislene Carvalho, além de sua tese, teve a sensibilidade de
transcrever tanto o Inventário bem como o Processo Crime de
Deolindo.
Outra personalidade, que tratou de registrar a vida de
Deolindo foi o ponta de lança da literatura sobralense
contemporânea, Lustosa da Costa. Num de seus mais aclamados

livros: Clero, Nobreza e Povo de Sobral, Lustosa aborda três
personagens icônicos da sua cidade: Dom José Tupinambá, José
Sabóia e Deolindo Barreto, onde este último representa o capítulo
“Povo”.
O imortal ainda, incentivado pelo amigo, o escritor baiano
Jorge Amado, escreve o romance “Vida, Paixão e Morte de
Etelvino Soares”, todo inspirado na vida de Deolindo. Esse livro,
sua obra prima, foi editado também em Portugal, recebendo
crítica de nomes como Raquel de Queiroz, Alice Raillard, o expresidente da Academia Brasileira de Letras Ivan Junqueira, José
Saramago e Claude Lévi-Strauss. Por um triz, seu romance não se
converte em filme.
Hoje, na praça da Câmara em que foi covardemente
assassinado, foi erigido um busto em sua homenagem, onde logo
abaixo se transcreve: “Homenagem do povo sobralense a Deolindo
Barreto no seu primeiro centenário, ao jornalista que fez da sua pena a
espada para defesa dos humildes de espíritos e dos que têm sede de
justiça.” Sobral, 14 de maio de 1984.
Essa foi a dolorosa passagem que experimentou meu bisavô
Chagas Barreto... Mesmo experimentado a vil impunidade do
assassinato do irmão, nunca nutriu mágoa nem o desejo de
vingança em seu coração. Sua única preocupação foi o de se
manter firme em busca, se possível, de justiça; mas sobretudo,
socorrer aqueles que mais precisavam, sua cunhada e agora viúva,
Mariinha e seus sete pequeninos sobrinhos órfãos. 3
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***
Em 9 de junho de 1926, na edição de nº 88 do Jornal A
Imprensa, foi registrada a ilustre presença do provecto advogado, o
Dr. F. de Athayde, na ocasião de assistir, por parte da família de
Deolindo quando do sumário de culpa dos três acusados principais
de terem assassinado o jornalista, conhecidos de todos e não visto
pela Justiça, Francisco de Almeida Monte, Joaquim de Souza e
Vicente Bento.
O nome completo do causídico era José Feliciano Augusto de
Athayde. Ele nasceu no dia 29 de outubro de 1875, na capital Recife
– Pernambuco, tendo se formado em direito na Faculdade de Direito
do Ceará. Foi Promotor de Justiça, Juiz Substituto e Juiz de Direito
sempre atuando em diversas comarcas pelo estado do Ceará, dentre

as quais podemos citar Crateús, Granja, Itapajé, São Bernardo das
Russas, Cascavel e Pacatuba.
Depois de amealhar uma longa e proeminente experiência
judicante pelos mais diversos rincões cearenses, chegou ao posto de
Procurador Geral do Estado e mais tarde ao cargo de Presidente do
Tribunal de Apelação.
Como jurista publicou as seguintes obras: "Nulidades no
Plenário", "Custos Judiciários", "Código Policial do Ceará", "Manual de
Jurisprudência da Relação do Ceará", "A Nova Reforma Eleitoral", "A
Organização Municipal", "Aplicação de Direito Positivo", em dois
volumes, e "Código do Processo Civil".
Apesar do esforço de muitos do seu Chagas, da viúva
Mariinha, da campanha promovida pelo Jornal A Imprensa, do
clamor das ruas, nada foi apurado e o crime permaneceu impune
sendo que a vida de uma mãe de família e 7 pequenos filhos órfãos
ficaram ao relento.
Um dos que ficou muitíssimo revoltado fora o filho, uma
figura que merece ser destacada nesse momento é seu filho, Jocelyn
Brasil. Costumava dizer que o pai fora a “palmatória do mundo”. O
que marca esse personagem são as muitas características com o seu
saudoso pai, a coragem, a ímpeto de ser revolucionário.
Seu nome completo era Jocelyn Barreto Brasil Lima (Sobral, 3
de junho de 1908 - Fortaleza, 8 de junho de 1999). Porém, ficou mais
conhecido somente como Jocelyn Brasil, que era também seu nome
literário. Outro pseudônimo era Pedro Zamora, utilizado mais nas
suas obras que tratavam do assunto futebol, a sua outra grande
paixão.
Foi jornalista, escritor, ativista político, comandante saindo
para a reserva em 1952, como Brigadeiro da FAB - Força Aérea
Brasileira. Como militar, foi Comandante da Base Aérea de Belém.
Nas rodas sociais, gostava de se apresentar como Coronel Aviador.
Como militante político fez dura oposição ao governo de
Magalhães Barata. Em 1950, integrou a Coligação Democrática
Paraense, para ingressar heroicamente na campanha que elegeu
Alexandre Zacharias de Assumpção em detrimento de Barata.
Um companheiro militante e grande admirador apócrifo de
Jocelyn registrou a seguinte passagem que marca a trajetória de vida
desse ilustre socialista.
“Jocelyn Brasil, em 1989, visitou a Base Aérea de Belém para mostrar a
uma pessoa amiga a foto de quando ele foi Comandante daquela unidade.

A fotografia dele foi retirada da galeria dos ex-comandantes, quando
Jocelyn foi preso. Após a Anistia a foto não retornou, permanecendo vazio
o lugar de um ex-comandante que é tido como um militar que sabia
exercer a autoridade com humanidade. O comandante da base aérea
Jocelyn Brasil contava com o respeito dos militares subordinados a ele.”

Comunista de carteirinha, foi homenageado em pleno
Congresso Nacional do PCB - Partido Comunista Brasileiro, evento
sediado na capital carioca. Teve amigos em todo norte nordeste.
Umas delas fora a comunista, médica e negra maranhense Maria
Aragão. Hoje Jocelyn tem uma vasta obra política e futebolística. Em
jornais e revistas publicou muitos trabalhos de crítica política e social,
sendo recorrentemente citado em livros e por ser conhecido,
inclusive, como o pioneiro no uso de fogos de artifícios nos estádios
de futebol. Seus artigos esportivos eram geralmente assinados como
Pedro Zamora.
Na parte de sua autobiografia Andanças e lembranças (1990), no
título desse tópico “Aqui, ali, acolá” ele parafraseia uma seção do
jornal do pai A Lucta onde transcreve uma experiência com seu tio
Chagas Barreto.
Segue:
Não posso ir adiante sem falar da agonia do Tio Chagas. Foi uma
conferência que fiz em Sobral. A turma da esquerda fez a
propaganda pelo rádio. Quando meu velho tio soube, ficou aflito.
Queria por que queria, que eu lhe mostrasse o que eu ia ler à noite.
Ficou decepcionado quando lhe confessei que iria falar o que me
viesse na ideia, de improviso. Ele alegou que o seu filho
Flamarion, uma das grandes culturas do Exército Brasileiro,
quando fazia uma conferência, costumava ler o que escrevera
antes. Falei que era diferente do primo etc. O certo é que o velho
sertanejo entrou em pânico. Ele tinha que ir, pois não ficava bem a
ausência. E foi. Sentou-se lá atrás, meio de esguelha na cadeira,
assim como se estivesse preparado para “apiar” do salão logo que
eu falasse uma barbaridade qualquer. Não lhe dei chance. Falei
todo o tempo, olhando para ele, falando para ele, para que a sua
ignorância sobre os trustes que embaraçava nosso progresso.
Surpresa maior: ele puxou palmas para as minhas palavras. 4

Essa passagem demonstra mais um gesto de grandeza do
nosso biografado, que apesar do que muitos poderiam achar pelo
seu jeito muito sério, sempre estava aberto a novas ideologias. Era
flexível e maleável a ponto de conviver pacificamente com os

ideários socialistas, mesmo sendo ele um bastião do capital.
Como disse lá atrás, uma faceta muito pouco conhecida do
escritor era o seu amor pelo futebol. Escreveu, assinando Pedro
Zamora, o livro Você Pensa Que Entende de Futebol? Eu Também.
Sob o nome literário Jocelyn Brasil (política) ou Pedro Zamora
(futebol), escreveu as seguintes obras:
1. O Petróleo é Nosso. Associação Brasileira dos Direitos
Humanos;
2. O Pão, o Feijão e as Forças Ocultas - Ed. Vitória;
3. Arraes: o Fazedor de Homens Livres - Ed. Fanela;
4. Arraes – Um ano de Governo Popular. Ed Opção;
5. Futebol - (Obra de Conjunto) - Ed. Seis;
6. Tim O Estrategista - Ed. GOL;
7. O Livro de Tostão - Ed. GOL;
8. A Hora e a Vez de João Saldanha - Ed. GOL;
9. Assim falou Nenen Pranvcha - Ed. Crítica;
10. Meu Pé de Siriguela - Ed. Crítica;
11. Era Kanela - Ed. Shogun Arte;
12. Marxismo a Varinha de Condão - Ed. Jotanesi;.
13. O Mapa da Mina - Ed. Aleutianas;
14. Eróticas e Heréticas - Ed. Aleutianas;
15. Você acha que entende de futebol? Eu também;
16. Andanças e Lembranças (memórias);
17. Memorial de um Cearense Enjeitado e
18. Entre Letras e Baionetas – A trajetória de Raimundo Jinkings.

Estavam, ainda a sair, as seguintes obras, mas não se tem
notícias se foram realmente publicadas, tratam-se de:
1. Rabiscos de um sujeito que gostava de futebol e
2. O Marxismo está vivo.

Tanto a vida de Deolindo como jornal A Lucta ainda estão bem
arraigados na memória recente do povo sobralense, quiçá do Brasil,
tanto que é objeto de pesquisa entre historiadores e pesquisadores.
Mas, sem sombra de dúvidas, umas das pesquisas mais concisas são
aquelas desenvolvidas pela historiadora Chrislene de Carvalho, que
dentre outras coisas, fez seu doutoramento com uma tese que tratou
a malograda experiência de Deolindo como jornalista em Sobral.
Ela elaborou sua tese de doutorado com o título: “Sentimentos
no sertão republicano: imprensa, conflitos e morte: a experiência política de
Deolindo Barreto (Sobral 1908-1924)”, onde peço vênia, neste
momento, para descrever seu resumo:

“Discutir a experiência política de um jornalista liberal-democrata
possibilita analisar as disputas de grupos políticos no Nordeste. Na
cidade de Sobral a disputa entre „Conservadores‟ e „Democratas‟
culminou com o assassinato de Deolindo Barreto em pleno pleito eleitoral
em 1924, após 16 anos de críticas pela imprensa, aos grupos de
mentalidade autoritária e hierárquica e patrimonialista, representados
por coronéis, clero e juízes. Apontando outra possibilidade de vida social
e política o discurso liberal apresentava pedagogicamente pela imprensa
uma vida pautada nas leis, no direito à igualdade meritocrática e na
„quebra‟ do poder patrimonial. E a imprensa foi o veículo em que grupos
urbanos demonstravam sentimentos de patriotismo e felicidade social, por
caminhos diferentes, representados em disputa de ideias e na organização
dos espaços urbanos.”5

O outro estudioso de Deolindo foi o eterno e escriba-mor
sobralense Lustosa da Costa, que viu na vida de Deolindo subsídio
necessário para escrever a história de Sobral, sem falar que seu
romance Vida, paixão e morte de Etelvino Soares publicado também em
Portugal, é todo baseado na vida do jornalista assassinado. A
literatura costiniana é rica em seu aspecto historiográfico e fictício.
Pouco citou em seus escritos Chagas Barreto é verdade; mas em
compensação preservou bem a memória de seu irmão Deolindo a
aquele ele muito amava e se comprazia.
1. Jornal A Imprensa, Sobral/CE, Edição N 91, 3 de julho de 1926.
2. Id.
3. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga
de Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, pp. 41-53.
4. BRASIL, Jocelyn. Andanças e lembranças. Pará: Edições Aleutianas, 1990, p.
197.
5. SANTOS, Chrislene Carvalho dos. Sentimentos no sertão republicano:
imprensa, conflitos e morte – a experiência política de Deolindo Barreto (Sobral
1908-1924) /Campinas, SP: [s. n.], 2005, p. 9.

Capítulo 7
DEUS: Único temor
Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor
te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre
todos os seus reinos não há absolutamente ninguém
comparável a ti.
(Jeremias 10:7 - Bíblia Sagrada)

“Conselho é bom, mas exemplo arrasta”, costumam dizer os
sábios. Um homem com uma vida de superação, sacrifícios,
resiliência, como a que foi de Chagas Barreto deve ter uma
explicação que transcende o intangível entendimento humano,
comportando, portanto, nessa história indícios claros de coisas
sobrenaturais.
De onde vinha tanta força? Da onde ele tirava energia para
sobrepor os reveses da vida? Quais seus fundamentos de vida para
suportar tantas adversidades? A bem da verdade é que ele era um
praticante contumaz da fé. Mesmo na adversidade sem ver o que
iria ter, ele creu que Deus ia realizar muito mais por ele. E fez!
Nunca ousou negligenciar sua vida espiritual. A Bíblia é
exemplo real e cheia desses homens, destes de Gêneses ao
Apocalipse. Nenhum personagem bíblico como o rei Davi, o profeta
Moisés, o missionário Saulo/Paulo de Tarso, José do Egito, Abraão,
Jacó, Salomão, Sansão, Josué, Samuel, Saul foram o que foram sem a
interversão direta do SENHOR em suas vidas.
Foram trajetórias marcadas por adversidades, batalhas e lutas
que poucas estruturas emocionais conseguiriam suportar.
Infortúnios que moldam o caráter do cristão, pois ele encontra
prazer nas dificuldades, na prova; pois o choro pode durar a noite
toda, mas a vitória vem pela manhã tendo o doce sabor de mel.
Chagas Barreto era mais que um católico, era cristão, um
imitador de Cristo como nenhum outro. Temia a Deus, e seguia os
10 mandamentos à risca. Seu maior temor era contrariar os
mandamentos de Deus, pois sabendo que sem Ele, nada teria. Jeová
tinha um plano para sua vida.
Não era dado aos prazeres efêmeros da carne, como todo bom
sábio, era cônscio de que qualquer vício poderia fazer desmoronar
toda uma reputação e vida construída anos e anos a fio. Qualquer
paixão, apego demasiado ao efêmero é capaz de fazer um império

todo construído ruir. Era referência para todos os moços. Levava
uma vida abstêmia longe de bebidas e cigarros sendo celibatário até
casar-se. Com o espírito forte foi capaz de combater a fraqueza
humana em ceder às tentações de toda sorte.
Por conta a influência familiar, era devoto de São Francisco de
Assis. Assis, por conta da cidade de onde nasceu, Assis na Itália.
Esse santo, também é conhecido, no meio católico como São
Francisco das Chagas.
“Das Chagas”, por ter sido o primeiro santo a receber os
stigmatas (estigmas), em 14 de setembro de 1224, enquanto orava na
ermida de Monte Alvernia. Seu princípio norteador de São
Francisco sempre foi a pobreza. É um dos santos mais adorados e
aclamados pelos católicos do mundo todo, também chamado de “Il
poverello” ou “Pobre Homem”.
Mas nem sempre fora assim. Sua história dá conta de que ele
era muito popular entre os jovens por ser um “playboy” nos dias de
hoje, por assim dizer, sobretudo por estar sempre em buscas de
prazeres e por ser filho de um rico comerciante de sedas chamado
Pedro Bernadone. Porém em 1202, foi convocado para a guerra
tornando-se prisioneiro de tropas inimigas.
Três anos depois entusiasmado por uma “visão” parte em
direção a Roma. Assim que retornou a Assis, seu pai numa drástica
medida, o deserdou sob o pretexto do filho estar louco. Sentido na
pele o que é viver sem bens e conforto material, constrói uma capela
para amparar os pobres.
Em 16 de abril de 1209 ele funda a Ordem dos Franciscanos,
instituição essa conhecida pelo desapego as coisas materiais em
geral e por ajudar toda ordem de necessitados. Tempos depois,
numa tumultuada audiência papal, recebe a aprovação do Papa
Inocêncio III. Francisco morreu na cidade que nasceu, em Assis
sendo, pois, canonizado em 1228.
Em Canindé, conhecida também como a cidade da fé, em
pleno Sertão Central do Ceará, a 110 km de Fortaleza, está situado o
“Santuário de São Francisco das Chagas”. Essa construção é
considerada o segundo maior Santuário Franciscano do mundo,
perdendo somente para o que existe em Assis, na Itália.
Início do século XXI a Igreja Católica Apostólica Romana passa
por uma chuvarada de escândalos de proporção mundial, uma das
maiores crises de sua história. Um dos estopins foi quando o mundo
tomou conhecimento de documentos secretos no chamado

“escândalo VatiLeaks” bem como a prática de corrupção e a não
punição de padres católicos envolvidos com pedofilia.
A igreja começa a agir, e em vista desse cenário caótico, o Papa
alemão Bento XVI decide renunciar, alegando não ter condições de
liderar mais a igreja. Dessa forma, se torna o primeiro pontífice a
renunciar depois de seis séculos transcorridos. Após a renúncia, o
conclave elege o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio como novo
papa para o comando da Igreja Romana.
Ele escolhe se chamar de Papa Francisco I em alusão ao São
Francisco por conta de seu estilo de vida sem ostentação. Líder mais
carismático nos moldes do Papa polaco João Paulo II. A época era
Arcebispo de Buenos Aires e primado da Argentina. O fato é que a
estratégia da Igreja foi. Ou seja, o trunfo maior, a carta na manga de
dizer que a Igreja se arrepende de seus pecados e que está disposta a
mudar sendo mais humilde como São Francisco, voltada aos pobres,
pondo desse modo panos quentes nas denúncias e estancando a
crescente debandada de fiéis para outras denominações, sobretudo
os evangélicos.
Com o foco no Brasil ainda faz sua primeira grande aparição
como Papa, a jornada mundial da Juventude no Rio de Janeiro, país
esse estratégico nos interesses católicos. Incomoda a tal humildade
do prezado Papa, pois todo ato de bondade, de pobreza tem de ser
maciçamente divulgada na grande mídia mundial. Humilde ele
pode até ser, mas exibicionista já vimos que ele, cabalmente, é.
Chagas Barreto era dizimista fiel e sempre dava generosas
ofertas a igreja, indo quase que diariamente as missas. Muitas das
vezes foi chamado para integrar as festividades católicas sendo
“Juiz” até fora de Sobral conforme mostra o registro abaixo no jornal
A Lucta, na sua edição 376, tendo como título “FESTA DA
PALESTINA” e logo abaixo a interjeição “Vige!...”
Iniciar-se-á no dia 17 de novembro a tradicional festividade de São
Francisco na Palestina, sobre a Serra da Meruoca, auspiciando-se
muito animada. É juiz da festa esse ano o senhor Francisco das
Chagas Barreto Lima. Pensávamos que a igreja, a bem do sossego
e ordem pública, já houvesse proibido definitivamente tal
festividade, mas como nos enganamos, vamos ver se a polícia de
Massapê, consegue manter a ordem e arrefecer o álcool ali, coisa
que nunca conseguiu a polícia de Sobral.1

Tempos depois na edição 386 do mesmo jornal é registrado o
sucesso da festa com a nota de título “PALESTINA” por não haver

tido violência agradecendo desse modo o juiz dela Chagas, que
parece que tinha a função de manter a ordem no lugar.
Decorreu muito concorrida e animada a festividade de
S. Francisco, da Palestina, sobre a serra Meruoca, festividade
muito tradicional e conhecida pela pancadaria habitual na
última novena.
Este ano, contra a expectativa geral correu tudo na
mais perfeita harmonia, saem os assassinatos e ferimentos que
costumavam epilogar a mesma, a despeito da ausência
absoluta da polícia na mesma. Todos com um ar de
admiração, recebem esta notícia e interrogam aos seus botões
o motivo desse fenômeno. Os nossos responderam-nos: é que
os meninos bonitos useiros e vezeiros na perturbação da
ordem não contam agora com as imunidades policiais e por
isto não quiseram se aventurar ao azar de uma encrenca.
O senhor Chagas Barreto, juiz da festa, por nosso
intermédio agradece penhorado a todos que direta ou
indiretamente prestaram o seu concurso ao brilhantismo da
mesma e muito especialmente o Sr. coronel Jonas Demétrio,
que generosamente forneceu condução a música.
Após a missa da festa, procedeu-se a eleição para a
diretoria da mesma festa no ano de 1921. 2

Como imitador de Cristo. era um homem sem vícios de
qualquer natureza que assolavam e destruíam reputações dos
homens, escravizando e desviando os fracos ao sabor da carne.
Como todo bom cristão sentia prazer era nas adversidades, a maior
forma de se formar um homem de valor. Se confessava
quinzenalmente na Igreja da Sé e como bem frisou seu neto César
Barreto, na educação dos filhos: “Era duro, sem ser violento.”
Respeitava e era bastante respeitado pelo clero tendo até um
parente seu padre, era ele o Monsenhor Barreto. Com Dom José,
líder católico de toda aquela região, não se tem muitas notícias de
que tenham ensaiado algum tipo de relação. Mas permita-me leitor
(a), já que estamos tratando do contexto, religioso senão dizer
católico, fazer um parênteses para mencionar uma personagem sem o
qual é impossível contar a história de Sobral. É ele o Bispo Dom José
Tupinambá da Frota. Não há referências ou indícios de que Chagas
Barreto e o Bispo tenham trocado falas ou se relacionado como
amigos.
Mas podemos afirmar com certeza, era de que um tinha
conhecimento do outro, pois ambos eram pessoas públicas. Além

também serem duas figuras cativas e requisitadas em grandes
eventos e solenidades sociais. Presume-se que eles tenham se
cruzado inúmeras vezes por conta das mais diversas solenidades
pelas quais participavam.
Por vezes, os interesses políticos do Bispo entravam em rota
de colisão com os da família Barreto. Na disputa pelo poder
municipal os braços políticos do Bispo, Chico Monte e o Padre
Palhano foram, em muitas ocasiões, candidatos opositores aqueles
indicados pela família Barreto.
O Bispo Tupinambá é sobralense da gema, nascido a 10 de
setembro de 1882, filho de Manuel Artur da Frota e Raimunda
Artemísia Rodrigues Lima. Ainda no dia 14 de outubro do mesmo
ano é batizado na capela do Rosário. Em 1885, o pequeno Tupy
como era carinhosamente chamado, recebe o sacramento da crisma e
em 1906 realiza a primeira comunhão. Em Sobral mesmo concluiu os
estudos primários, sendo incentivado pelo grande educador, o prof.
Vicente Ferreira Arruda.
Aos 15 anos de idade parte em um barco para Salvador para
iniciar seus estudos eclesiásticos. Em 1899, o já seminarista José
Tupinambá deixa a capital baiana rumo a Roma, a capital mundial
do catolicismo. Chegando lá ingressa no Colégio Pio Latino
Americano, iniciando seus estudos nas disciplinas de Filosofia e
Teologia. Aluno de alto rendimento, doutora-se com louvor em
Filosofia e em Teologia pela Universidade Gregoriana, inclusive
ganhando prêmios em Teologia Dogmática e Moral.
Em 29 de outubro de 1905, o seminarista Tupinambá é
ordenado Sacerdote por Dom Giuseppe Ceppetelli em cerimonial
realizado na Capela do Colégio Germânico. Em 1908, o Sacerdote
volta em definitivo à sua amada terra sendo nomeado pelo Bispo de
Fortaleza dom Joaquim José Vieira, vigário de Sobral. Pouco tempo
depois, Bento XV no ano de 1916, embasado na bula Catholicae
Religionis Bonum cria a primeira Diocese de Sobral, sendo jovem
padre José Tupinambá da Frota ordenado primeiro Bispo de Sobral,
datada a posse em 12 de junho de 1916.
Uma das curiosidades que suscita é quanto um dos muitos
títulos concedidos ao Bispo. Em ocasião da passagem do Jubileu de
Ouro da ordenação sacerdotal de Pio XII, foi outorgado o Título
Palatino de Conde Romano da Santa Sé ao Bispo Tupinambá. No
Ceará somente outra pessoa tinha sido agraciado com um título
nobiliárquico pontifício. Foi Guilherme Studart, que em 1900

ganhou o título de barão por Leão XIII.3
O Bispo Tupinambá foi antes de tudo um grande político,
mesmo sem exercer cargos eletivos. Já que não podia queria se
candidatar, pois exercia muito bem suas funções sacerdotais, sempre
se aliava ou indicava algum protegido.
Um de seus maiores instrumentos ideológicos no seu projeto
de poder era a Rádio Tupinambá de Sobral. Criada por seu filho Pe.
Palhano, a rádio tinha uma das maiores audiências da região. Para
viabilizar seu projeto político contou com a ajuda de Chico Monte e
o padre José Palhano de Sabóia. Este último era o seu filho adotivo e
que foi eleito prefeito de Sobral (1959-1963) depois de sua morte. Por
isso angariou atrito com Deolindo e José Sabóia.
Os resquícios da participação da igreja de Sobral nos negócios
públicos ainda hoje são sentidos na região norte do Estado do Ceará,
quando muitos padres fazem papéis de “cabos eleitorais” de
candidatos locais, lobby católico.
No dia 25 de setembro de 1959, aos 77 anos, falecia Dom José
Tupinambá da Frota. Foi assistido no fim da vida pelo seu médico
Dr. Guarany Mont‟Alverne e bispo auxiliar Dom José Bezerra
Coutinho, dizendo como uma das últimas palavras: “Se acham que
eu morro, quero morrer como Bispo”. Seus restos mortais
encontram-se abrigados na Capela do Santíssimo, na Catedral da Sé,
onde se percebe escrito o epitáfio em latim: “Ad pedes Domini pie
requiescat”.
Dom José fora ainda um estudioso da genealogia e sócio
correspondente da Academia Cearense de Letras, do Instituto do
Ceará e de igual maneira, do Instituto Brasileiro de Genealogia. Tem
dois livros publicados: História de Sobral e Traços biográficos de Manuel
Artur da Frota. A ele é creditado grandes obras estruturantes que
projetaram Sobral.
Bem, toda essa viagem pela a história católica e de Dom José
foi só para ilustrar o contexto social ao qual Chagas Barreto estava
inserido. Esse fundamento de vida cristão ou franciscano como
queiram passou a influenciar toda a trajetória de vida do Sr. Chagas.
Sempre bondoso com o próximo, veremos mais detalhadamente no
próximo capítulo. A sua vida espiritual mostra a grandeza moral
desse homem que sempre teve Deus ao seu lado.
1. Jornal A Lucta, Sobral/CE, Edição 376.

2. Id., Ed., 386.
3. Papa Leão XIII. (Carpineto Romano, 2 de março de 1810 - Roma, 20 de julho
de 1903). Ordenado sacerdote em dezembro de 1837 e bispo de Tamiathis em
1843. Três anos depois, toma posse como Arcebispo de Perugia, e em dezembro
de 1853 foi eleito Cardeal-presbítero de São Crisógono. Passou a ser papa em 20
de fevereiro de 1878 sendo em 3 de março do mesmo ano. Viveu sob a
influência da Revolução Industrial e da ascensão do domínio do sistema
capitalista de produção e sob o contexto da economia da filosofia liberal.
Trabalhadores são explorados em detrimento de uma burguesia opressora. Em
meio a esse contexto social o Papa baixa a encíclica Rerum Novarum “Das
coisas novas”, que defendia a classe proletária. Contra o socialismo, não
concordava com as ideias difundidas pelo Manifesto Comunista (1848) de Marx
e Engels, que pregava a luta de classes. Seus restos mortais encontraram-se
depositados na Basílica de São João de Latrão. (N. do A.)

Capítulo 8
FILANTROPIA: Coração nobre, alma de pobre
“Deve-se doar com a alma livre, simples,
apenas por amor, espontaneamente!”
Martinho Lutero

Apesar da vida bastante corrida e concorrida, como presidente
de uma grande corporação, uma prole extensa, Chagas Barreto não
se furtava em prestar serviços à sociedade investido nas mais
variadas funções sociais. Sempre buscava prestar algum serviço a
cidade que lhe acolheu, com toda devoção. E fazia de coração, sem
pedir contraprestações, pois pensava em intervir numa sociedade
melhor.
Uma das maiores qualidades do cristão, um dos maiores
exemplos que Jesus legou a humanidade foi a de amar ao próximo
como a si mesmo. Afinal tal como prescreve o versículo: a fé é morta
sem obras. Sem amor nada seria. A vida é uma roda, então devemos
nos compadecer com as situações menos afortunadas dos outros.
Seu Chagas, apesar de não ser religioso, era um imitador de
Cristo. Sempre que se levantava alguma campanha seja ela social,
cultural ou educacional era o primeiro a doar. Quando ninguém se
manifestava ele tomava a frente e lançava o desafio.
Utilizada todo seu prestígio em favor dos pobres, não
importando qual situação fosse, pois “O grande homem demonstra a
sua grandeza com a maneira pela qual trata os pequenos,” já dizia
Thomas Carlyle. Essa sensibilidade não era à toa. Afinal ele sabia o
que era passar necessidade. Então via sempre com os mesmos olhos
as angústias de um irmão pobre, lançado a própria sorte. Para ele os
pobres valiam mais que os ricos.
Mesmo tendo a vida ter sido muito dura nunca essas
dificuldades foram capazes de petrificar seu coração. “Ser duro sim,
perder a ternura Jamais” disse certa feita, o líder revolucionário Che
Guevara. Diziam que ele tinha um coração do tamanho de uma jaca.
Não era bom não só para os seus, como também para com aqueles
que mais precisavam. Organizava mutirões, “fazia o bem sem ver a

quem”. Asilo, crianças carentes, exaltando o feito do proprietário
dono do moinho todos devidamente registrados ao público em
jornais para que as correntes do bem ganhassem mais adeptos.
Não se há notícia de que ele tenha feito cobranças para com
aqueles que eram seus devedores no comércio, muito pelo contrário;
quando via que alguém estava com dificuldade em arcar com suas
obrigações, ele deixava a moratória mais elástica, oferecia grandes
descontos na quitação à vista, quando não perdoava a dívida na sua
integralidade. Muitas vezes, um altruísmo incontrolável tomava
conta de seu ser não se apascentando enquanto não estendia a mão a
quem necessitava.
Era na verdade um exímio mecenas, pois consumava enxergar
com os olhos da fé com o além, sonhava uma Sobral com uma
educação de qualidade para todos os sobralenses. Apesar de não ter
podido terminar o ensino regular era muito inteligente, um
intelectual de primeira linha.
Ele costumava recordar bem dos cientistas que ajudaram
Einstein a comprovar a sua festejada Teoria da Relatividade. Era
adepto da curiosidade popular, alguns sobralenses nessa época,
achavam que era o fim do mundo, por conta do eclipse. O varão
respeitava a ciência, na verdade era um autodidata, um Doutor
Honoris Causa, da Escola da Vida.
Ele lia muito, ainda que tendo estudado somente até o
primário. Mas adorava os clássicos e tinha uma queda pela cultura
francesa. Lia muito sobre Chavier de Monte Pi, Henrique Perez,
Assis Chateaubriand, Balzac, etc. Não só o varão, mas toda Sobral,
revolução francesa. Tinha como ídolo o imperador Napoleão
Bonaparte, costumava ler muito sobre Luiz XV, Maria Antonieta,
Roberspierre, Danton. Fazia contas de cabeça e tinha uma caligrafia
escorreita, alinhada e firme.
Não à toa era muito sensível as coisas das artes, da cultura e
da memória. Uma de suas doações na área cultural e artística nasceu
por iniciativa do Jornal A Lucta, de propriedade do seu irmão o
jornalista Mártir Deolindo Barreto. A campanha “A memória de um
bravo”, era um movimento para homenagear o capitão herói de
guerra J. da Penha.
O nome civil do homenageado era capitão José da Penha Alves
de Souza, nascido a 13 de maio de 1875 em Angicos, no Rio Grande
do Norte. Em 1890, transfere-se para a capital Fortaleza, no Ceará,
para início dos estudos militares da Escola Militar do Ceará.

Depois, teria uma ascensão gloriosa nas armas nacionais,
chegando aos mais altos postos e combatendo nas mais abrasivas
batalhas. Dizem que sua bravura a valentia chegavam “as raias da
loucura”. Combatia as mais duras oligarquias locais em diferentes
estados. Quando retornou ao Ceará se filiou à corrente política
liderada por Franco Rabelo. Logo depois, acabou tombando na
Batalha de Miguel Calmon em 22 de fevereiro de 1914, depois de
enfrentar os temidos jagunços de Juazeiro.
No local onde foi abatido o guerreiro republicano foi erigido
um busto ao alto de um obelisco, obra do escultor J. A. Correia
Lima. O intelectual potiguar Câmara Cascudo, foi muito feliz em
sintetizar quem foi J. da Penha: “O nome de José da Penha Alves de
Souza evoca o movimento da luta, o choque de ideias, a controvérsia
agitação, sonoridade (...). Nasceu armado cavaleiro, de couraça e elmo, com
bandeiras e montante, jurando combater o bom combate. Toda a sua vida e
uma série de guerrilhas, de batalhas, de agonias, de sofrimentos,
provocados, resistidos com altivez, destemor e sobranceria invulgares”.
Figura letrada, foi redator de revistas das mais variadas
espécies e colaborou com os mais diversos jornais. Deixou uma obra
considerável, dentre elas: Pela Defesa Nacional (1900), Aerostação
Militar (tradução/1901), Pela Pátria e pelo Exército (1902), O espiritismo
e os sábios (1902), A Salinésia (Sátiras/1904) e Manual Militar (1909)
este, último dedicado ao Marechal Hermes da Fonseca. Foi também
exímio orador tendo suas habilidades retóricas classificadas por
Cascudo, como: “Calorosa e acre, irritada, vergostante, panfletária,
satírica.”
Esse era um resumo do currículo do beneficiado. Entretanto,
nem foi preciso Deolindo gastar sua saliva para convencer seu irmão
para fazer a doação no intuito de defender a tese da homenagem do
referido herói, seu Chagas vendo de quem se tratava, de pronto,
doou a quantia.
Outra doação nesse sentido se deu com relação a outro herói,
agora chamado de Tertuliano Potiguara que havia lutado em solo
francês. Essa informação encontra-se na edição 263 do mesmo jornal,
com o título “honra ao mérito” na qual Chagas Barreto subscreve o
valor simbólico de 2$000.
Segue:
Até há pouco esperamos que o inverno se acentuasse
para prosseguirmos com a subscrição popular por nós aberta
em prol da homenagem que o Ceará pretende render ao

heroísmo de seu denodado filho Tenente-Coronel Tertuliano
Potiguara, que tão alto elevou nos campos de batalha da França o
nome de sua gleba.
Como, porém, a seca continua acesa crestando, até o
nosso civismo, resolvemos encerrar a referida subscrição,
livrando o nosso povo de mais este... flagelo.
Foi este o resultado:
Quantia já publicada - 98$000
F. Chagas Barreto
- 2$000
Total
- 100$0001

Saindo da seara dos heróis de batalha, outra prova
incontestável de patriotismo, e que do qual elenco como uma das
mais relevantes do seu Chagas Barreto era quanto da sua
sensibilidade sobre a questão da educação. Ele também atuou na
construção de um Grupo Escolar (leia-se escola); uma aspiração
aguardada há anos pela população de Sobral.
Juntamente com outros amigos, Osvaldo Rangel, Paulo
Aragão e Gonçalo Silva - representantes de instituições de prestígio
na sociedade sobralense -, articularam a viabilização do tal projeto
educacional. Através de telegramas consignados pela comissão,
chegou ao conhecimento do então Sr. Interventor Federal do Estado,
o Cel. Moreira Lima, que designou, via decreto, a importância 50
contos de réis para a construção da obra.
O governo já havia destinado 50.000$000 para finalização da
escola. O terreno foi doado ao estado há anos, só faltava mesmo a
escola. Enquanto isso, as crianças eram instaladas num prédio sem
o mínimo de condições que lhes garantissem um aprendizado
eficiente. Somente 300 alunos eram atendidos, enquanto que a
demanda educacional ultrapassava 3.000 crianças.
Então pronto, pedido atendido pelo chefe governamental, os
peticionários agradecem o gesto de grandeza do Exmo. Sr.
Interventor Federal de Fortaleza, e agradecem:
“Sob magnífica impressão causada vosso patriótico gesto
atendendo apelos que visam benefício coletivo como o que
vos fizemos, cumprimos grato; dever vir expressar vos nossos
agradecimentos que traduzem realmente reconhecimento toda
população de Sobral.
Respeitosas saudações. Osvaldo Rangel - Presidente
Associação Comercial, Chagas Barreto - Presidente União de
Retalhistas, Paulo
Aragão - Presidente da Associação

Empregados do Comércio e Gonçalo Silva - Presidente da União
Trabalhista.”2 (Grifo nosso)

Não por acaso Sobral é hoje uma cidade referência nacional no
quesito educação. Cidade universitária, promovedora de
conhecimento e exportadoras de cérebros. A escola fundamental
conseguiu índices altíssimos tornando-se parâmetro para todo o país.
Outra prova cabal de sua típica bondade foi uma história
digna de um filme de Hollywood. Mais uma vez retorno agora ao
livro Varão de Plutarco, sobre 2 italianos que aportaram
misteriosamente na cidade cearense. Trata-se do capítulo “A
bondade de Chagas Barreto. O “causo” gira em torno do contexto da
2ª Grande Guerra mundial.
Narram Marcelo e César:
No cenário de um conflito de proporções mundiais, o
patriarca dos Barreto Lima, sentado num saco de farinha de trigo,
à porta de seu estabelecimento comercial no centro da cidade de
Sobral, que recebeu a visita do nervoso morador de sua fazenda
Alagoinha. O vaqueiro e nome Manoel Caetano, de estatura baixa,
pele bem negra e olhos bem vivos, mal conseguia falar:
- Padrinho, Seu Chagas, Seu Chaaagas, descobri dois
homens escondidos no galpão da ração na fazendinha. Eles são
brancos como a neve e Têm voz enrolada. Não entendo nada que
eles tão falando. Acho que são gringos!3

Sabendo disso, Chagas Barreto não tardou em se deslocar até a
propriedade com intuito de tomar ciência do realmente acontecia.
Chamou o sobrinho Édson e juntamente com o senhor Manoel e
rumaram os três em sentido à serra da Meruoca, local onde se
encontrava a propriedade.
Ao Chegar, foi direto ao galpão, onde encontrou dois homens,
bastantes apreensivos, com o pavor estampado nos olhos e suando
as bicas. Com a aparência desnutrida e mal vestidos, eram
cidadãos italianos. Estavam fugindo da Polícia Política de Getúlio
Vargas. Seu Chagas sentiu logo muita pena deles. Pensou em seus
próprios filhos que estavam de malas prontas para enfrentar a
batalha, também envolvidos na Guerra. Pensou em seus próprios
filhos que estavam de malas prontas para enfrentar a batalha,
também envolvidos na Guerra. Pensou nos pais daqueles dois
jovens soldados, em seus irmãos, enfim, sentiu arder na pele. E se
fossem seus filhos em terras estranhas?... Haviam fugido da
polícia, na cidade praiana de Camocim, após desembarcarem de
um navio cargueiro italiano. Seu Chagas logo ficou afeiçoado aos

dois rapazes da região de Nápoles. O mais velho era torneiro
mecânico, de nome Arturo com 27 anos, e, o mais novo, era
eletricista, Paolo Aldobrando, com 25 anos de idade. 4

A par de toda essa situação deplorável para os estrangeiros
Chagas Barreto os acolheu, homiziando os em um lugar mais seguro
dando todo o suporte e suprindo todas das necessidades básicas.
Quando a guerra finalmente acabou, era hora dos italianos
retornarem para suas casas. Entretanto, um grande revés aconteceu
abatendo toda a cidade. “No retorno, já próximo da costa da Sardenha,
na Itália, o navio naufragou e os dois rapazes pereceram, nas águas escuras
do Mediterrâneo”.5 Inexplicáveis paradoxos da vida!
Ressalta-se ainda que toda a estimativa de doações feita em
vida seja muito superior a essas citadas, haja vista que essas são
pesquisas em somente 4 jornais de Sobral. Suas doações não se
restringiam somente a um público em específico, mas também
daqueles que eram invisíveis aos olhos da sociedade. Crianças
carentes, “alienados” os que tinham algum portador de
necessidades especiais mentais, mendigos etc.
Na edição 422 de A Lucta percebemos a nota “Asilo de
alienados”:
Resultado da lista confiada ao cidadão Henrique Rodrigues do
Albuquerque, Prefeito Municipal:
Quantia já publicada:
Cláudio Rangel
Francisco das Chagas Barreto
João Capote de Paula
Memória & Menezes
Estanislau Lúcio G. Frota
Dr. F. Thomé da Frota
Montano Albuquerque
A. Figueiredo

307$000
4$000
2$000
5$000
3$000
5$000
5$000
2$000
2$000
Soma 336$0006

O jornal O Jornal também vai nessa mesma linha, destacando
uma campanha puxada pela direção nacional em época natalícia que
logo tem a ideia abraçada por Chagas Barreto. Segue o trecho final
da nota “Um valioso donativo para as crianças pobres”:
É o “Moinho da Luz” generoso como
agradecido contribui para esse momento.

sempre, que

Adiantou-nos o Sr. Chagas Barreto que, seguindo a
sugestão do inspetor do “Moinho da Luz”, abriu uma
subscrição, que continua recebendo donativos dos homens de
boa vontade e cujos os nomes vão abaixo publicados.
Essa quantia será igualmente distribuída ermo donativo
pré-citado, na próxima noite de Natal ás crianças pobres da
terra.
Acrescentou ainda o Sr. Chagas Barreto que procurará
fazer essa distribuição com perfeita equidade e justiça e para
melhor êxito dessa missão, convidara algumas pessoas
prestimosas para ajudarmos a melhormente cumprir as
determinações do generoso ofertante seu muito digno
representado - “Moinho da Luz”.
SUBSCRIÇÃO EM FAVOR DAS CRIANÇAS POBRES,
A CARGO DO SR. CHAGAS BARRETO
“Moinho da Luz”
pg
Karl Braum
pg
Renato Borges
pg
Chagas Barreto
pg
Francisco Rangel Parente
Paulo Aragão
Randal Pompeu
Carlito Pompeu
Total

1.000$
50$
50$
100$
10$
10$
10$
5$
1235$ 7

Mas, talvez, a doação mais ousada e que teve maior
repercussão, posteriormente, foi a da construção do Cristo Redentor
na Cidade Maravilhosa. A primeira ideia de construção do
monumento surgiu quando o padre lazarista Pedro Maria Boss quis
construir algo para homenagear a Princesa Isabel.
Apesar da receptividade da princesa pouco tempo depois,
acontece a revolução, a monarquia é derrubada e é proclamada a
República Federativa do Brasil. Uma das principais medidas desse
novo sistema foi a consolidação do Estado laico. Com a devida
separação entre “Igreja e Estado”, ficou inviável a tal proposta.
Mas a chama não se apagou. A ideia não era no todo má. O
Brasil se consolidava como o maior e mais devoto país católico.
Então todas iniciativas no sentido de não deixar arrefecer esse furor
era bem-vinda. Muito tempo depois, em 1920 o Círculo Católico do
Rio de Janeiro propõe novamente a construção do monumento.
Para tanto organizaram a chamada “Semana do Monumento”,
que tinha o fito e recolher assinaturas, sobretudo doações advindas

dos católicos para a construção da mega obra. Católicos do Brasil
todo aderiram a convocação de seus superiores, e assim a notícia
chegou a Sobral, tendo grande mobilização por parte da cidade.
Chagas Barreto católico fervoroso e convicto não tardou em ajudar.
Assim Sobral não ficou de fora na concretização dessa que é
uma das maravilhas dos tempos modernos, um símbolo que
identifica o Brasil para o mundo.
Assim consignava a edição 652 do jornal A Lucta no tópico
“Cristo Redentor”:
Segundo o nosso serviço telegráfico passado, a despeito da
crise financeira e das medidas econômicas que se está
adaptando, o Governo Federal subscrever 200 contos de réis à
grande subscrição para o grandioso monumento a Cristo
Redentor do Corcovado.
A referida subscrição, que vem recebendo o apoio de
toda a imprensa nacional, já atinge a 500 contos de réis, sem
contar o donativo do governo.
É o seguinte o resultado da subscrição por nós aberta:
Quantia já publicada.
Crédito Mútuo
José Amâncio Linhares
José Firmo de Souza
Francisco das Chagas Barreto
JoséGentil Silva
MaximinoBarretoLima
Júlio Barreto Lima

5$000
5$000
1$000
5$000
5$000
5$000
1$000 8

Com o dinheiro em caixa e ajuda estatal a estátua pode
finalmente ser construída. Ela foi concebida por uma competente
comissão de engenheiros, arquitetos e artistas plásticos composta
pelos engenheiros Heitor da Silva Costa (brasileiro) e Albert Caquot
(francês). Na parte estética contaram com a concepção do desenho
feito pelo artista plástico Carlos Oswald, com auxílio da projeção o
escultor francês Paul Landowski; sendo que o rosto da estátua, em
específico, foi criado pelo escultor romeno Gheorghe Leonida.
Assim o megamonumento de art déco feito em pedra-sabão foi
inaugurada em 12 de outubro de 1931, pelo então presidente Getúlio
Vargas. Em 2007 ela juntamente com outras, foi eleita uma das 7
maravilhas do mundo moderno, ficando atrás apenas de locais
como a Muralha da China que pode ser vista do espaço.

Organizava um verdadeiro mutirão de atendimento médico e
odontológico. Até moradores do vizinho município de Massapê,
acabavam, comparecendo, em busca de uma consulta. “Seu Chagas
providenciava remédios para vermes, prisão de ventre, dor de dentes,
vitaminas e analgésicos e distribui-os entre os mais doentes (...).”9
Essas são somente algumas provas de sua em prol do
próximo. Devem ter havido muito mais ações dessa natureza da sua
parte para com aqueles que precisavam. Embora tenha sido
considerado pela sociedade uma pessoa “bem sucedida”, “rica”
através de gestos como esses, mostrava que isso tudo era o que
menos importava para ele.
Pessoas sábias, pobres ou ricas, sabem que vivemos numa
sociedade de aparências, que temos de ser bem astutos, que
primeiro temos de ser o que não somos para depois sermos o que
queremos ser. Mas sabia, como nós sabemos, também que o valor do
“ter” é sempre o mais cobrado do sujeito, e isso em toda e qualquer
civilização. Damos ao mundo o que ele quer, e depois, talvez, nos
damos o direito de vivermos como quisermos, vivendo a nossa
própria vida, e usufruindo dos nossos melhores valores.

1. Jornal A Lucta, Sobral/CE, Edição 263.
2. Jornal “O Jornal”, Sobral/CE, Edição 96, 24 de novembro de 1934.
3. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga
de Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 58.
4. Id., Ibid., p. 59.
5. Id., Ibid., p. 60.
6. Jornal A Lucta, Sobral/CE, Edição 422.
7. Jornal “O Jornal”, Sobral/CE, Edição 2, 11 de dezembro de1932
8. Jornal A Lucta, Sobral/CE, Edição 652.
9. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Ob., Cit., p. 149.

Capítulo 9
MATRIMÔNIO: Maria Cesarina Lopes Barreto
(Sinhá)
“Por isso, deixará o homem seu pai e sua
mãe e se unirá à sua mulher; e serão dois
numa carne.”
Efésios 5:31 – Bíblia Sagrada

Como já era de se esperar, muito pouco também se sabe sobre
a matriarca dos Barreto, a dona Maria Cesarina Lopes Barreto ou
simplesmente, Sinhá.
Nem por isso, diante da premente possibilidade de saber mais
sobre sua pessoa, se torna menos interessante. Muito pelo contrário,
pois a partir dessa constatação, muitos questionamentos começam a
surgir em nossa mente no sentido de nortear, também, essa
importante parte da nossa pesquisa.
Perguntas do tipo: quem era essa mulher que teve a
incumbência de estar ao lado desse homem em toda sua trajetória de
vida inteira? Como foi que ela conseguiu construir sua casa dando
todo o suporte necessário para que o marido chegasse onde chegou?
Deveras fora uma mulher à frente de seu tempo, detentora de uma
personalidade que ia além, não se contentando a ficar somente sob a
sombra do marido.
Sozinha, conseguiu encetar sua vida aparte, construindo sua
própria história. Era uma verdadeira feminista do século passado;
era inteligente, conservadora, tradicional e gostava de preservar assim como o esposo -, os bons costumes. Afinal, a mulher sábia
edificará sua casa, assim diz as sagradas escrituras.
Quando menina era tida por todos como meiga, carinhosa e
muito estudiosa. Apesar de não ter acompanhado o ensino regular
em sua completude, sempre que estava em contato com os estudos,
se mostrava uma aluna, por demais, atenciosa. Lia e escrevia
divinamente bem; na juventude gostava de ler romances clássicos
como A Escola de Mulheres, de Molière; o romance epistolar As
Relações Perigosas, de Choderlos de Laclos; A Mulher de Trinta Anos,
de Balzac entre outros. Costumava sempre obedecer aos pais, e

lutava muito para ser um exemplo para os irmãos mais novos.
Nas horas vagas, brincava com as irmãs, mas também estava
sempre disposta a ajudar a mãe nos afazeres de casa. Fazia um
pouco de tudo. O que tinha de dá conta, assim o fazia sem
pestanejar: cozinhar, varrer, cuidar dos irmãos mais novos...
Entretanto, o seu maior talento era quando ela se dedicava a costura.
Fazia reparos nas roupas, crochê, bordados com uma beleza que
cativava a todos, inclusive os mais velhos. “Oh, meu Deus como essa
menina é prendada na costura”, diziam algumas amigas e vizinhas de
sua mãe.
Quando moça, não cogitava pela sua cabeça, passar das 20h na
rua fora de casa. Era da igreja para casa, não caia nos gracejos dos
desocupados rapazolas mais afobados. Não costumava frequentar
bailes, salões de festas, apesar dos reiterados convites das amigas.
Sua cabeça era outra. Sonhava somente em casar com um homem
bom, honesto e trabalhador; ter seu lar rigidamente alicerçado e
moldado nos ditames propostos por Deus. E parece que, tempos
depois, suas preces foram atendidas e seu pedido foi mesmo
acatado por Santo Antônio casamenteiro.
O capricho do destino em ajuntar aqueles dois especiais jovens
foi realmente mágico. Era um amor arrebatador! Ele, um moço
sonhador, buscando ter uma vida melhor; já ela, pensava em um
homem de caráter para constituir família e criar seus filhos de
acordo com os ensinamentos cristãos.
Quando se encontravam, apesar da longa caminhada que
teriam pela frente, sabiam que aquele era um carinho mútuo, que
apesar de árduo, teriam de dividi-lo um para com o outro, quem
sabe na intenção de dividir as dores. Sabia que era rapazola ainda
sem muitas posses, mas ela não ligava para isso; sabia que aquele
homem tinha muito mais a oferecer do que uma bela fortuna – o seu
caráter.
Pouco se têm informações sobre a pregressa vida amorosa do
Sr. Chagas Barreto, o primeiro beijo, namorada, etc... Se namorou
“firme” antes, se tentou um primeiro casamento... Talvez isso não
tenha chegado a acontecer, pois a juventude naquela época,
preservava ainda valores diferentes se comparados aos de hoje. E
isso, a meu ver, nem é tão relevante assim. Mas se sabe, porém, que
depois de um tempo, ele passou a ser um dos homens mais
cobiçados da região norte.
Para Barreto, a moça Sinhá foi amor à primeira vista, quando a

viu pela primeira vez, foi tomado por um sentimento arrebatador.
Fazia juras de amor a nova amada, cortejava a senhorita nos
passeios e quando dava lhe presenteava com alguns mimos: ramo de
flores, chocolates, cartinhas apaixonadas. Já estava sacramentado em
seu coração, ele queria mesmo aquela mulher justa, direita e
recatada para criar seus filhos. Por isso, teve de lutar muito por esse
amor. Ela via nele, um homem de caráter, um pretenso chefe de
família, trabalhador, de futuro promissor e além de um “bom
partido” que mulher sábia nenhuma desprezaria.
Uma mulher sábia edifica sua casa. Cada vez mais a
modernidade exige que elas sejam mais cautelosas e virtuosas em suas
atitudes e ações. Chagas só tinha olhos para a sua mulher e ela para
ele. Passeavam pelas praças, frequentavam as missas juntos e
quando foram morar no velho casarão, sempre costumavam
recolherem-se aos seus cantinhos para conversar.
Tempos depois ele se fez um homem temente a Deus capaz de
suster a família, e principalmente, deixando para sua descendência
valores que hão de persistir, sem sombra de dúvidas, por gerações e
gerações. O jovem Chagas Barreto ainda teve de lutar muito para
chegar a pegar na mão da recatada Sinhá, bem como também passar
por todo o processo de conquista como levar para passear, o
primeiro beijo até chegar ao pedido de casamento; pois cabia a ela
sempre refrear o instinto masculino do amado, com receio de
queimarem importantes etapas para um relacionamento duradouro.
Diz um de seus netos César Barreto:
A jovem escolhida era órfã de pai e residia com a mãe, já
contribuindo no sustento da família com seus dotes de corte e
costura, desde muito novinha. (...) Embora tivesse a aparência
frágil, Dona Cesarina Lopes Barreto Lima era uma mulher de
fibra, transformando-se numa fera ferida, numa leoa no cio,
quando alguma coisa ameaçava a tranquilidade sagrada do seu
lar.1

E desse modo, oficialmente casados como marido e mulher
juntos, um ajudando o outro, com fé em Deus, foram transpondo
barreiras, vencendo batalhas, as crises, todos sob os olhares atentos
dos céus. Era tanta luta, tanta provação; mas nunca eles pensavam
em desistir. Encararam de frente todos os obstáculos, pois sabiam
que depois de noites de choro, a vitória e alegria viriam pela manhã.
“Quem casa quer casa”, já dizia o adágio popular. E um dos

primeiros desafios de ambos foi conseguir encontrar um cantinho
para que eles montassem seu lar, com o mínimo para suas
subsistências. Sinhá, ao invés de confrontar, desafiar, exigir e pôr em
xeque a capacidade do marido em propor soluções mágicas, vendo
todo seu esforço, decidiu também arregaçar as mangas:
Para ajudar o seu esposo Maria Cesarina, utilizou de dotes
aprendidos com a mãe, que era modista fina e começou a costurar.
Com muito trabalho, conseguiram comprar uma casa de biribica.
Quando superou o aperto financeiro, compraram uma casa
melhor e montou uma sapataria. Com muita força e determinação
conseguiu formar um grande patrimônio.2

Esse relacionamento de responsabilidades divididas era a
verdadeira prova de amor de um para com o outro. Não poderia ter
outro gesto que atestasse mais esse amor genuíno e puro. Um
confiou no outro e juntos construíram suas vidas. Essa mulher da
qual tratamos aqui era carinhosamente conhecida como dona Sinhá.
Quanto ao seu casamento e o nascimento dos filhos, costumava
dizer que eles eram os seus maiores presentes de Deus.
Como bem frisou seu filho militar Flamarion o casal contraiu
matrimônio:
Um dia, numa encruzilhada da vida, distinguiu num sorriso, num
olhar, num gesto, sabe-se lá o que, o coração gêmeo do seu, a alma
irmã da sua. Reuniu-se a ela. Foi numa madrugada, 5 horas da
manhã, daquele longínquo 12 de janeiro de 1912. Lá estavam
eles, juntos do altar, prometendo a Deus viverem uma vida cristã,
uma vida em comum. E se largaram então pela larga estrada do
bem viver, apoiando-se, perdoando-se, conjugando esforços,
reunindo energias, repartindo lágrimas dividindo sofrimentos...3
(Grifo nosso)

Depois da solenidade jurídico-religiosa do casamento, que
tem, a bem da verdade, somente a intenção de tornar o evento num
chamariz social, ou seja, demonstrar a sociedade que houve mais
um matrimônio na cidade, eles, já bem remediados na vida, sabiam
que os dias posteriores não teriam nada de contos de fadas. As
responsabilidades agora recaíam por sobre os ombros de ambos.
Além das obrigações materiais, teriam de cumprir agora com
todas as obrigações maritais e familiares, o que deveras sempre será
muito penoso a qualquer mortal. E essa responsabilidade não se
esvai nunca, pelo contrário ela vai aumentando a cada filho nascido,

e olha que eles tiveram 9 (nove), sem falar de tantos outros netos,
sobrinhos e amigos que tiveram de amparar.
O filho Flamarion registrou bem essa labuta constante:
Veio-lhes o primeiro filho, numa casa modesta, da Rua Menino
Deus. A situação era inda precária, mas, as pompas que marcaram
a entrada desse primogênito no seio da igreja de Deus, ombravam
em paridade, com galas os lares abastados. Mas, Deus sabe como
eles estavam glorificados, como eles estavam engrandecidos, por
renúncias consentidas e sacrifícios voluntários. Vieram depois
outros filhos, vieram outras lutas, vieram outras canseiras. Não
era possível que tanta tenacidade, que tanta dedicação, que tanta
renúncia e tanta abnegação passassem desapercebidas a Deus. E as
recompensas vieram; a princípio, escassas, tímidas, hesitantes,
como se temessem errar o caminho. Mais tarde, largas, amplas,
generosas, opulentas... Mas, eles não as recolheram para si só e
começaram a reparti-las com os outros, sem exageros, é certo, mas,
como grande sentimento do bem. Aqui, era um amigo que carecia
de um favor, ele o fazia; acolá, era um moço que não precisava de
estímulo, ele o dava; aqui, era o filho irmão que o havia ajudado a
construir sua firma, ele o colocou no lugar condigno, no lugar
conveniente; ali, era uma filha que desfazia seu lar, e lá, estavam a
sua preocupação e o seu cuidado, para que um lar cristão se
reconstruísse. E foi assim que eles viveram esses 50 anos de vida,
profundamente, humana!4

E assim, com muitos sacrifícios, foram levando as suas vidas
conjugais. No decorrer dessa longínqua convivência (meio século)
sempre se mostrava uma senhora recatada, do lar, sem ensaiar
muitas intromissões nos negócios do marido muito menos na
política dos filhos. Mas uma coisa era certa, ela na qualidade de
mentora da casa, sempre era quem dava a última palavra em
aconselhava os filhos e o marido nas decisões mais assisadas a
serem tomadas diante das montanhas e gigantes que costumam se
arvorar diante dos cristãos.
Em relação e esse tempo ainda o mesmo filho militar
Flamarion faz a ressalva:
E hoje, decorridos 50 anos daquele feliz consórcio, decorridos 50
anos de vida em comum, param no tempo neste memorável
instante de suas vidas, os dois heróis desta jornada... Longe vai o
soldado frustrado, longe do ferreiro humilde, longe vai o
comerciante modesto...5

E assim encerrando seu discurso em homenagem aos pais em
ocasião da sua Bodas de Ouro:
Amigos de meus pais e consequentemente meus amigos. O que
inunda a alma, neste momento, de intenso júbilo, o que nos
rebenta o coração da felicidade é a presença confortadora de
tantos amigos, de tantos velhos amigos, que aqui vieram dar calor
humano e solidariedade a esta festa.6

A comemoração das Bodas de Ouro foi um capítulo à parte na
vida do casal. Afinal, uma trajetória como essa - a dois - não poderia
ser equiparada a outra qualquer. Talvez fora essa a única vez que
ambos se apartaram do anonimato com vistas a alardear para a
sociedade a história dessa grande família que haviam construído, a
duras penas.
Afinal, nunca foi do feitio da família, se prestar a encetar
ostentações e oferecer banquetes ao léu para quem quer que fosse.
Isso é tão verdade que tal evento, foi propositalmente realizado
juntamente com a outra parte dessa história, que tinha como mais
um capítulo, a inauguração da nova sede das empresas do casal. Por
isso que toda essa ocasião, contou com a reunião de toda a família.
Para tanto, houve inclusive uma publicação - talvez um
simples livreto feito único e exclusivamente para distribuição aos
presentes que participaram da ocasião. Tinha como título “Francisco
das Chagas Barreto Lima-Maria Cesarina Lopes Barreto: Ligeiros
Traços Biográficos e Suas Bodas de Ouro (1912-1962)”.
Infelizmente, não se há registro sobre o paradeiro da referida
publicação, o que é uma pena, por se tratar de um importante
material de pesquisa sobre a vida de ambos. O clã, salvo raras
exceções, estava finalmente reunido.
Ressalta César Barreto e um dos presentes na solenidade:
O dia 12 de janeiro de 1962 foi uma data memorável para a
família Barreto.
Com a presença dos filhos, genros, noras, netos, sobrinhos e
demais membros da família, comemorou-se as Bodas de Ouro do
ilustre casal Chagas Barreto e Dona Cesarina Barreto.
A comemoração teve início às 17 horas, com a inauguração
da nova e moderna sede da Firma F. Chagas Barreto Ltda. O ponto
culminante da solenidade foi o corte da fita simbólica, pelo
Coronel Chagas Barreto e a viúva do saudoso irmão, Maximino
Barreto, um dos sócios fundadores da conceituada empresa.
Falou, na ocasião, o seu atual Presidente do Grupo

empresarial, Cesário Barreto Lima, que agradeceu, em nome da
família, o comparecimento dos amigos, ali presentes.
Depois da inauguração, às 18 horas, foi celebrada uma
missa na Catedral da Sé, pelo Bispo Dom João José Mota.
Toda a família presente compareceu à mesa da
comunidade, inclusive, os netos e sobrinhos menores, que
escolheram aquele dia para fazerem a primeira comunhão.
Depois da santa missa, a família recebeu os familiares e
demais convidados em sua residência na praça São João. A
sociedade sobralense compareceu em peso! Na ocasião, falaram
saudando o ilustre casal os senhores José Gerardo Parente,
Clodoveu Arruda e o Padre José Gerardo Ferreira Gomes.
Ainda em nome da família, falou, agradecendo, o filho
primogênito do casal, o General Flamarion Barreto Lima. 7

Apesar de todos esses anos de convivência, sempre
preocupado com o bem-estar da esposa, Chagas Barreto sofre outro
duro golpe da vida em relação a sua amada. É que é muito comum,
por vários aspectos, o esposo “ir embora” (pleonasmo para falecer)
antes da esposa. Esse é o mais aceitável. Pois bem, acontece que
dona Sinhá, para surpresa de todos, acabou falecendo antes mesmo
do marido, deixando um vácuo familiar enorme na sua casa parentes
todos seus filhos, netos e bisnetos.
Foi realmente um baque muito duro. Uma provação difícil de
aceitar. Com os filhos já todos criados como se diz, e matriarca
estando falecida a solidão foi uma constante no final de sua vida.
Quando sobreveio o fato, eu Chagas não se conteve, caiu em
lágrimas, perdia ali sua maior referência, seu único amor. No
velório, aquele homenzarrão sério, agora mais parecia um menino
choroso com o coração em frangalhos. As filhas, também, choravam
copiosamente, umas soltando berros de desespero.
Mas a vida tinha de continuar, ele era referência de toda a
família. Sabia que sua recomposição emocional era necessária para
restabelecer o moral de toda a família. Depois do sepultamento,
voltou para casa disposto a enfrentar a realidade nua e crua
trazendo a reboque uma companheira que a humanidade toda
execra, sobretudo na última fase da vida – a solidão.
O Coronel Francisco das Chagas Barreto Lima, conhecido e
estimado comerciante de Sobral, ficou viúvo com quase oitenta
anos de idade, passando a morar sozinho, no seu antigo casarão,
na Praça São João.
Para acabar com a “ladainha” diária dos filhos, da

necessidade de uma companhia, convidou um velho vigia, de sua
empresa comercial, para dormir na sua casa, tranquilizando,
assim, os filhos, quanto ao fato de não mais permanecer durante
as noites, sozinho, no velho casarão.8

Quem ficou na incumbência de lhe fazer companhia nesse
momento tão delicado foi o amigo o senhor Gil Ferreira, um antigo
funcionário das Casas Chagas Barreto, também viúvo. Nessa época,
se tornaram verdadeiros irmãos. Um ajudava o outro em tudo que
faziam, embora Seu Chagas tenha se portado autônomo e
independente para tudo até o último segundo de sua vida. Foi-se
embora a sua única sua confidente, aquela que ainda era capaz de
lhe fazer exprimir os sentimentos, tal como um sorriso ou um
desabafo.
O casal costumava conversar sobre tudo: sobre as cheias (não
entendendo eles as enchentes numa época conhecida como seca), a
vida política da cidade, os negócios da família, as querelas
familiares, enfim. Uma dessas enchentes, inclusive, veio a vitimar o
seu mui amigo e genro Adonias Alves, sentido na pele de como as
mudanças climáticas afetam o dia a dia do cidadão. Enfim, com o
passamento do único amor de sua vida, foi-se embora para a glória
uma parte dele também.
Contudo, antes de encerrar este importante capítulo, não deixa
de ser crível expor uma, digamos assim, “patuscada” que tinha
como protagonista a própria personagem desse capítulo. Como
nada nem ninguém é perfeito, era sabido de toda a sociedade que
dona Sinhá tinha uma irremediável e inexplicável queda pelo jogo
do Bicho.
Era até conhecida como a “rainha dos cambistas” em Sobral.
Até hoje não se tem a mínima ideia de onde realmente ela tenha
tirado essa mania. Ao que se sabe seus pais não jogavam, nenhum
irmão ou irmã sua também não faziam uso das apostas. O marido,
tão pouco. No curto tempo que passou como delegado, inclusive
baixou portaria proibindo o famigerado tal jogo do bicho e aqui tendo
como motivação principal partido de dentro de casa.
A matriarca dos Barreto, Dona Sinhá, tinha, além da família, outra
grande paixão na vida, o jogo do bicho. Jogava diariamente, para
aflição do marido, Chagas Barreto, e, preocupação dos filhos.
Conseguia sempre tirar uns trocados dos tostões economizados
para pequenas despesas do lar, alimentando, assim, o vício
delicioso e incontrolável do jogo do bicho. Esse era o único motivo

de discordância entre o casal, e sempre que acontecia isso, Dona
Sinhá, prometia parar de jogar. Conseguia cumprir o prometido só
até o dia seguinte, pela manhã, quando postava-se na varanda da
casa, em busca de palpites, ouvindo todo tipo de sonhos e fazendo
as próprias interpretações. Dormia e sonhava com a “milhar”
cheia, com a sorte grande.9

Entretanto, para glória de Deus e pela boa reputação de sua
família, nada de mais grave lhe ocorreu por conta disso. No máximo
deve ter perdido alguns trocados. Talvez fosse esse, o seu único
escape diante de uma vida repleta de renúncias de diversas ordens e
a prova de como todo bom ser humano, ela também não era
perfeita.
O marido e os filhos eram veementemente contra essa prática,
mas diante da insistência dela sabiam que não tinham muito o que
fazer. Respeitavam sua decisão e não batiam de frente com ela.
Como sabia que sua peraltice não era bem vista por parte da
sociedade sobralense, nem muito menos pela família, chegou a fazer
muitas de suas apostas às escondidas, sempre imaginando que a
sorte um dia finalmente ganharia uma boa bolada.
Todavia, ela era aquele tipo de pessoa que nem mesmo uma
pequena mácula dessas poderia ser capaz de manchar toda uma
linda trajetória de vida. Dona Sinhá foi uma verdadeira rainha, uma
mulher que foi colocada no lugar certo. Soube sempre, com muita
destreza, passar pelos aperreios com o marido se valendo da arma
mais poderosa do cristão a fé na Palavra. Jamais se desesperou
diante das dificuldades e das turbulências da vida, sempre se
mantendo altiva diante dos problemas, não deixando jamais que o
mau dominasse seu ambiente familiar.
Com os filhos foi o maior exemplo de mãe dedicada e
norteadora dos caminhos que eles teriam de seguir. Para o marido,
foi ela o fator principal para que o mesmo obtivesse o sucesso que
teve. Numa época onde as mulheres não tinham vez nem voz, ela
provou que poderia fazer muito mais. Em meio a sociedade, era um
exemplo vivo de ser seguidos pelas mais moças e pelas gerações
vindouras. Encerro com as palavras de seu neto César Barreto, que
ao falar do avô se remeteu também a avó dizendo: “A vida do nosso
Varão de Plutarco, Chagas Barreto Lima, foi repleta de sucessos, porque ao
seu lado, ele tinha a presença fiel e marcante encorajadora companheira.” 10
Mais à frente diz mais: “A Sinhá é meu lado bom! É a bateria onde
recarrego minhas forças no dia a dia.”

1. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga
de Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 110.
2. BARROS. Suly Barreto. Minha doce Margarida. Natal: Edição da Autora,
[S/D], p. 2.
3. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Ob., Cit., p. 175.
4. Id., Ibid., pp. 175-6.
5. Id., Ibid., p. 176.
6. Id., Ibid.
7. Id., Ibid., pp. 161-2.
8. Id., Ibid., p. 123.
9. Id., Ibid., pp. 111-2.
10. Id., Ibid., p. 109.

Capítulo 10
DESCENDÊNCIA:
Familiar”

Um

verdadeiro

“Panteão

“Ensinai aos vossos filhos o trabalho, ensinai às
vossas filhas a modéstia, ensinai a todos a virtude
da economia. E se não poderdes fazer deles santos,
fazei ao menos deles cristãos.”
Salazar

Quando Deus interviu na vida de Abraão dizendo que ele
seria pai de multidões, esse ordenamento para ele e para sua esposa
Sara - que já e encontravam bastante idosos -, soou como um ato de
insanidade. Mas quem conhece a passagem sabe que Deus – como
sempre o fez – agiu no sentido de cumprir sua Palavra e eis que
nasceu Isaque e dele várias gerações perfazendo, portanto, uma
multidão de gente.
Hoje, essa verdade se confirma em relação aos judeus,
praticamente com ramificações em todas as nações, descendentes,
por sua vez, das famosas tribos de Israel o que levou esse código
genético povoar todo o mundo.
É natural do homem e da mulher não se sentir plenamente
completo se não trouxer ao mundo ao menos um descendente de
sangue. De certo modo, para se cumprir as promessas de Deus, isso
tem sido muito válido no sentido também de garantir a existência da
humanidade, milênios e milênios a fio.
Talvez diante essa ânsia irrefreável, houve inclusive a época
no qual um único homem se casava com bastante mulheres. Era a
chamada poligamia, tendo ele vários filhos com cada uma dessas
mulheres. Depois adveio a instituição da monogamia, mas mesmo
assim, tendo os homens como cabeça da família, baseados no
sistema patriarcal - que sem ainda o advento de métodos
contraceptivos -, não economizavam quando a ordem era ter bastante
filhos.
Muito depois com as crises econômicas e avanços dos direitos
feministas foi dado um basta no sobre carregamento de filhos sob
sua responsabilidade. Hoje muitos casais, por conta de diversos
fatores como o custo financeiro de cada filho, têm hoje em dia 2
filhos, sendo que muitos decidem pela opção de nem mais o tê-los,
preferindo cuidar de pets.

Por outro lado, no sentido lato, o crescimento populacional só
aumenta haja vista que o déficit da equação de “Nascidos – Vivos”
ainda é bastante desequilibrada. E eis o motivo pelo qual aqui
estamos, e o porquê que a humanidade ainda tem como valor, gerar
vidas e aliás, sempre terá, até que virá o dia que será insustentável
garantir a sobrevivência de um ser humano nessa tão castigada e
esgotada terra. Essa é a lei da vida.

10.1. Cesário Barreto: O Sucessor natural
Cesário foi deveras um homem predestinado, podemos assim
dizer. Dentre todos os filhos de Chagas Barreto, espontaneamente,
foi considerado por todos, o legítimo sucessor natural do pai.
“Bons pais não são aqueles que têm a capacidade de deixarem
herdeiros, mas sim sucessores”, diz o psicanalista e escritor Augusto
Cury. E essa parece ser a mais pura verdade, pois os do primeiro
tipo, tem certa tendência de não valorizar aquilo que recebeu dos
pais; tornando-se, portanto, diminuidores daquilo que receberam;
ao passo que os da segunda espécie, ocorre o inversamente
contrário, pois eles utilizam-se de todos os conhecimentos e valores
transpassados pelos pais no intuito de multiplicar, agregar aquele
poder que lhe foi previamente dado. No dito popular seria mais ou
menos como não dá o peixe, mas sim, a vara e ensinar a pescar, para
ser mais claro.
Cesário, na infância, fora um menino como qualquer outro
dentro de uma família com boas condições. Para sua sorte, não teve
de trabalhar ainda criança como o pai, se dedicando exclusivamente
aos estudos, sendo que nos tempos de folga, claro, se entretendo
com brincadeiras tão comuns a quaisquer crianças de seu tempo
sem privações. Dentre as brincadeiras preferidas costumava, como
outros amigos, se deleitar banhando no rio Acaraú e se aventurava
perigosamente pegando carona nos trens de carga que cortavam a
cidade de Sobral.
Quando rapazote, tratou de matricular-se no curso técnico de
contabilidade, e já auxiliava seu Chagas nos negócios. A cada dia
que passava, se encontrava cada vez mais envolvido com as valiosas
lições tomadas através do sábio pai, se mostrando muito interessado

em aprender a fundo acerca das atividades comerciais, noções de
investimento e economia. Em pouco tempo, ganhou a admiração do
seu genitor por conta de seu inveterado desempenho, e aos poucos,
foi conquistando seu merecido espaço.
Enquanto funcionário, era tratado como qualquer outro pelo
fundador do negócio. Não tinha regalia. Muitas das vezes Cesário
era mandado por ele para fazer trabalhos pesados como dirigir
caminhão e viajar até a Meruoca no intuito de pegar sacas e mais
sacas de mercadorias, além de tomar de conta, também, dos
armazéns à noite, em face das ações perniciosas e reiteradas dos
“gatunos” e dos “larápios” que outrora costumavam visitar,
inoportunamente, o local.
Durante a juventude, conciliava a vida de comerciante com
suas maiores paixões: os namoricos e o futebol. Com as moças fazia
bastante sucesso, afinal era considerado um “bom partido”, de
família respeitada, cultivava os valores cristãos, era bem-sucedido,
enfim... E ele sabia desse poder. Não por vezes tenha se metido em
algumas encrencas por conta disso, devidamente contadas no seu
livro biográfico.
No futebol, foi um dos fundadores e despontou como jogador
pelo time do Guarany, atuando na posição de atacante, se
destacando como um dos maiores artilheiros do time. Naquele
tempo, os times sofriam muito com o amadorismo até se tornarem
definitivamente profissionais. Todos jogavam por amor à camisa, e
se preciso fossem, viajavam vários quilômetros só para bem
representar sua cidade em outros lugares, através do futebol. Como
atleta portanto, - atuando agora nos campos mesmos de gramado também fez história. Era artilheiro do time e não costumava levar
desaforo pra casa desde que era pequeno.
Durante a eclosão da primeira e segunda guerras mundiais, se
alistou - provavelmente influenciado pelos dois irmãos militares –
como pracinha do exército, chegando inclusive a desembarcar em
Natal/RN com vistas a ser enviado para Itália para lutar contra as
forças nazifascistas. Esse dia deixou seu Chagas e dona Sinhá muitos
aflitos, que fez com que ambos rogassem cada um pelos seus santos
de devoção. E ao que parece, os céus ouviram mesmo suas preces
pois, para sorte dos pais, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram
detonadas pelos EUA e a guerra havia acabado, tendo, portanto,
Cesário retornado para casa sem precisar nem sequer pegar nos
fuzis.

Além dessas duas paixões retro citadas, quando mais maduro,
Cesário passou a nutrir um outro grande amor - a política. E graças
a ela, pode fazer seu nome na história. Deixou os negócios para
dedicar-se exclusivamente ao sonho de poder contribuir para uma
melhor condição de vida ao povo da cidade em que nasceu, cresceu
e morreu. Se arvorou como um grande estrategista, de dá inveja até
mesmo ao grande pai da Ciência Política, Maquiavel.
Aliou-se ao governador Virgílio Távora, e trouxe para Sobral
seu primeiro presidente cearense, Castelo Branco. Seus cabos
eleitorais, votantes fiéis e aliados se envolviam tanto nas suas
campanhas que acabou fundando a corrente política “Cesarismo”,
tal como lembra o filho. Elegeu-se prefeito e depois deputado
federal, tendo enquanto vida, grande influência no campo político
que disputou. Cesário, nessa época, tinha como maior conselheiro e
ajudador, claro, o seu pai. Sempre que precisava resolver algo
partidariamente recorria a ele tanto emocionalmente como
financeiramente.
Na obra Essa é do Cesário, num livro todo dedicado ao pai
César conta inúmeras passagem que marcaram a vida do pai,
sobretudo como político. No capítulo “O Carão” César conta uma
dessas vezes que o filho teve de recorrer ao pai, para ajudá-lo a
resolver alguns problemas. Fala da época que o pai assumiu a
prefeitura pela primeira vez.
Diz César:
A primeira medida adotada pelo novo prefeito ao assumir o cargo
foi colocar em dia o pagamento dos salários dos servidores
municipais. Cesário fez um empréstimo pessoal junto à casa de
comércio do seu genitor, o rico comerciante Francisco das Chagas
Barreto Lima, pagando 2 (dois) meses de atraso dos barnabés
municipais.1

Outra prova de amor do pai para com o filho encontra-se
agora registrado no livro Varão de Plutarco com a história “Exemplo
de amor de pai”. Ela narra a fragorosa derrota eleitoral do filho em
perder uma eleição, tida por todos como “ganha” a favor de Barreto.
Apesar do trauma, foi um tal malogro um aprendizado que o
político jamais esqueceu. E quando achavam que todos iam
crucificá-lo outra prova de amor cristão advinda do pai, mostrando
que a relação pai e filho ia bem mais além de que certos interesses
de outrora.

Posso ver com nitidez a fisionomia carregada do meu pai, Cesário,
o ar de preocupação e de impotência da minha mãe, Tamar, (...).
Naquele ano de 1976, meu pai, Cesário Barreto Lima, estava
tentando voltar a ocupar o honroso cargo de prefeito da cidade de
Sobra. Mas, as coisas não estavam fáceis. O outro candidato era o
advogado, José Euclides Ferreira Gomes, apoiado pelo então
prefeito, José Parente Prado.2

Cesário estava indo bem nas pesquisas. Essa sensação de “já
ganhou” deveras é sempre muito perigosa para qualquer das
situações. Era o franco favorito, mas incidiu num erro crasso que as
vezes recaem sobre os mais experientes - menosprezou a força dos
adversários. Se pudesse ver isso acontecendo sob seus olhos, as
ossadas secas de Maquiavel, talvez, trepidassem de horror em sua
tumba lá na Itália.
Diz uma passagem do livro:
Nas primeiras urnas abertas, podia-se sentir que o pleito
seria muito acirrado. A maioria de Cesário era um pouco mais de
100 votos. Na urna 73, foi aberta a primeira seção da zona rural,
reduto dos Prados, que logo tornou a disputa quase empatada.
O clima na residência do líder político cesarista era
apreensão e nervosismo. Um ar de tristeza pairava na sala de estar
do velho casarão, já reconhecendo a derrota. 3

E o prognóstico funesto acabou mesmo se confirmando.
Cesário teve de amargar mesmo o acrimonioso sabor da derrota,
Euclides, pai de Ciro Gomes se sai como o grande vitorioso. O não
êxito abateu toda aguerrida equipe de campanha mais os familiares
com exceção de seu pai. “Seu Chagas não lamentou a derrota, não era
homem para isso.”4 Cesário se mostrou um tanto quanto abatido pois
sabia que parte desse logro tinha ocorrido por conta de sua
imaturidade política em desdenhar a força dos adversários. Como
Chagas Barreto fora o único capaz de levantar o moral da família,
não tardou de fazer a parte que lhe cabia:
Cesário pôde enfim sentar, pensar e lembrar dos dois
envelopes deixados por seu velho pai. Curioso resolveu abrir os
envelopes: no primeiro, tinha as chaves de uma Rural Wills Luxo,
4x4, ano 1976, com documentos de transferência já em nome de
Cesário Barreto. No segundo envelope aberto, Cesário deparou-se
com um cheque da Caixa Econômica Federal, correspondendo a 4
anos de poupança. Não foi preciso Seu Cesário pensar muito,
entendendo com facilidade a utilidade daquele cheque, na visão

do seu pai: era o pagamento das contas, pelo dinheiro gasto na
campanha.5

Outro capítulo que marcou muitíssimo sua vida, foi na época
que viveu no contexto na Era de domínio entre as famílias Barreto e
Prado, sem falar dos embates com o Padre Palhano. Essas eram as
maiores “pedras do sapato” na vida pública de Cesário.
Atravancavam uma luta incessante em pôr em curso cada qual seu
projeto de poder de Cesário e vice-versa. Padre Palhano, então
protagonizou com Barreto embates memoráveis, inclusive
publicamente nas rádios.
Histórias contadas nos livros Essa é do Cesário de seu filho
César Barreto narram em tom picaresco muitas dessas “estórias”.
Tal livro, diga-se de passagem, por si só, foi bombástico causando
um verdadeiro alvoroço na família. Os irmãos não concordavam
com algumas histórias mais polêmicas narradas, tanto que pediram
na justiça o recolhimento do mesmo, pois, segundo os outros irmãos
a publicação conspurcava a memória de seu saudoso pai.
Depois da perda da última eleição, o ciclo da família Barreto
Lima na política entra em standy by, logo depois, deve-se dizer, de
uma conspiração golpista que fez como vítima o respeitado médico
oftalmologista e denodado chefe de família, o Dr. Ricardo Barreto
Dias, eleito democraticamente, mas que teve seu mandato de
prefeito municipal tirado no tapetão e a base de muita traição por
intermédio de compra de votos da base aliada.
Poucas famílias, permaneceram tanto tempo na política
preservando sua honradez, moral e honestidade perante a
sociedade. Não há sequer um registro que macule a imagem da
família, muito pelo contrário, sempre vem sendo reconhecidamente
um clã que só tem a acrescentar, seja na política ou em outros
campos sociais como a literatura, artes, conhecimento, etc.
Assim encerro, portanto, transcrevendo uma frase de quem
conheceu bem a política da nossa cidade de Sobral. “Na política não
ficou nenhum Barreto Lima rico.”, palavras de Lustosa da Costa,
escritor e grande conhecedor de Sobral.
1. LIMA, César Barreto. Essa é do Cesário. 2ª Edição, Fortaleza: Premius
Editora, 2009, p. 25.
2. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga
de Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 105.

3. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Ob., Cit., p. 106.
4. Id., Ibid., p. 107.
5. Id., Ibid., pp. 107-8.

10.2. Quinca: O Oceano de Bondade
Joaquim Barreto Lima, o sobrinho-filho “adotivo” de Chagas
Barreto, também foi agraciado da mesma forma com um livro neste
formato de Essa é do Cesário. Faço questão de colocar adotivo entre
aspas porque para o velho empreendedor, Joaquim era, um filho
como qualquer outro sem qualquer distinção de qualquer natureza.
Pois bem, dito isso falo aqui, pois da obra Homem é o Quinca
(2011), que narra trechos hilários da trajetória de vida desse
personagem cativante, sobretudo, quando esteve investido no
honroso cargo de prefeito municipal.
Diferentemente do primo-irmão “bem de vida”, a infância de
Quincão foi bastante diferente. Perdeu o pai cedo, mas para sua
sorte teve quem o amparasse. “Órfão, ainda pequeno, foi criado pelo tio,
onde aprendeu as artes do comercio, tornando-se seu braço direito no
estabelecimento comercial da família”. 1
Quando foi passando de jovem para adulto, foi patenteando
aquilo que se transformaria na sua maior marca, o jeitão caipira,
popularesco e carismático. Como profissão passou muito tempos
sendo professor. Tanto ele como sua esposa a senhora Ursulita,
cultivavam hábitos simples. O fato de ser prefeito da sua cidade
nunca subiu a sua cabeça, muito pelo contrário; via no cargo a
possibilidade para pôr em prática a sua maior virtude: o amor ao
próximo. E estando ele ou não investido na qualidade de prefeito, a
bem da verdade é que sua vida virou lenda as reiteradas
patuscadas.
Apesar de ser muito querido pelos familiares Quincas tinha
também lá as suas “recaídas”. No capítulo do livro dedicado à sua
pessoa de título “A filosofia do seu Gil”, é contado uma história que
envolveu diretamente o nosso biografado Chagas e seu querido
filho Joaquim. Insta ressaltar, porém, que quando aconteceu o
episódio que acabou envolvendo os dois, Chagas Barreto já era

viúvo, passando claro a morar só.
Para não ficar sozinho e não ter com quem interagir, passou a
contar com a companhia do senhor Gil, aquele companheiro para
todas as horas. “A residência do patriarca vivia cheia de gente. O velho
continuava como bússola orientadora de toda a grande família Barreto. Era
a sombra do juazeiro onde os grandes problemas familiares, eram
debatidos.”2
O certo é que, quando achava ele que todos os filhos já
estavam bastante “ajuizados”, acabou acontecendo um desastre,
mais uma dessas contendas para resolver, pois “Joaquim, o Kincão,
era um namorador inveterado, para o sofrimento e tristeza da inconsolável e
apaixonada esposa.”3
Numa de suas desventuras amorosas a notícia acabou
vazando e toda cidade ficou sabendo do ocorrido. Assim que
chegou aos ouvidos do velho patriarca, uma coisa dessas jamais
passava desapercebido diante das vistas do líder moral maior da
família. “Logo foi marcado um conselho de família na casa do
patriarca, seu Chagas, para debater o grave problema evolvendo o
sobrinho querido e prefeito de Sobral.”4
No dia marcado, a grande sala da casa do velho comerciante,
estava lotada. Tinha gente saindo pelo ladrão! Ninguém queria
perder o julgamento familiar. As mulheres cochichavam baixinho,
condenando o pobre Joaquim, sentado à direita do pai adotivo. As
mais exaltadas estavam sugerindo chamar o Monsenhor
Domingos Araújo, para confessar os pecados e benzer o adúltero.
Os homens, solidários na dor, procuravam levantar o moral do
Kincão, embora, intimamente, muitos divertiam-se com a cômica e
vexatória situação do ilustre parente prefeito. 5

No final de tudo, com a intervenção pertinente do senhor Gil,
foi dado cabo a reunião, e sabendo-se lá o como Joaquim passou a se
comportar dali em diante. Outra história que envolveu os dois está
conta do livro Varão de Plutarco, na história “Lei das sociedades
anônimas”.
Quando seu sucessor na empresa Cesário pediu afastamento
para dedicar-se exclusivamente a vida político-partidária, o líder
maior tinha de encontrar alguém para substituí-lo. César e Marcelo
Barreto nos contam: “Embora bastante contrariado com o seu
afastamento das empresas, chamou seu filho adotivo, Joaquim Barreto Lima,
para ocupar a vaga do filho Cesário, como seu lugar tenente, na condução
dos negócios da família Barreto.”6

E assim foi feito. Joaquim entrou de corpo e alma nos
negócios, logo ganhando a confiança do líder mor, tendo carta
branca para quase tudo. Além de se ocupar dos negócios estava
sempre pensando no futuro. Participava das reuniões da empresa,
buscava elevar a autoestima dos funcionários, realizava cursos de
aperfeiçoamento e estava sempre atento as nuances do mercado e da
conjuntura financeira-econômica do país.
O céu era o limite para o jovem executivo sobralense. Participando
ativamente de congressos e seminários, patrocinados pelos dois
grupos dos quais era representante, Cervejaria Brahma e Grupo J.
Macedo. Joaquim tornou-se um defensor ardoroso da S/A
(Sociedade Anônima).7

Acontece que essa novidade acabou tomando conta da cabeça
do empresário iniciante. Queria porque queria convencer a todos,
sobretudo o presidente, que essa nova modalidade empresária
oxigenaria as empresas, voltando seus rumos de sucesso para o
futuro. “Jovem executivo, empolgado com as novidades, tentou
convencer ao centralizador e poderoso padrinho, da importância da
novidade para o crescimento futuro do grupo empresarial
sobralense.”8
Para tanto foi convocada uma reunião com a alta cúpula do
grupo, o que não deixava de ser também familiar haja vista que
muitos estavam inseridos nos negócios e reciprocamente. Estando
todos presentes foi dada a palavra ao senhor Joaquim: “O Diretor
Comercial, tomou a palavra e fez uma longa explanação dos
benefícios que a empresa iria auferir, atuando como S/A, atraindo
novos sócios e investidores, diversificando ainda mais os ramos de
atividades e expandindo suas fronteiras comerciais para além das já
conquistadas.”9
Depois de proferida toda a convincente explanação,
finalmente pediram a opinião do fundador do grupo, e ele disse:
- Joaquim, escutei atentamente! Sou testemunha do grande
trabalho e amor que você tem dispensado aos negócios da nossa
empresa. Você é merecedor de toda a minha confiança, mas
infelizmente, sou contra! Não concordo!
Todos ficaram calados, apenas o genro, Antônio Amâncio,
com sua maneira fidalga de tratar as pessoas e merecedor do
respeito de todos, perguntou:
- Seu Chagas, nós estamos curiosos e sem entender o
motivo de sua recusa.

Muito simples Antônio Amâncio, sendo Imperador, eu
seria burro se eu proclamasse a República.
Dito isso, levantou e saiu da reunião, deixando a todos
perplexos.
Passado algum tempo, a ficha caiu e alguém gritou:
- O Coronel enxerga a vida de binóculos. Em time que está
ganhando, não se mexe.
Todos caíram na risada e nunca mais se falou em S/A, na
família Barreto Lima.10

Inúmeras outras histórias colocaram lado a lado essas duas
grandes figuras, que apesar de não terem vínculos sanguíneos de
primeiro grau, nutriram entre si muita consideração, respeito e amor
mútuos.
E foram justamente esses ingredientes que fizeram com que o
“filho postiço” ganhasse espaço no coração do velho patriarca. O
menino órfão ganhou um pai à altura podendo este também contar
com um grande filho digno de carregar seu sobrenome e de honrar a
história da família do qual sempre zelou em representar muitíssimo
bem, seja nas empresas, seja na vida social.
Para encerrar essa parte, não poderia me furtar de falar do seu
lado mais marcante: o tamanho de seu coração. É até comum hoje
muitos classificarem as pessoas boas como “bobas”, “ingênuas”,
“fracas”, logo virando ela motivo de chacotas e sofrendo exclusão. A
bem da verdade é que Joaquim, apesar das intempéries da vida não
se tornou uma pessoa amarga, muito pelo contrário.
No capítulo “Quinca em Copacabana” é contada uma história
por demais emocionante. Narra ele de como um gesto cristão, uma
mão amiga se faz capaz de mudar a vida das pessoas. A
benevolência, tal como o perdão, não faz o bem maior a pessoa que
é ajudada, mas sim, aquele que ajuda.
Segue, portanto, um trecho dela:
KINCÃO, como era conhecido entre os eleitores sobralenses, era
uma figura humana extraordinária, a ponto de ser alcunhado pela
população pobre como „oceano de bondade‟. Seu único defeito,
segundo um primo-irmão era “ser bom demais”.11

Pois bem reza o tópico de Joaquim se encontrava na cidade
maravilhosa, a trabalho. Quando finalmente cumpriu todas as suas
obrigações, aproveitou a folga para relaxar um pouco observando o
lindo mar carioca, quando foi abordado por um sobralense chamado
João, que foi logo contando sua história. É que ele e sua família

passavam por muitas dificuldades enquanto moravam em Sobral e a
ideia que se tinha para reverter a situação seria tentar a vida no Rio
de Janeiro.
Mas com que dinheiro viajariam até lá? Foi aí que Joaquim
entrou na história:
Ouvindo em Sobral os relatos das bondades do Quincão, resolveu
procurá-lo em sua residência, na Praça do Abrigo Coração de
Jesus. Depois de várias tentativas, finalmente, João conseguiu
encontrar o comerciante Joaquim Barreto Lima.12

Assim que viu o solicitante, Barreto teria dito, com a voz rouca
que lhe era peculiar: “O que posso fazer por ti, criatura?” Foi
quando sem nem pensar meia vez “Seu Joaquim, imediatamente,
pegando um bloco de notas, escreveu uma ordem para o
responsável pelo box da empresa PENHA, na rodoviária de Sobral,
autorizando uma passagem para o Rio de Janeiro.” 13
E assim foi feito João pode então realizar seu sonho chegando
na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, quando viu aquele que foi o
único capaz de lhe prestar auxílio num momento tão difícil não
tardou em agradecer e render-lhe votos de gratidão, dizendo:
Seu Joaquim, devo muito ao senhor. Hoje, sou um homem feliz!
Casei, minha esposa é maravilhosa e temos dois filhos saudáveis!
Minha mãe mora comigo e meus irmãos estão trabalhando. Tenho
carro e consegui recentemente comprar minha modesta, mas
confortável casa, na vizinha cidade de Niterói. Só tenho que
agradecer a Deus e à bondade do Seu Quinção” 14

Quando pois João despediu-se e Joaquim quis pagar a conta,
ouviu do garçom: “Desculpem, mas o João já pagou!” Depois disso os
lábios de Quincão cerraram e seus olhos mareavam em lágrimas.
Enfim esse foi outro grande embaixador de seu Chagas na terra, que
apesar de não ter sido um filho “legítimo” fez jus ao legado do pai e
da família sendo, portanto merecedor de todo reconhecimento, não
só dos amigos, dos conterrâneos, dos liderados bem como também
de todos aqueles que viam com certa desconfiança, o tratamento
dependido pelo pai em face dele. Encerro portanto, com o velho e
batido provérbio popular: “a gente tem o que merece.”
1. LIMA, César Barreto. O homem é o Quinca. Fortaleza: Premius Editora, 2011,
p. 38.
2. LIMA, César Barreto. Ob., Cit., p. 38.

3. Id., Ibid., p. 38.
4. Id., Ibid., p. 39.
5. Id., Ibid.
6. Id., Ibid., p. 75.
7. Id., Ibid., p. 76.
8. Id., Ibid., p. 77.
9. Id., Ibid.
10. Id., Ibid., p. 78.
11. Id., Ibid., p. 38.
12. Id., Ibid., p. 71.
13. Id., Ibid., p. 72.
14. Id., Ibid.

10.3. FLAMARION: um nome para a galeria do Glorioso
Exército Brasileiro
Vamos agora falar de um personagem que não seria exagero
afirmar que poderia muito bem ele ser comparado e alcunhado de o
“Duque de Caxias” sobralense. Foi um daqueles que o respeito a
farda e patriotismo a nação lhe acompanhou desde pequeno até o
seu último respiro. Dado aos estudos desde pequeno, ampliava seus
conhecimentos lendo clássicos, exercitando, vez ou outra, sua
escorreita e peculiar forma de escrever.
Na edição Nº 62 do Jornal A Imprensa, do dia 8 de dezembro
de 1925 na seção “Viajantes”:
Vindo da Capital do Estado acha-se entre nós em gozo de
férias o nosso distinto amiguinho Flamarion Barreto Lima,
aplicado aluno do Colégio Militar e dileto filho do nosso
dedicado amigo Francisco das Chagas Barreto 1º suplente do
Delegado de Polícia e acreditado comerciante. 1

Só para citar algumas de suas contribuições, foi ele um dos
responsáveis por escrever sobre a história Militar famosa na

Enciclopédia Larousse. Outro grande subsídio prestado por
Flamarion, foi o de ser professor da ECEME, preparatório para
ingresso dos cadetes no Exército. Investido nessa condição, reza a
lenda que seus alunos chegavam a cerrar as frestas das janelas e
trancavam as portas da sala de aula para que não fosse
desperdiçada nenhuma palavra que saísse de sua boca.
Segundo o Coronel Jarbas Passarinho, ex-Ministro da Educação e
ex-Senador da República, as aulas do coronel Flamarion estavam
com as salas constantemente lotadas, pois, além de sinônimos de
status ser aluno do Coronel Flamarion Barreto, era condição
fundamental para enriquecimento do currículo dos pretendentes à
promoção nas Três Armas”.2

Graças a sua inveterada conduta e serviços prestados as armas
brasileira, amealhou grande respeito perante não só na instituição
que representava bem como também em vários outros segmentos
sociais. “O General Flamarion, juntamente com o General Castelo Branco,
o General Golbery Couto e Silva e o General Poly Coelho, formavam, para
muitos, a parte da „elite‟ da inteligência do Exército Brasileiro.”,3
pondera César Barreto.
Por conta desse convívio, tornou-se amigo íntimo do
presidente Castelo Branco (quem foi o primeiro presidente
cearense). Inclusive, na 3ª edição da obra Estórias e Histórias de Sobral
(2010), do seu sobrinho e escritor César Barreto, é contada uma
história tensa envolvendo os dois. Trata-se ela do capítulo “Bicudos
não se beijam” da qual passaremos a contar.
Era sabido que Flamarion apesar da “fama” não gostava de ser
homenageando ou elogiado a esmo até se zangando as vezes. Muito
sábio era consciente que quando muitos estão lhe querendo lhe
colocar num pedestal, estão é na verdade querendo derrubá-lo; pois
cheio de orgulho e soberba o homem perderia sua humildade, a
maior virtude das grandes figuras históricas. Mas mesmo sabendo
disso Castelo Branco não tardava em provocá-lo.
O relacionamento entre o Comandante [Castelo Branco] e o
Professor [Flamarion] era meio complicado. Achava o Coronel
sobralense que o Chefe Castelo Branco estava de “zombaria”,
quando interrompia suas aulas para elogiar a fluência e o
conhecimento do Professor. “Na verdade, a fogueira da vaidade
estava sempre no meio, afastando o Comandante e o
comandado.”4

Certa feita, porém, teve um fato que azedou ainda mais a
relação inamistosa de ambos. É que certa feita, conta César, que
Castelo Branco tratou de enviar um discurso que iria fazer para
Flamarion ler. Até aí tudo bem. Mas não contava Castelo que seu
subordinado fosse devolver tal discurso cheios de correções
gramaticais além de sugestões quanto ao conteúdo. Ao que recebeu
o papel, Castelo ficou deveras apoquentado, diante segundo ele, da
ousadia do tal professor.
Já recompondo-se então chamou o professor Flamarion e
tratou de dizer-lhe calmamente:
“Meu Coronel, pedi ao senhor para apenas ler meu pronunciamento e
não corrigi-lo.”
“Fiz as duas coisas, meu comandante”, respondeu sério e num
tom de voz alta, o oficial sobralense. 5
E a rusga – para alegria de todos - parece ter ficado naquilo
mesmo. Tempos depois Castelo se tornaria presidente da república,
e Flamarion seguiria para reserva, preservando ambos certa
amizade ainda que turbulenta; pois que realmente marcou os dois
foi o respeito mútuo de um para com o outro que fez com que
qualquer intriga fosse dirimida diante da envergadura moral de cada
um sabia que o outro tinha.
Essa era a identidade moral de Flamarion. Certa feita outro
grande episódio que consolidou seu caráter diz respeito a um fato
que ocorreu em face de seu irmão, também militar, Luciano. Era
sabido de todos que este era o anverso de Flamarion em todos os
aspectos. Numas das suas escorregadas diante de um de seus
superiores, em consideração ao irmão Flamarion teria dito em
relação a Luciano:
- Luciano Barreto Lima cometeu uma falta grave e eu não o puni por
se tratar de seu irmão.
Então Flamarion lhe respondeu:
- Você fez muito mal, pois por se tratar do meu irmão, aqui ele é
sujeito a lei à disciplina imposta pelo Exército.
Na sua cabeça disciplinada seguia à risca o código militar na
vida civil. Além de figurar como um exemplo inconteste para os
moços, pode ele fazer ainda muito mais. Conseguiu escrever
grandes obras sobre a história brasileira, focando as grandes guerras
e batalhas. Uma literatura acadêmica refinada e abrangente
abordados aspectos históricos, sociológicos, antropológicos,
políticos, sobretudo, nacionais.

Não achava que se sacrificando horas e horas a fio na
dedicação de elaboração de grandes obras e dando aulas estava
cumprindo seu dever para com o futuro da Nação. Na verdade, seus
livros eram anotações para as aulas que ministrava. De tão profícuo
acharam por bem editá-los. Por essas e muitas outras ela sua postura
se fosse pra uma guerra era capaz de morrer pela sua pátria. Um
herói do exército brasileiro um maior orgulho do seu pai Chagas
Barreto.
Seu Chagas era um dos que nutria grande amor e paixão pelo
seu filho. Adorava conversar com o filho mais velho, dar e receber
conselhos, discutir acerca de temas de segurança nacional, lendo
seus escritos e dando aconselhamentos no que melhor escrever. Minha
avó Margarida, seu irmão, era outra que tinha grande admiração
por ele, lembrando-se dele até em sua avançada idade.
Quanto a essas edições, muitas outras de suas obras são
possuem edição antiga que datam e encontram-se encalhadas pelos
mais diversos sebos espalhados pelo país. Escrevia para revistas
especializadas do Exército.
Os militares Cesário Tebano Barreto e Luiz Flamarion Barreto
Lima, este último autor de verbete sobre o Exército Brasileiro na
Enciclopédia Britânica e escreveu mais uma dezena de livros sobre
História do Brasil e das Américas, com o timbre da ECME, dentre
eles:
Segue uma lista prévia de algumas das obras de Flamarion
Barreto:
1.
2.
3.
4.

Guerra do Paraguai,
Guerra de 1851-52,
Guerra Entre as Nações Hispano Sul Americanas,
Formação das Nacionalidades Sul Americanas “Edição Especial da
Campanha Ajuda Teu Irmão”,
5. Formação da Nacionalidade Brasileira,
6. Formação e Evolução dos Estados Unidos,
7. A Siderurgia na América do Sul,
8. A Siderurgia na América Latina,
9. Campanhas Militares da Independência dos Países Sul-Americanos:
Foc...,
10. Evolução Política dos Países Latino-americanos,
11. A Independência na América Latina e
12. Fatores Psicossociais Sul-americanos.

Hoje, infelizmente, muito dessas obras não foram nem sequer
reeditadas e se encontram com tiragens do ano de XX. Todas elas

podem ser encontradas também abrigadas no site do Google Books,
em formato digitais disponíveis parcialmente somente para
consulta.
Sonho algum dia em poder levantar uma campanha para
reeditá-las e/ou reuni-las em volume único. Sem dúvida é uma
coleção pelo qual nenhum estudioso, pesquisador, historiador pode
desprezar caso queira entender a história da formação da Nação
Brasileira.
Uma das maiores homenagens que o honroso herói brasileiro
teve foi quando o Tiro de Guerra de Sobral leva seu nome onde há
um busto em sua homenagem.
Por conta de tudo isso, foi alvo de bastante homenagens post
morten. Uma delas é o Tiro de Guerra com seu nome em Sobral,
onde há um busto também em sua homenagem. Amigo íntimo do
marechal Castelo Branco, futuramente Presidente da República.
Segue, portanto, sua síntese histórica:
“Criado pela Portaria Ministerial Nº 8.747, de 31 de
Outubro de1945, sob a denominação de „Tiro de Guerra Nº 215‟,
tendo como 1º Instrutor o 1º Sargento do Quadro Técnico
EUGÊNIO PEREIRA DE MELO, Em caráter provisório, o Tiro de
Guerra de Sobral passou a funcionar num Departamento da
extinta Escola de Instrução Militar Nº 274, que havia funcionado
nas Instalações da Escola Técnica de Comércio Dom José
Tupinambá da Frota, situada na Praça da Figueira, no centro da
cidade de Sobral.
No dia 27 de abril de 1985, durante a segunda gestão do
Prefeito JOAQUIM BARRETO LIMA, o Tiro-de-Guerra de Sobral,
teve a sua Sede Própria inaugurada onde permanece até os dias
atuais situado à Rua Antônio Peixoto, nº 99 – Cohab I – Sinhá
Sabóia, sede esta de 1.000 m2 de área coberta, encravada em um
terreno de 20.000 m2. Nesta oportunidade recebeu oficialmente o
nome de „TIRO DE GUERRA GENERAL FLAMARION
BARRETO‟.
O TG de 10-011 possui atualmente um efetivo de 150
(cinquenta) atiradores, na sua maioria jovens pertencentes à zona
urbana do município de Sobral.”

E as homenagens não fiam por aí. Nesse momento, peço a
devida vênia leitor (a) para destacar e transcrever na íntegra o
discurso do Ilustre Sr. Cel Darzan Neto da Silva, na ocasião de sua
posse na Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Essa
oração proferida pelo militar foi em ocasião ao assumir a Cadeira nº

45 da Academia de História Militar Terrestre do Brasil com o devido
elogio ao Patrono, Gen Luiz Flamarion Barreto Lima por ele mesmo
considerado “Uma inspiração permanente à preparação intelectual e
moral do futuro oficial de estado-maior”.
Segue seu depoimento na íntegra:
“Senhor Cel Cláudio Moreira Bento, Presidente da Academia de
História Militar Terrestre do Brasil,
Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais
Senhoras e Senhores
Senhores Acadêmicos,
“Ao ingressar na Academia de História Militar Terrestre do Brasil,
sejam de agradecimentos as minhas primeiras palavras.
Agradecimento ao General-de-Exército Gilberto Barbosa de Figueiredo,
Presidente do Clube Militar, por acolher, na Casa da República, a Academia de
História Militar Terrestre do Brasil.
Agradecimento fraterno e emocionado ao Coronel Cláudio Moreira Bento,
Presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, e aos demais
Acadêmicos por me receberem no seu quadro, indicado que fui para ocupar a
Cadeira Nº 45, que tem, como patrono, o General Flamarion Barreto Lima.
Quando decidi prestar concurso para a Escola de Comando e EstadoMaior do Exército, por orientação unânime dos oficiais do 1º Batalhão
Ferroviário, sediado em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, onde eu servia
em uma Companhia destacada “no mato”, como dizíamos na época, busquei a
orientação do General Flamarion. O General Cândido Vargas Freire, o Coronel
Cláudio Moreira Bento e o Cel. Martines já haviam obtido sucesso no Concurso
para ECEME recebendo os ensinamentos do Gen. Flamarion, vindos do Rio de
Janeiro, em gravações de aulas feitas por companheiros que anotavam os
assuntos tratados e, principalmente, as questões propostas, a correção dos
trabalhos realizados e as questões corrigidas com as observações e informações do
Mestre.
Foi assim que, semana após semana, o General Flamarion – dedicado
Mestre –, na sala de aula improvisada naquele porão (ou subsolo) do Edifício da
Praia Vermelha (EPV), mobiliado com carteiras velhas, ensinava pausada e,
objetivamente, discorria sobre os assuntos do programa do Concurso tanto para
os candidatos do Rio de Janeiro quanto para os demais candidatos distribuídos
em todo território Nacional.
Aquelas situações intrincadas e pesadas fluíam ordenadas, integradas e
claras, e a História acontecia de forma lógica no grande palco da Geografia,
dando-nos as visões retrospectiva e prospectiva das coisas, permitindo-nos
identificar a participação do Poder Militar nos episódios e fatos históricos,
fazendo-nos antever o papel silencioso e anônimo do Oficial de Estado-Maior e
do Comandante militar na construção do porvir.
Com o General Flamarion na orientação para um concurso, aprendemos,
com ele, a pensar: pensar sobre o espaço em que vivemos, pensar sobre o que
fomos, o que somos e o que queríamos ser; pensar sobre as nossas

vulnerabilidades, pensar sobre nossas possibilidades; pensar sobre o que é a
instituição militar e o que ela representa para a Nação.
E assim foi a preparação do grupo: pensando, questionando, pesquisando,
discutindo, concluindo e transformando a conclusão em ação no exercício das
funções de Oficial de Estado Maior e de Comandante.
Em nossa profissão, tivemos, como tantos outros, no General Flamarion,
o preceptor que nos preparou para o Doutorado das artes e ciências militares.
Presto o meu testemunho pessoal sobre o General Flamarion Barreto
Lima, patrono da Cadeira Nº 45 da AHMTB na qual hoje sou investido.
Luiz Flamarion Barreto Lima nasceu em 19 de outubro de 1912, em
Sobral, no Ceará, filho de Francisco das Chagas Barreto Lima e de Maria
Cezarina Lopes Barreto. Oriundo do Colégio Militar do Ceará chegou à Escola
Militar do Realengo em abril de 1931, aluno 657, que se tornaria Cadete em 25
de agosto do mesmo ano e ingressaria no Curso de Infantaria, em abril de 1932.
Aspirante em 25 de janeiro de 1934, ascendeu aos postos de 2º e 1º Tenente em
34 e 36. Em novembro de 1934, casou-se com D. Neuza de Oliveira Lopes. Foi
promovido a Capitão em 1940, a Major em 1950 e a Ten. Cel em 1953. Em 15 de
outubro de 1956, passou para a Reserva, ascendendo ao posto de General de
Brigada na inatividade, de acordo com a legislação da época.
Ao longo da carreira militar serviu em Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro e
Cruz Alta. Por onde passou, destacou-se pela dedicação, seriedade e por seu
talento como instrutor. Mas seria na década de 40, como Capitão, que, no 8º RI,
iria demonstrar seu gosto pela História Militar. Seu trabalho mereceu o
reconhecimento do Comandante e de toda a Guarnição, pelo tanto que
representou para o desenvolvimento do civismo e do amor à Pátria fundados no
conhecimento da História.
Em 1943, veio para o Estado-Maior do Exército. Candidatou-se à
ECEME em 1944, sendo aprovado como 15º/113. Concluiu o Curso em 1945 e
voltou ao Ceará. Foi admitido na Ordem do Mérito Militar em 1951. Em 1954
voltou à ECEME para, até 1956, chefiar a Seção de História, na qual
desenvolveria um trabalho eficiente que, com justiça, foi louvado, reconhecido e
destacado pela Escola.
Passando prematuramente para a Reserva, dedicou-se à preparação dos
candidatos à ECEME. E o fez com a mesma dedicação, seriedade e eficiência de
sempre, durante muitos anos. Foi o precursor do atual Curso de Preparação, hoje
conduzido pela Divisão de Ensino à Distância da ECEME.
Contribuiu pra o sucesso de muitas gerações de oficiais. Ensinou-nos a
pensar...
Ainda hoje encontramos a sua metodologia, seu conhecimento e as suas
palavras perpetuadas nos Cadernos e Apontamentos que nos deixou, ou
permeando textos posteriores escritos por aqueles que, como eu, puderam
usufruir do seu saber.(...)
(...)Deus permita que, na Cadeira da qual é Patrono nessa Academia de
História Militar Terrestre do Brasil, eu possa honrar tanto a memória desse
soldado e educador General Luiz Flamarion Barreto Lima,(...). ”
Muito obrigado.

Cel. Darzan Neto da Silva

Essas foram as lúcidas palavras do Cel Darzan Neto da Silva
que em poucas linhas, disse muito a respeito desse grande vulto do
que tanto contribuiu com o Exército Brasileiro, Flamarion Barreto.
Esta bela homenagem está disponível para consulta pública em
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.ahimtb.org.br/medalhamerito2.htm.
Esses foram alguns dos traços biográficos do vulto Flamarion
Barreto. Hoje seu nome segue tal como ele sempre foi na vida toda –
por debaixo do manto da discrição. Em vida, fugia dos holofotes,
mas temos a consciência de que sua vida e obra tenham que ser
resgatadas. “Não foi só a família que perdeu um filho ilustre, foi a Pátria
que perdeu um oficial que vivia na caserna, noites e dias para a educação da
mocidade.”, disseram um dos seus admiradores quando da sua
partida.
1. Jornal A Imprensa, Sobral/CE, Edição N 62, 8 de dezembro de 1925.
2. LIMA, César Barreto. Estórias e Histórias de Sobral. 3ª Edição. Fortaleza:
Premius Editora, 2010, p. 46.
3. LIMA, César Barreto. Ob., Cit., p. 45.
4. Id., Ibid, p. 46.
5.Id.

10.4. Luciano Thebano: O famoso caso Baependy

Pouco se sabe acerca desse outro esse ilustre personagem,
nascido no ano de 1918. Se sabe somente que apesar de militar igual
ao irmão, ainda assim era adepto, digamos assim, de um estilo de
vida mais livre. Contudo sem dúvidas poderíamos resumir sua vida
numa de suas maiores estórias que teve ele como protagonista. É ela
o “causo” que pode ser contada numa crônica de título “O
Admirável Thebano”, abrigada no livro do atento César Barreto
chamado As Fantásticas Estórias de Sobral.
Logo no início da história é relatado o seguinte:

Em agosto de 1942, o comerciante Francisco das Chagas
Barreto Lima, recebeu um telegrama do Estado Maior do Exército
Brasileiro, da cidade do Rio de Janeiro, comunicando o
falecimento de seu filho, o tenente Luciano Thebano Barreto Lima.
O nome do tenente Luciano figurava entre os 270 passageiros que
encontram-se a bordo do navio brasileiro Baependy, que foi
torpedeado por um suposto navio alemão, entre Sergipe e a Bahia,
às 19 horas e 10 minutos, do dia 15 de agosto de 1942.
O acontecimento causou comoção na cidade de Sobral,
sendo decretado pelo Executivo Municipal, luto oficial por três
dias.
O patriarca da família Barreto, sem direito de enterrar o
corpo do filho sepultado nas aguas profundas do Oceano
Atlântico, mandou celebrar uma missa na Igreja da Sé, suportando
com serenidade e fé, a terrível perda do ente querido. Ao lado da
inconsolável esposa, Dona Sinhá, agradeceu as manifestações de
pesar e carinho do povo sobralense, afirmando que, o filho tinha
apenas recebido um chamado de Deus.1

O mundo naquela época havia virado um verdadeiro barril de
pólvoras. Todos os continentes estavam mobilizados. Com o Brasil
não foi diferente e acabou sendo atingido diretamente. Além do mais
o governo americano vendo a empatia de Getúlio para com o
governo nazista, não tardou em oferecer ajuda financeira para tocar
alguns projetos importantes no Brasil, caso o apoiassem, como a tal
Usina de Volta Redonda no Rio de Janeiro.
Realmente num contexto de muitas perdas e sofrimentos uma
notícia daquelas ficava até mais aceitável. Mas com relação ao caso
do jovem tenente o destino foi mais generoso.
Uma semana após o recebimento do triste comunicado do
falecimento do filho Luciano Thebano, Seu Chagas Barreto estava
jantando com a família em sua residência, na Praça do Siebra,
quando o silêncio familiar foi quebrado por forte e insistentes
batidas à porta principal do velho casarão. Um empregado da
família foi atender o inconveniente chamado. Ao abrir a porta da
morada dos Barretos, o serviçal acabou tendo uma fantástica
surpresa: “Ali, diante dos seus olhos, sorrindo, estava a alma do
jovem Tenente Luciano Thebano, o filho do patrão Chagas
Barreto”. O pobre empregado, branco como cera, chegou
momentaneamente a desfalecer ao ser tocado pelo alegre oficial.
Thebano adentrou silenciosamente na casa para fazer
surpresa à família reunida na sala de jantar.
O genitor, ao levantar os olhos e enxergar a figura do filho
morto, sorridente, fez um sinal da cruz e exclamou: - “Virgem

Maria, Sinhá! O nosso menino veio do céu nos visitar!”
A bondosa mãe Dona Cesarina, com a visão da alma do
filho, desmaiou, sendo amparada pelo filho Cesário, que se
encontrava sentado ao seu lado.2

Contrastava com seu irmão também militar Flamariom, mais
circunspecto, sério e disciplinado. Essa estória, na minha humilde
opinião, foi uma das melhores escritas por César. A historicidade, o
drama, o desfecho inusitado, foram ingredientes de um causo digno
de uma história televisiva de ficção. Foi assessor do Ministro e
embora não fosse tão austero como o irmão Flamarion, também se
tornou uma figura inolvidável da vida pública cearense.

1. LIMA, César Barreto. As Fantásticas Estórias de Sobral. Sobral: IOM
Imprensa Oficial do Município, 2005, p. 74.
2. LIMA, César Barreto. Ob., Cit., pp. 76-7.

10.5. MAXIMINO: The teacher
Segue – infelizmente -, a sina que abateu a maioria dos nossos
personagens retro, as poucas informações acerca de sua pessoa.
Assim sendo, pouco podemos falar a não ser o que se segue. De
antemão deve-se fazer a ressalva de que aqui não devemos confundir
quanto do seu outro irmão também chamado Maximino e de seu
primo Maximino Barreto Frota, jogador do Guarany. Seu Chagas
colocou o nome nesse filho justamente em homenagem ao tio morto
precocemente.
Este, teve o ponto máximo de sua vida quando foi mandado
pelo pai para estudar nos EUA (a pedido dele mesmo), mas logo foi
“repatriado” pois não estava tendo rendimento satisfatório nos
estudos apesar de já estar dominando bem a língua inglesa.
Em meados dos anos cinquenta, José Maximino, começou a encher
a cabeça dos pais com mais um de seus caprichos, querendo ir
estudar nos Estados Unidos da América. Acabou convencendo-os,
e inicialmente, à sempre delicada Dona Cesarina Lopes Barreto.
Argumentava que desejava ir para os “States”, para estudar
medicina.1

Mas o intento não foi conseguido. Ao que parece o jovem
Maximino parecia estar mais era passeando do que quaisquer outras
coisas. Nas cartas que mandavam para os pais ele sempre aparecia
bem deitado numa praia o que deixava os pais bem desconfiados.
Assim os pais decidiram trazê-lo de volta. Assim que retornou
começou a dar aulas de inglês.
Por vezes foi consultado para traduzir documentos e
telegramas com inglês quando a firma precisava se comunicar com
os estrangeiros. Este tinha o estranho apelido de “Piririguá”, que
fazia referência a uma ave com predominância no sul do país por
conta da semelhança de um topete entre ambos.
Se destacava por ser um orador de primeira linha, mas
também um bom “vivant” inveterado. Era o tio mais querido dos
sobrinhos a quem ele animava sempre contando a tal “Mensagem à
Garcia” como se fosse a primeira vez. Apesar da alegria com que
sempre levou a vida, seu fim foi triste.
Piririguá acabou morrendo sozinho, abandonado pela
família, em uma cama de enfermaria, no Hospital Geral de
Fortaleza (HGF). Passando dificuldades financeiras nos últimos
dias de vida, não perdia o senso de humor e o espírito social,
recebendo os poucos amigos que o visitavam e lutando contra o
câncer no leito hospitalar. Todos escutavam a sua estridente e
gostosa gargalhada, ressoando pelos silenciosos corredores do
HGF.
“Descanse em paz, Piririguá. Agite suas asas na eternidade.
Cante seu canto para os anjos!”2
1.LIMA, César Barreto. As Fantásticas Estórias de Sobral. Sobral: IOM Imprensa
Oficial do Município, 2005, p. 39.
2. LIMA, César Barreto. Ob., Cit., pp. 44-5.

10.6. AS FILHAS

Quanto as filhas, faço a mesma ressalta enquanto iniciava a
minha fala sobre os seus irmãos. Não se têm muitas informações a
respeito dos pormenores de suas vidas, com exceção de minha avó
Margarida Barreto, que era, diga-se de passagem, considerada a sua
filha predileta.
Dessa filha, portanto, devida minha condição de neto e

sobretudo pela oportunidade de convivência que tive com ela, posso
relatar com certa previsão, algumas informações, sem falar das
outras informações que tenho no livreto Minha doce Margarida feito
por uma de suas netas Suly Barreto onde ela narra a trajetória de
vida da avó. Na ante capa do livro há uma dedicatória da autora e
da biografada à minha mãe Cesarina onde diz: “Para minha filha
Naná com um grande abraço de sua mãe Margarida”.
Seu registro de batismo aconteceu com certa visibilidade, pois
o fato foi devidamente consignado na nota “Registro social:
Batizados” da edição número 2 do jornal de seu tio Deolindo A
Lucta no dia 7 de maio de 1914.
Dizia o jornal:
Domingo último foi levada a pia batismal, onde tomou o
nome de Margarida, uma filhinha do Sr. Francisco das
Chagas Barreto Lima, que por esse motivo reuniu em almoço
íntimo, na sua residência, várias pessoas das suas relações.
Paraninfaram a neófita o jovem Raymundo Lopes Teixeira e
sua mãe, Vicencinha Teixeira.1

Margarida Barreto nasceu a 13 de janeiro de 1914. Era um bebê
muito querido pelos pais. Não era de choramingar e mamava com
muita vontade. Gostava de brincar as brincadeiras mais inocentes.
“Margarida teve uma infância rica em brincadeiras e canções de roda,
brincava em uma praça em frente à sua casa, chamada praça do Ciebra.” 2
Seu desenvolvimento foi evoluindo a contento e era hora de entrar
na escola. Na mocidade se mostrou como uma garota diferenciada,
não adepta de festas e mexericos comum entre as outras moças,
mais assanhadas.
Na verdade, era muito parecida com a mãe, recatada, religiosa.
Aos 7 anos de idade ingressou na carreira escolar onde fez o 1°
Grau no Colégio Mocinha Rodrigues. Mesmo não terminando o 2°
Grau absorveu grande parte da sua cultura por meio da literatura
romântica. Sempre se superou como filha, sendo bastante correta e
religiosa. Era frequentadora assídua das missas, por isso não
despertou interesse por festas, nem por aprender a dançar. 3

A relação na infância com os irmãos foi de bastante proveitosa
marcada por uma afortunada animosidade. Naquela época se tinha
muitos irmãos, então muitos deles acabavam sendo seus maiores
amigos. Brincadeiras coletivas dentro de casa ou fora dela com um

ou outro amiguinho. Guardava na mente várias dessas boas
lembranças.
Outra lembrança da sua memória era quando os seus irmãos mais
novos iam comprar bulim, em frente ao teatro São João, onde os
tabuleiros ficavam na maioria dos dias. Essa lembrança está
sempre em sua memória por que sua irmã Porcina sempre ficava à
espreita, esperando seus irmãos passarem para lhes roubar doces.4

Mas nem tudo eram flores. Aos onze anos vivenciou com um
clima de consternação sem precedentes com a morte do tio jornalista
Deolindo Barreto. Tempos depois outro golpe ainda maior. Sofre a
perda de seu filho Luizinho de uma queda de rede aos 8 anos de
idade. Realmente um momento muitíssimo doloroso para os pais.
Margarida depois disso, perguntava de si para si se ainda valia a
pena viver.
Já na senilidade, vida prega outra de suas peças. Seu
primogênito fica bastante doente. No decorrer da internação, os
outros filhos preferiram não contar a veracidade para a mãe quanto
do estado do real filho. Mas o coração de mãe não falha. Quando da
perda do filho “(...) sofreu muito... Adoeceu e perdeu o gosto das novelas,
pois dizia que levaram com ele um pedaço de seu coração...” 5
Quando moça, muito bonita e conceituada chamou atenção de
alguns rapazes. Ela não se dava se ligava muito com flertes de
ocasião, preferia ficar entretida com os livros. “O escritor que ela
mais gostou foi de Secrip, um romance onde tinha como tema
principal a frase: „Onde a previdência zomba de um Conde e de um
Marquês.‟” 6
Mas como era natural já da idade, começou a ser cortejada e
até ensaiando alguns namoricos. Um deles fora José Geraldo, um
rapaz que costumava cavalgar com seus possantes cavalos na Serra
da Meruoca. Outro foi um jovem militar da capital Fortaleza, mas
nem chegaram a namorar, pois a sua grande paixão mesmo foi
Antônio Amâncio Correia Lima.
Tudo isso começou, em um dia que seu pai o convidou para
almoçar em sua casa. Margarida estava a mesa quando aquele
inesperado convidado chegou. Depois de uma troca de olhares,
ela sentiu que foi paixão à primeira vista. Pois aquele homem, alto,
bonito e elegante tocara profundamente seu coração. Passaram o
almoço todo um observando o outro, mas Antônio não teve
chance de conversar com Margarida. Incialmente deixou dois
bilhetinhos no aparador do relógio de parede, hoje relíquia. Nestes

dois bilhetinhos: „Eu e Você.‟ Em seguida uma carta, dizendo que
estava perdidamente apaixonado por seus olhos e por sua
simpatia. E desde o dia que a viu desejou namorá-la. Assim, na
vontade de tê-la, passou a frequentar mais o comércio do pai. Mas
como não ia com frequência, começou a namorar com Zé Ferreira
que tinha sido seminarista.7

Mas o namoro com este ou outro pretendente estavam fadados
a não progredir. É que ela não conseguia esquecer Amâncio de jeito
algum. Aquele rapaz com caráter firme e porte elegante de um lorde
inglês. Amâncio, nascido em Crateús por coincidência era
pertencente, também, a mesma raiz genealógica da família do Sr.
Chagas Barreto, os Souza Lima.
A interação entre os dois aconteceu de maneira bastante
natural. As conversas, as cartas, os passeios ao ar livre, tornaram-se
constantes; enfim estavam mesmo perdidamente apaixonados.
Tinham certeza que tinham sido feitos um para o outro, sendo
maduros no relacionamento até a hora de dá o maior passo qual seja
– o tão sonhado casamento. Amâncio não era só querido por ela mas
por toda família. “Antônio não teve coragem para pedir a mão de
Margarida a seus pais e pediu auxílio do tio Ataliba que era advogado. Com
a mão de Margarida cedida o casamento ocorreu em Sobral.” 8
Passam a lua de mel em Crateús, sendo que quase moravam
por lá, tendo inclusive alguns de seus filhos nesta cidade; até que
decidem, definitivamente, morar em Sobral, como era da vontade
dela. O casal foi se estabelecendo, outros filhos vieram, a família foi
crescendo, quando alguns problemas começaram a se insurgir.
O enlace e a viagem pós casamento foi tudo uma maravilha, o
marido não poderia ser melhor se não fosse um detalhe. Antônio
Amâncio tinha problemas com bebidas. Isso acabou sendo o
estopim do casal pensar seriamente em se separar. Antes, entretanto
ainda tiveram de enfrentar um grave acidente automobilístico na
frenética capital Fortaleza.
Margarida passou por momentos tristes quando muito
nova, descasada com dois filhos, Martônio e Neila, veio a
separação do seu grande amor, seu esposo por que o vício do
alcoolismo o dominava e isto tornou impossível o relacionamento
do casal. Tal acontecido foi promovido pelo seu pai Chagas
Barreto e pelo seu sogro José Amâncio.
Martônio ficou com o avô e Neila viajou com a mãe para o
Rio de Janeiro e ele foi para Crateús.
Margarida ficou na casa de seu irmão Luciano que era

militar e ocupava alto cargo no Instituto de Geografia do Brasil. Lá
ela fez vários cursos como: taquigrafia, francês, datilografia e
piano.
Antônio Amâncio foi cumprir seu exílio no sítio de
propriedade de seu pai. Sem nenhuma comunicação com família,
para ver se recuperava-se do vício.9

Mas a história não podia acabar por aí. Provando que assim
como na vida a resiliência deve permanecer também no amor eles
decidiram reatar para alegria de ambas as famílias:
Passaram 06 anos separados. O amor falou mais alto.
Antônio, depois de muito sofrimento e reflexão, amadureceu.
Margarida voltou do Rio e, apesar dos obstáculos da família,
namorava às escondidas com Amâncio na casa da tia Nazaré (irmã
de sua mãe).
O amor venceu todas as barreiras. Antônio e Margarida se
reconciliaram e ele prometeu não beber mais e viver uma vida de
paz e Amor ao lado de sua amada.10

Os anos se passaram outros mais filhos vieram e quando
comemoravam 48 anos de casados veio a notícia:
Antônio adoeceu e o diagnóstico foi triste: doença incitável,
devido ao álcool e o fumo. A família ficou arrasada. Antônio era a
alegria com suas brincadeiras, enfeitava a vida das famílias e
alegrava a todos eu partilhavam de seu convívio.
Homem de fé inabalável, aceita a terrível doença com
paciência, resignação e com a esperança de ficar bom.
Margarida nunca quis aceitar o diagnóstico e tudo fazia
para que seu grande amor voltasse a ser o homem alegre e amigo
que fazia a sua vida, de sua família, parentes e amigos ficar bonita,
alegre e feliz.
Os dias iam passando e aquele forte, de inigualável
bondade, ficava mais magro abatido. Margarida sofria muito, mas
sempre ao seu lado dando-lhe força e fé na sua recuperação.
No auge de sua doença, perto de morrer, ele desconfiado de
sua gravidade, pediu que sua Daída (como carinhosamente
chamava Margarida) e seus filhos que ficassem ao seu lado por
que a saudade que ia sentir de todos nós era imensa e
insuportável. Com os olhos marejados em lágrimas dizia:
- Seja feita a vontade de Deus!
Ele partiu! Margarida sofreu muito ao perder o amor de sua
vida e a dor foi tão grande que seu coração ficou amargurado e
doente.
A família perdeu seu palhaço, amigo, ídolo, mas sabe que

ele está no lugar especial, olhando por ela lá no céu, pertinho de
Deus. 11

Quando bastante idosa e dessa fase eu me lembro muito bem
pois ela costumava passar longas temporadas em nossa casa.
Dedicava-se ao crochê e rezava o terço como ciclo vicioso, repetitivo.
Perguntava-me, repetidamente, algumas questões quando estava
viciosamente entretido com os besteiróis da televisão alienante. Não
entendia, não tive a sensibilidade de perceber que ela estava somente
querendo minha atenção. Essa foi a minha avó, uma benção nas
nossas vidas.
Quanto da sua irmã, vemos totalmente um perfil oposto.
Porcina era mais aguerrida, não se contentava em ser tratada como
uma simples mulher do lar. Desde a infância e juventude se
mostrava uma mulher certa de suas convicções e destino. Casou-se
com tendo vários filhos dentre eles o oftalmologista e ex-prefeito de
Sobral Ricardo Barreto. Ela adorava o embate político, participando
quando podia das reuniões da família sobre política.
Veja mais um pouco sobre a mesma:
Já Porcina, sua irmã, sempre se destacou por ser muito
impulsiva, pois era comum ver ela desafiar as ordens de seu pai e
de seus irmãos, sendo muitas das vezes acobertada por sua irmã
Margarida quando das suas primeiras saídas para namorar. Era
muito comum ela chegar tarde em casa e era Margarida que
discretamente abria a porta dos fundos para ela entrar sem que
ninguém percebesse.
Porcina sempre foi o oposto de Margarida: desafiava e
brigava com os meninos da praça se impondo, gostava muito de
contar histórias quando estava na roda das amigas. Adorava festa
de São João, mas não gostava quando suas amigas diziam que era
uma festa para gente de baixo nível social e achava isso coisa
muito chata. 12

É muito comum irmãos mais próximos se distinguirem um do
outro quando de suas personalidades, e isso é muito bom em certo
aspecto, pois ajuda a equilibrar as diferenças de um para com outro
em meio ao ambiente familiar. Porcina e Margarida – já adultas -,
ainda protagonizaram uma história que envolveu seu irmão Cesário e
o Pe. Palhano de Sabóia.
É que em plena campanha eleitoral que colocaram em lado
opostos esses dois candidatos, lá para as tantas, Cesário tratou de
usar uma rádio aliada com vistas a se defender de provocações por

parte do padre. Cesário se defendeu, mas foi além desferindo
vitupérios contra o santíssimo padre. Em contra resposta Palhano
tornou a ir a sua radio conclamando que o povo tirasse satisfação
com Barreto. E aconteceu que a multidão católica aderiu a
conclamação e partiram para a casa do mesmo. E para sua grande
surpresa até suas duas irmãs estavam lá protestando.
Porcina casou-se com Valeriano e tiveram nove filhos. Pessoa
muito batalhadora de tudo fazia pelos filhos. Perdeu o marido
quando seus filhos já estavam todos casados, mas superou essa
perda, sendo sempre alegre e transformando a vida em uma
prosa. Mesmo estando adoentada não perdeu suas manias de
infância. Todos que a conhecem sabem que pessoa magnífica é
Porcina.13

Esse é um breve perfil dessa senhora chamada Porcina.
Gostava de política. Era um dos maiores e mais aguerridas cabos
eleitorais da família quando ela estava em disputa. Foi ela, sem
dúvidas, uma das maiores mentoras da eleição de seu filho, o Dr.
Ricardo Barreto.
Já quanto as outras filhas infelizmente carecemos de
informações. Mas sabe-se que Socorro fora uma das mais
apaixonantes dela. “Socorro, sua sexta irmã, é de uma inteligência rara,
muito querida, sempre estudiosa, era uma das primeiras da turma, é o xodó
de Margarida.” Assim como a irmã Porcina, tinha uma personalidade
forte. Sua história também fora fascinante. Foi “transgressora” pois
fugiu de casa para casar com seu grande amor.
Bem, esses são em suma traços biográficos dos descendentes
diretos do senhor Chagas. Cada um ao seu modo, demonstraram
apreço e honraram o nome do pai que tiveram.

1. Jornal A Lucta. Sobral/CE, Edição N 2, 7 de maio de 1914.
2. BARROS. Suly Barreto. Minha doce Margarida. Natal: Edição da Autora,
[S/D], p. 3.
3. BARROS. Suly Barreto. Ob., Cit., p. 01.
4. Id., Ibid., pp. 3-4.
5. Id., Ibid., p. 35.
6. Id., Ibid., p. 11.

7. Id., Ibid., pp. 13-4.
8. Id., Ibid., p. 15.
9. Id., Ibid., p. 26.
10. Id., Ibid., p. 28.
11. Id., Ibid., pp. 31-3.
12. Id., Ibid., p. 4.
13. Id., Ibid., p. 22.
14. Id.

Capítulo 11
DE POTÊNCIA PARA POTÊNCIA: A visita do Presidente da
República do Brasil Castelo Branco

Bem caríssimos (as) leitores (as), com esse capítulo, chegamos
ao final do nosso humilde escrito, apesar do muitíssimo pouco que se
sabe sobre sua biografia.
No decorrer de todas essas linhas, fica patente sua perspicácia
e sua capacidade – mesmo não estando mais entre nós – de
influenciar toda uma geração por conta de sua inveterada relevância
social para com a sociedade sobralense, quiçá do Ceará, pois de
certa forma Sobral considerada “Princesa do norte” e sempre
despontou como uma cidade de grande importância.
Arrimo de família muito cedo, muitos até o consideravam
“turrão”, mas no fundo todos concordavam que ele é um amor de
pessoa por seus atos e atitudes. Certa vez, quando jovens, até uma
de suas irmãs perguntou-lhe por ele nunca sorria e nem fazia um
gracejo para elas. Um certo dia ao cruzar pelo corredor com uma
delas deu-lhe uma leve rasteira, ao vê-la no chão ele ainda disparou:
“Não foram vocês que falaram que eu nunca faço uma brincadeira.”
Nasceu na Vila Príncipe Imperial às margens do Rio das
Piranhas em Crateús outrora pertencente ao estado do Piauí. Tinha
como pais Joaquim de Souza Lima e Porcina Augusta Barreto,
sendo, portanto, o 5º filho do casal com destaque para sua querida
avó Mariana Augusta Barreto, que foi quem o trouxe de Crateús à
Sobral.
E foi lá onde construiu uma família numerosa e ramificações,
em meio a um contexto que perpassava pelo patriarcalismo, seca,
trabalho infantil, tudo isso para forjar-se um Mito. No decorrer de
sua existência, esteve rodeado de irmãos, filhos, amigos, parentes,
funcionários. Margarida Barreto católica fervorosa dedicada aos
filhos e ao marido. Vários deles – seguindo seu caminho cumprindo funções socais em diversos ramos da sociedade.
No Jornalismo (Deolindo Barreto - A Lucta) pai do escritor
Jocelyn Brasil, futebol Maximino Time do Guarany, no Exército
Brasileiro Luciano Barreto Lima e o general Flamarion Barreto,
Literatura escritor vasta obra de conhecimento histórico e geográfico
sobre o Brasil e América Latina, Educação Prof. de línguas

Maximino Barreto Lima (Mr. Barreto), e principalmente na Política,
recebeu o presidente da república o Castelo Branco, Prefeitura de
Sobral, representado pelo filho Cesário (prefeito e deputado
federal).
Hoje a família passou o bastão, se expandiu para vários
estados e praticamente ganham a vida como profissionais liberais.
Mas seu exemplo de superação e servirá de estímulo para todos.
Graças a sua erudição autodidata sabia sobre guerras e fundou
a Casa Chagas Barreto sendo distribuidora e Representante da
BRAHMA, e de Ferragens para todo o norte do Ceará. Suas frases se
tornaram “mantra” que poderíamos muito bem dizer que daria para
incluir verbetes num “Dicionário Chaguiano”, dado as suas tiradas,
expressões de sabedoria, sabendo ser erudito e popular ao mesmo
tempo.
Chegam a dizer que fora ele, um dos primeiros motoristas da
cidade, quiçá o dono do 1º automóvel da cidade num tempo nada
peculiar, onde as suas regras de trânsito se resumiam a vociferar:
“Sai do meio filho de uma é...” Costumava dizer, igualmente, que
nunca andaria em “festas de branco”, pois era característico da
burguesia uma tamanha luxúria, soberba e desperdício que não se
sentia bem em meio a esse tipo de ambiente, sobretudo, em
consideração ao seu passado e aos sobralenses que nada tinham.
Para ele, os ditos doidos “ensapatados” eram os oportunistas,
os ditos “papagaios de piratas”, os “bon vivant”, aqueles que sempre
se davam bem à custa dos outros. Esses - para ele -, eram os mesmos
que possuía “juízo na bunda”, ou seja, como aqueles gestores
públicos marcados pela improbidade, sem zelo pela res (coisa)
pública, reincidente nas incompetências e que a justificativa para
torna-se um corrupto, só poderia ser herança genética de um
antepassado próximo - um ladrão de galinhas.
Costumava dizer também, que a pior coisa na vida de um
homem era um ter “bom emprego”, fazendo referência, claro, aos
“Marajás”, aos detentores de pomposos “cargos comissionados” e
aos “super salários” muitíssimos comuns nos dias de hoje, que
costumam desequilibrar até as contas públicas governamentais.
No fundo, com esse pensamento, queria mesmo era somente
ressaltar que com um emprego estável e salário fixo, o sujeito
tenderia a ficar acomodado, estacionado na zona de conforto, já que
não havia mais perspectiva de crescimento para o mesmo. Isso
muito, porque pelo que tinha, era tudo reflexo de seu esforço

contínuo que teve até o último dia de vida. Quando queria conhecer
uma pessoa a fundo dizia que ia “Tirar-lhe o mapa.”
Esse era um pouco do resultado de suas reflexões, sua maneia
de enxergar a vida. Sua genialidade se espraiava nos filhos! Digo, se
multiplicou de tal maneira nos filhos, que não seria exagero dizer
que ele se tornou, portanto, militar, prefeito, doutor e jogador de
futebol, funções que jamais exerceu na realidade, por conta da
imposição que a vida lhe impôs, mas que ele pode concretizar na
vida dos filhos, dando-lhes educação e suporte econômico durante
todas as suas existências.
Disse tudo isso somente porque queria chegar agora naquilo
que classifico como resultado de todo o seu esforço que se concretiza
neste último capítulo “De Potência para Potência” - o que eu
considero como o ápice, o resultado de toda a sua conquista buscada
durante toda vida que se materializou com a visita do Presidente da
República Castelo Branco.
Era notório e de conhecimento de toda a cidade, amigos e
familiares que o Seu Chagas tinha a irremediável mania de convidar
inúmeras pessoas para almoçar na sua casa, assim de supetão,
qualquer um que caísse em sua graça. Podia estar na rua ou numa
solenidade, não importava o lugar; sempre, de forma muito gentil
convidava um pretenso amigo para almoçar no seu casarão situado
no coração do centro da cidade mais precisamente à Rua Menino
Deus, nº 17, próximo ao Teatro São João.
Não era nem preciso muita conversa, bastava “rolar uma
química” e o convidado possuir resquícios de irrefutável valor
humano, e zaz! Logo era surpreendido com um convite difícil de se
recusar.
E estando ele numa dessas situações costumava surpreender
os potenciais amigos dizendo com incontrolável empolgação:
“Oh, pois fique sabendo de uma coisa: o senhor vai almoçar
hoje lá em casa. Vou lhe receber com a Sinhá minha esposa e toda
minha família. Já está decidido! Não precisa se preocupar com coisa
alguma”
Dificilmente alguém se furtaria recusar um nobre convite a
feito de forma tão espontânea, cordial e sincera feito por um dos
homens mais admirados de todo o Estado do Ceará.
Entretanto, o improviso acabava sendo um “Deus nos acuda!”
para a esposa Sinhá, filhos e empregados, pois tudo tinha de ser

mudado de última hora com vistas a bem atender os novos amigos.
Tinha até uma carta na manga, uma tática quando percebia que o
almoço ia demorar ou caso não tivesse o suficiente para alimentar
todos como devia. Era que ele não tardava em oferecer uma série de
guloseimas, frutas o que tivesse para ir saciando o paladar exigente
dos convocados. Dizia que era a “entrada”, coisa chique última
moda na Europa, comum antes do prato principal.
Tenho esse momento como o ápice da vida profissional de
Chagas Barreto. Como um menino retirante da seca, ferreiro, sujo de
graxa e suor estaria apertando a mão da maior autoridade do País
de igual para igual, no melhor estilo de “Potência para Potência”.
Essa expressão surgiu quando assistia um documentário da
TV Senado sobre a vida e obra da escritora cearense Raquel de
Queiroz. Ficou conhecida por ser a primeira mulher a furar o
bloqueio na conspícua Academia Brasileira de Letras, até então
predominantemente, masculina. Nesse filme, ela se dizia ser prima
do Presidente falando que quando se encontrava com ele, a mesma
dizia que eles tratavam assuntos de “Potência para Potência”. Sem
dúvidas, a observação foi muitíssimo acertada, pois tratava-se
mesmo sim de duas “potências”, uma, literária; a outra, política.
A visita do Presidente da República Castelo Branco, foi
iniciativa do seu primogênito e ilustre prefeito à época, considerado
um dos maiores prefeitos que Sobral já teve, Cesário Barreto Lima,
por ocasião principal da inauguração do Hotel Municipal e da
inauguração do Centro Social. Era o ano de 1965. A visita foi
apoteótica, chegou de avião da Força Aérea com uma imensa
comitiva civil-militar, com ampla cobertura da imprensa local.
Conheceu as instalações, visitou algumas localidades carente e
tiveram conversas as portas fechadas... O que falavam? Aí já é
segredo de Estado!
Mas quem conta essa história em melhores detalhes é a sua
obra biográfica já fartamente citada Varão de Plutarco, mais
precisamente no capítulo “Golpe de mestre”. Em suma, o patriarca
Chagas surpreendeu todo mundo quando teve de se virar para
conseguir oferecer um jantar digno a um presidente da república, e
mais sua comitiva.
E assim ele o fez, para a surpresa de todos conseguiu o feito de
última hora e todos saíram bem satisfeito do convescote noturno.
Isso sem falar dos das inúmeras outras autoridades políticas,
religiosas, empresariais, enfim, “Varões de Plutarco” iguais a ele que

teve de recepcionar. Uma foto registra o momento do encontro dos
dois com um caloroso aperto de mãos.
No dia 9 de novembro de 1977, partiu a matéria, o corpo físico,
nasceu um MITO. O Deputado Federal Marcelo Linhares subiu à
tribuna e deixou seu pronunciamento, tomando a lição do que o
mestre lhe havia dito: “que a aspereza da vida sempre tinha lhe sido
uma constante”.1 Finalizando Linhares “o velho jequitibá tombou”.
Da mesma forma o vereador João Abdelmoumen ressaltou em
plenário da câmara: “(...) Que o seu exemplo dignificante, venha a
despertar a alma da juventude e de todos nós, seus concidadãos, o sentido
cristão de amar a verdade, a prática da justiça, o culto da bondade, o
respeito às leis e o cumprimento dos deveres humanos.”2
Mais um pouco adiante, o empresário José Dias Macedo e seu
primo e Ministro Militar Adalberto Barreto, deixam, também, suas
impressões sobre sua história de vida, se compadecendo do triste
passamento. Fora, pois, sepultado juntamente com seu filho Cesário
Barreto, num túmulo simples, sem pompa, como foi a vida toda, ali
no Cemitério São João, tendo falecido aos 94 anos, saindo da vida
para entrar para a História, para a eternidade e para a imortalidade.

1. LIMA. César Barreto; ALVES. Marcelo Barreto. Um Varão de Plutarco: a saga
de Chagas Barreto Lima. Fortaleza: Premius Editora, 2014, p. 180.
2. Id. Ibid., p. 184.

Capítulo 12
EXPOSIÇÕES FINAIS
Bem, era essa a “reparação histórica” que queria ressaltar.
Inclusive, no decorrer de sua feitura muitos me questionavam
porque fazer outro livro sobre Chagas Barreto sendo que já havia um
outro.
A resposta é muito simples, diria eu. É que a história e
envergadura moral de um homem como esse conforme e pudemos
comprovar nessas páginas anteriores, não pode se restringir
somente a uma ou outra fonte. Ela tem de ser constantemente relida,
(re)biografada, pois quanto mais o tempo passa, mais a sua trajetória
de vida se torna importante.
Apesar de não ter tido a oportunidade de conhecê-lo; e ele
jamais poderia imaginar que eu existiria, devo minha existência à
sua pessoa, com toda certeza. Por isso tenho essa gratidão, devendo
muito do que sou hoje ao meu bisavô. Hodiernamente, vivo com ele
presente em minha memória. Tento seguir seus passos, mas não
ouso jamais tentar suplantá-lo, pois ele é insuperável na minha
concepção. Mas seus valores venho - a duras penas - tentado
preservar, seguindo seus ensinamentos tais como o apego ao
trabalho, ao conhecimento, aos valores cristãos, à família.
Hoje, do pouco que restou, de memória oral, imagens,
documentos; e até mesmo esses livros porque não dizer, ao passo
que a tendência é que tudo seja desprezado pelas novas gerações, e
esses registros não interessem a essas “novas sociedades” pósmodernas que virão. Tratemos então esse modesto escrito como um
“respiro”. Homens como eles são raros, ainda mais hoje com valores
tão deturpados. Entregam-se a modismos morais, fazendo de suas
vidas uma depravação da honra, alimentando a carne, do viver por
viver.
Sua descendência povoa o Brasil em vários cantos, assim como
a promessa de Deus feita a Abraão. Na certeza que dificilmente
algum deles consiga superá-lo, em todos aspectos. Um ou outro
pode se sobressair em determinado campo, mas não no conjunto, no
todo, pois ele foi um homem completo por excelência. Mas por
outro lado, quem sabe que no futuro tenhamos um que possa
sobrepujá-lo. Difícil, mas não impossível! Quantos humanistas

tivemos maior, igual ou quase igual depois da passagem terrena de
Gandhi? Pouquíssimos ou nenhum, permita-me dar essa resposta.
Assim, me sinto com a alma lavada, na certeza ainda de tudo
que fizermos em prol de sua memória será muitíssimo pouco. Na
certeza que chega aos pés da envergadura moral desse homem. Que
fizeram do pouco o muito como dizia Rita Maia na orelha do seu
livro biográfico.
Fi-lo o livro porque também sei que, talvez, seja esse o último
escrito sobre ele. Quanto as pesquisas por parte de alguma outra
pessoa ou descendente – desculpem-me o pessimismo escrachado –
não tenho nenhuma esperança quanto a isso. Esse foi um trabalho
árduo, que ficou muito tempo “engavetado” pois outros projetos
foram aparecendo e eu acabei protelando o seu remate. Mas, por
questão de honra e gratidão a sua memória, tive de terminá-lo. E eila aqui, portanto, finalizada. Vamos, agora, à publicação!
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Parte II
TRANSCRIÇÃO LITERAL
DE
ARTIGOS EM JORNAIS

JORNAL “A LUCTA”

Edição 2
Registro social: Batizados
Domingo último foi levada a pia batismal, onde tomou o
nome de Margarida, uma filhinha do Sr. Francisco das Chagas
Barreto Lima, que por esse motivo reuniu em almoço íntimo,
na sua residência, várias pessoas das suas
relações.
Paraninfaram a neófita o jovem Raymundo Lopes Teixeira e
sua mãe, Vicencinha Teixeira.

Edição 3

Registro social
Aniversários
Fazem anos
Hoje, o Sr. Deolindo Barreto Lima; diretor da Lucta.
No dia 18, mme. José Ignácio Alves Parente Filho.
Mme. José Hercilio Lopes.
O Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima

Edição 5
A MEMÓRIA DE UM BRAVO*

“A Lucta” querendo levar ao seu contingente a grandiosa
ideia da ereção de um monumento a J. da Penha que nascida
em Fortaleza encontrou eixo em todos os pontos do Ceará e em
vários Estados da federação, como Amazonas, Pará, Bahia, Rio
do Janeiro e outros, e cônscia dos sentimentos de patriotismo do
povo sobralense, resolveu abrir uma subscrição em favor do
monumento ao valente soldado que morreu heroicamente no campo
de batalha em Miguel Calmoa.
As pessoas desta cidade e do interior que desejarem
contribuir para este justo preito de gratidão a memória do
heróico o valoroso defensor dos direitos o liberdade dos
cearense, poderão trazer pessoalmente ou enviar a esta redação
qualquer importância que serão arroladas e publicadas a
proporção que forem sendo recebidas e depois enviadas ao
“Grêmio Pró-monumento Penha”, em Fortaleza. Conforme se lê
nos jornais dali, já foi feita a encomenda da estátua para Itália, ao
qual será talhada em mármore. O pedestal medirá dois metros e
sobre ele a figura marcial e simpática de J. da Penha, trajando
uniforme de capitão do exército nacional, e parodiando a frase de
escritor ilustre, nunca fronte mais digna será bafejada pelas brisas
que emanam dos verdes mares bravios.
*Um dos subscritores (doadores) é Chagas Barreto fazendo a
doação de 2$000*.

Edição 76
LARÁPIOS E FERRABRASES

Com a enérgica atitude do capitão Pretinho Gomes, meses
atrás os amigos do alheio puseram num paradeiro na sua
rapinagem. Agora, porém, surgem novamente numa sido
terrível a ponte de não respeitarem sequer o querosene.
Domingo último os Srs. Francisco das Chagas Barreto
Lima e José Alcides Martiniano apresentaram, queixa ao capitão
Pretinho de terem encontrado arrombada a porta de um
armazém onde o primeiro dos queixosos tinha um depósito de
querosene e o segundo grande quantidade de chapéus palha e

de onde foram roubadas caixas d'aquele combustível alguns
chapéus. Abriu-se inquérito, sendo logo efetuadas algumas
prisões. Quando o Sr. Chagas retirava-se da delegacia, o
sargento Fontenelle, que tem tornado o terror dos “arsênios
lupim” e que no roubo, da casa do Sr. Baptista Demetrio,
arvorou-se de Sherlok Holmes estava com um indivíduo preso,
cujo nome não conseguimos saber, que havia roubado um peso
de 40 quilos do Sr. Chagas Barreto, que ainda não tinha dado
pela falta do mesmo.
Edição 89
GATUNAGEM

Parece que correu mundo a notícia da generosidade da
polícia d'aqui para com o larápio que roubou o querosene do
Sr. Chagas Barreto, por isso que três audaciosos gatunos
arrombaram em São Benedito os estabelecimentos dos Srs.
Thomaz & Cia, e Ximenes & Rodrigues, de onde retiraram
muitas mercadorias e cinicamente vieram vender nesta cidade a
luz meridiana de sábado último.
Este, porém, mais infelizes, ou menos protegidos do que o
do querosene, foram iscados o recolhidos a cadeia pública, onde
irão ver o quanto custa fazer-se um sapato fino que eles
pretendiam vender por 7$000. Ao que nos informam, esta trindade
amiga do alheio foi descoberta mais ou manos assim: no dia 8 do
fluente apareceu no estabelecimento do Sr. Vicente Bento de
Souza, um indivíduo vendendo por 8$000 um par de botinas,
quase sem se pedir diferença já o indivíduo deixava por 7$000.
Desconfiando da procedência do calçado o Sr. Vicente Bento
pôs em prática alguns estratagemas que tiveram bom êxito e
entrando em ação, a polícia conseguiu prender os larápios que
confessaram o crime o arrecadar em poder dos mesmos os
seguintes objetos roubados dos dois estabelecimentos acima
referidos: 4 cortes de brim H. J. com 25 metros, 5 ditos meio
linho cores, c/ 28 metros, 1 dito pardo, 2 de algodão c/ 8
metros 11 camisas francesas, 2 redes c/ varanda. 2 cobertores, 7
pares de calçados fino, 2 revólveres Mauzer, 3 chapéus de
massa, 2 facas com bainha, uma navalha, 4 1|2 pares de meias,

3 vidros de brilhantina,
relógios c/ corrente ,12 anéis
ordinários, 10 gravatas de seda, 9 lenços, 6 Balas de aço, 1 calça
de brim 2 palitos, 1 par de sapatos branco, 1 par de Bichas
para senhora.
Todos estes objetos foram entregues ao Sr. Adolpho Soares
e Silva, membro da firma J. Thomaz & Comp. e o processo,
aferido ao Sr. capitão Pretinho Gomes, corre os trâmites legais.

Edição 208
CONVÊNIO DE SAPATEIROS
Francisco das Chagas Barreto Lima, negociante em grande
escala de, artigos para sapateiros avisa ao público desta cidade
e do interior que com virtude das grandes dificuldades com
que luta atualmente a arte sapateira, resolveu fazer um
convênio com os melhores oficiais desta cidade e em virtude do
referido convênio está apto a despachar qualquer encomenda que
lhe seja confiada em grande ou pequena quantidade, a preços
que não podem ser competidos. O consumidor ou o negociante
que necessitar de calçado pode dirigir-se ao seu estabelecimento
a rua Senador Paula, próximo ao Mercado Público, onde não
somente encontrará grande depósito de calçados preparados,
como quem se encarregue de qualquer encomenda que será
preparada com a máxima brevidade. A propósito transcreve
abaixo a ata da sessão em que foi celebrado o seu acordo com
os sapateiros:
“Aos vinte seis dias do mês de Abril de 1918, os
sapateiros abaixo assinados visando os interesses da classe e o
meio de melhor servir o público desta cidade e do interior, a
convite do Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima, reuniram-se
no recinto da Sapataria Ideal, estabelecimento de sua
propriedade
diplomado
pelo "Congresso
Agrícola
de
Maranguape" e o maior empório nesta cidade de artigos para
sapateiros. Depois de apresentadas e discutidas diversas
medidas para remover a desarmonia no método de trabalho e a
falta de uniformidade nos preços de calçados, que geram a falta
de segurança nos mesmos e a impontualidade na entrega das
encomendas, comprometendo-nos e responsabilizando-nos
a

desempenhar com a máxima presteza e segurança qualquer
encomenda de calçados em maior ou melhor quantidade, que
nos for confiada por intermédio do referido Sr. Chagas Barreto,
que por nós responderá perante o público. Convictos todos de
que assim, não só zelamos os interesses da classe, como
ficamos apto a servir o público que nos distingue com as suas
encomendas, empenhamos a nossa honra e dignidade no fiel
cumprimento e obediência a este convênio, que vai por todos
assinado.
Antes de dissolver-se a reunião propôs o Sr. Chagas
Barreto que fosse lançado na ata um voto de apoio e
solidariedade da classe dos sapateiros à Exposição Regional
Agropecuária e Industrial em via de execução nesta cidade, o
que foi unanimemente aprovado.
Sobral, 26 de Abril de 1918. Raymundo Lopes Barreto,
Francisco Ribeiro Pessoa, José Gondim Lins, Antonio Alves de
Oliveira, Pedro Fructuoso de Oliveira, Francisco Pedro das
Chagas, Euthymi Torres da Silva, Raymundo Torquato Silva,
Joaquim Madeira Filho, Antonio Martins, Miguel Gomes
Ferreira, Nicolau José Pereira e João Sobral.

Edição 222

Pelo juízo substituto deste termo foi pronunciado o Sr.
Jacinto Tavares num processo de injúria que contra o mesmo
move o Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima, comerciante
nesta praça.
Edição 224

MISÉRIA!*

Os fatos emanados do Poder Judiciário desta infeliz terra
vêm dia a dia demonstrando de uma maneira eloquente e

desoladora que os crimes do injúria previstos pelo nosso
Código Penal têm aplicação somente na salvaguarda dos
interesses subalternos do partido que dispondo das aras do
poder, vai contando discricionariamente com a grande maioria
dos distribuidores da justiça. Um despacho do Sr. Dr. Juiz de
Direito, da comarca, publicado anteontem e que indignou parte
sã da sociedade sobralense, é a prova inconcussa de que a
justiça emigrou desta terra, envergonhada de tanta miséria. Para
que não se atribua paixão partidária, ou interesse contrariado nas
nossas palavras vamos relatar os fatos em todas suas
minunciosidade porque a sua eloquência fala mais alto do que
quaisquer comentários revestidos da melhor retórica.
O sapateiro Jacinto Tavares, como é do domínio público,
vivia nesta cidade com muita dificuldade pecuniária e até
mesmo perseguido pelas seus protetores de hoje, que chegaram
a mandar ou consentir que um policial o espaldeirasse em
plena rua.
O Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima, ativo e honrado
comerciante estabelecido nesta cidade com casa de artigos para
sapateiros, esquecido de que “fazer bem é um direito privativo de
Deus e ele não consente que ninguém lhe usurpe”, como se costuma
dizer, deu-lhe a mão, fornecendo-lhe os artigos para mais livre
e vantajosamente exercer a sua profissão. Em breve Tavares
ficou sendo o sapateiro preferido e procurado por todos nesta
cidade, melhorando consideravelmente as suas condições de
vida. Muito ingrato, porém, e pouco zeloso do seu crédito
sentindo-se farto e bem vestido, entendeu de que não
necessitava mais da proteção do Sr. Chagas Barreto e fez tantas
e tantas trapalhadas, que este se viu forçado um dia a mostrarlhe a utilidade da porta da rua de seu estabelecimento, pela
qual saiu o ingrato, deixando um débito de quase 200$000.
Jacinto Tavares que então havia contratado com comando da
força pública o fornecimento de calçados a mesma, perdeu a
humildade de outrora e, pelos lugares mais públicos, da cidade
injuriou o seu protetor, chamando-o de “X” e outros vocábulos
que constituem crime previsto no nosso Código Penal, só agora
revogado pelo despacho de que nos ocupamos, Chagas Barreto,
com a ingenuidade das almas cândidas, que atribui paixão
partidária a tudo o que se há dito da distribuição da justiça

nesta terra, constituiu advogado para aplicar o remédio da lei
em prol da sua honra ultrajada. Debalde um seu parente lhe
fez ver que era melhor perdoar a conta de Tavares, dar-lhe
mais 100 ou 200$000 para não mais injuriá-lo, pois ele Chagas
era democrata intransigente e os vocábulos “X”, “Y”, etc, pela
jurisprudência local, só constituem crimes quando assacados
contra os magnatas da situação Jacinto Tavares, que até então
era eleitor do partido democrata, intimado pela manhã para
primeira audiência, ao meio dia acompanhou a “marche au
flambeux” em honra do Sr. Benjamim Barroso, a tarde tomou
cerveja na delegacia regional à noite vivou o marretismo na
redação d' “A Ordem” e no dia seguinte declarava em alto e
bom som que zombava do processo porque tinha “ao seu lado
todos os marreta e Chagas só tinha os democratas, que era
tudo uns anfribos”. O processo correu os seus trâmites legais,
depuseram tantas; testemunhas, que o advogado do réu a falta de
melhor defesa, pediu a nulidade do mesmo, alegando ser
superior ao exigido por lei, o número de testemunhas que
depuseram. Depois de uma gestação de quase dois meses o juiz
preparador mui juridicamente pronunciou o criminoso e um
chefete impertinente, a quem talvez Chagas Barreto tenha
recusado vender fiado algum par de calçado, gritou lá do alto
dos seus tamancos, que aquela pronúncia era uma afronta ao
partido e que Chagas era quem devia ser pronunciado.
Nesse mesmo dia, alguém ingenuamente admitindo; a
possibilidade de ir o criminoso parar à cadeia, penalizando pela
família dele que é numerosa, alvitrou-lhe um acordo, ao que,
rindo-se respondeu ele textualmente, no Hotel do Norte “Qual!
Eu lá ligo purnunça do Cezar. O Carlos vai ser meu compadre
e me despronuncia e mesmo todos, estes marreta são meus”. E
tinha razão, pois nesse mesmo dia, a despeito de pronunciado,
percorria as ruas desafiando o céu e a terra. A noitinha
assistimos o pronunciado em plena praça do Mercado chamar
de bandidos a todos os democratas; e às 9 horas da noite
tendo insultado, novamente ao Sr. Chagas Barreto, este queixouse ao Sr. Capitão Montenegro, que no dia seguinte conservou o
meliante preso por algumas horas. Pois bem, contra a
expectativa geral de toda a parte sã da sociedade sobralense, o
Sr. Dr. Juiz de Direito, o mesmo que numa jurisprudência
silvestre pronunciou José Alcides, como peculatário, o

mesmíssimo que tanto se tem empenhado para levar à cadeia o
redator do “Rebate”, num processo de injúrias muito mais
indiretas, numa jurisprudência acutrucada despronunciou
Tavares, estimulando-o ao crime, conferindo-lhe imunidades
para injuriar a quantos caírem no seu ou no desagrado dos seus
protetores, e ai daquele democrata que tocar num só dos seus
cabelos!... será imediatamente preso, como foi no dia da
pronúncia o pacato e morigerado artista R. Barreto, que ousou
repelir o imunizado quando insultava pela segunda vez.
Isto, francamente é uma afronta às brilhantes tradições
desta nobre terra, é um escárnio ao Trabalho e Justiça do Sr.
Dr. João Thomé, é um insulto, é mais do que isto, é uma
provocação a um povo honesto e morigerado!
E são esses modernos Catões que querem o respeito
público, os aplausos da imprensa e que se dizem regeneradores
da moral administrativa! Administradores imaculados e
patriotas!!
Continuem a tripudiar os direitos postergados do povo,
nessa regeneração e moral avariadas, mas lembrem-se da fábula
do leão adormecido, e depois não sé surpreendam se um dia,
esse povo ludibriado e exausto de tanto sofrer, num momento
de justa indignação, lhes pedirem conta de tantos crimes e a
reparação de tanta miséria!
*Por motivo de respeito à memória do meu bisavô trocarei a palavras
desferidas pelas letras “X” e “Y” devido tamanha torpeza das expressões, pois
sua maior tese de defesa é a história de sua vida. Infelizmente não podemos
falar o mesmo da outra parte. Serão abreviados também o nome das
testemunhas em respeito aos familiares. Afinal de contas, como dizia seu irmão
o Jornalista Mártir Deolindo Barreto: “Diga-se a verdade embora desabem os
ceús”. (Observação do Autor.)

AS NOSSAS INDÚSTRIAS

A convite do Sr. F. Chagas Barreto Lima, proprietário da
Sapataria Ideal, visitamos a semana finda este importante,
estabelecimento, onde a par de grande sortimento de todos os
artigos para sapateiro e grande depósito de calçados, encontra-

se uma bem montada oficina para confecção, apta a despachar
pequenas ou grandes encomendas com a máxima pontualidade.
A oficina, é dividida em duas seções, sendo uma sob a direção
do artista João Sobral e encarregado dos calçados comuns e a
outra habilitada a confeccionar calçados do mais fino gosto,
confiada a total direção do Francisco de Araújo Chaves, mas
conhecido por Francisco Sapateiro, o preferido e conhecido
artista em toda esta zona. Vimos alguns calçados da Ideal
confundindo-se perfeitamente com os fabricados em S. Paulo e
Rio oferecendo grande vantagem nos preços. Disse-nos o
proprietário dessa sapataria que está preparando um grande
mostruário de calçados para homens, senhoras e crianças a fim
de expô-lo na Exposição Agropecuária Industrial.

Edição 225

MORTE DAS LEIS

Pela nossa magna Carta de 24 de Fevereiro mostramos lá
fora aos povos cultos, os mais generosos, os mais progressistas,
os mais inteligentes dispositivos sobre os direitos populares o
internacionais e sobre à independência do poder judiciário.
Infelizmente; porém, em face dos resultados práticos somos
coibido a confessar que tudo são palavras, papéis, são rótulos
coloridos.
Nesta desgraçada cidade, hoje entregue a um único
homem, de físico de cutruco mas de maldade de satã, assistimos
dia a dia, alanceado por uma desodora tristeza a anulação de
todas as garantias previstas na sabedoria de alguns ideólogos,
que enriquecem a jurisprudência patrícia dos mais elevados
princípios democráticos, na persuasão de que no atual regime os
respeitos a lei seria um fato, porque para os executores destas se
emprenhariam sem desfalecimento no cumprimento dos seus
princípios essenciais. Utopia! A justiça nessa infeliz terra, minada no
seu organismo pelos vírus da politicagem malsã a mais de uma
década que deixou de ser imparcial executora da lei, para ser a

carneirada de Parnugio adaptável e incurralável a vontade de chefes
inescrupulosos, chefes dos cofres das graças administrativas. A
população desta cidade permanece dividida em vencidos e
vendedores e, enquanto aquele se nega até o direito natural de
defesa, a estes conferem-se as imunidades e regalias, que são os
melhores estímulos do crime. A execução do nosso liberalíssimo
Código Penal, que na eloquência dos seus parágrafos escuda os
homens de bem contra os desalmados desceu a tão baixa esfera de
parcialidade, que amanhã, no convívio social, ou na vida pública,
será impossível distinguir-se os homens e os bandidos.
Até o Tribunal do Júri, esta sublime instituição que confere ao
cidadão o honroso direito de julgar seu semelhante, depois de ver o
altruístico escopo prostituto pela criminosa ação organização dos
conselhos políticos acaba agora de perder a sua razão de ser, em
virtude da sentença do juiz de direito desta comarca da qual nos
ocupamos na edição passada pelo título de: “A Miséria”.
Debalde procuramos ler a referida sentença, mas uma pessoa
habilitada que a leu, disse-nos que a despronúncia foi considerada
que o réu não teve nenhum intuito de ofender o autor, quando o
chamou de “X”, “Y”, etc. Muito pouco entendemos de Direito, mas
pela razão do bom censo, somente uma jurisprudência cutruca
poderá conferir ao juiz de direito, o direito privativo de tribunal
popular de dizer de fato. Ou é isto, acabe-se de vez com esse
tribunal, do qual já não há necessidade, uma vez que o juiz está
habilitado a dizer que quando um assassino apunhalou uma vítima,
quis apenas fazê-lo cócegas, ou quando um gatuno arroba um cofre
alheio foi no intuito meritório de espantar as baratas e os grilos e se
faltaram algumas notas do banco, foi porque estas voluntariamente
pregaram-se lhe aos dedos, absolutamente despidos de seda e do
“ânimo delinquente”.
Cá no nosso ver, o Sr. Dr. Juiz de Direito também cometeu o
crime de injúria, pois negando que seu futuro compadre injuriou ao
Sr. Chagas Barreto, é afirmar que este é “X” e “Y”.
Em face de tanta miséria, melhor seria que se Reformasse
logo o Código Penal determinando os direitos dos vencidos e
dos vencedores, pois se o Sr. Chagas Barreto não visse o ardor
com que a justiça trabalha para encarcerar um jornalista
moribundo processado por ter veladamente chamado um juiz
de venal com certeza não teria recorrido a essa mesma justiça

para punir um indivíduo robusto que depois de o calotear,
injuriou-o chamando-o abertamente de “X”, nos lugares mais
públicos nessa cidade.

Edição 228

PASMAI POVO!!

Para que o público possa avaliar até onde o partidarismo leva
a justiça dessa terra, transcrevemos linhas abaixo dos depoimentos
das testemunhas e a sentença do Sr. Dr. Juiz de Direito
despronunciando o indivíduo Jacinto Tavares, no processo de
injúria que contra o mesmo movia o Sr. Francisco das Chagas
Barreto Lima. Como já dissemos uma vez, Jacinto Tavares era
eleitor do partido oposicionista desta cidade, e dois dias depois de
citado para se ver processar bebeu a saúde do Sr. Benjamim Barroso
na redação do jornal situacionista e na delegacia regional e
acompanhou a marche-au-flambeau, ao meio dia, em homenagem
aquele, tudo ao que parece em troca da impunidade pelo crime por
que ia responder perante os tribunais. Eis os depoimentos das
testemunhas:
Primeira testemunha: R. A., 37 anos, artista, casado, ouviu no
dia 28 de abril próximo findo, na porta do Teatro São João, nesta
cidade, o Sr. Jacinto Tavares dizer a Francisco Pedro que, o Sr. F.
Chagas Barreto dizia isto dele Jacinto Tavares porque o mesmo
Chagas tinha roubado muito dele o Tavares e era um “X”; enquanto
a Jacinto Tavares Filho nada ouviu ele a dizer do Sr. F. das Chagas
Barreto era “X”, o mesmo Francisco Pedro lhe repreender, ao que
retorquiu Tavares que dizia publicamente para todo mundo saber.
Segunda testemunha: F. P. das C., com 32 anos de idade,
artista, casado, etc. Sendo inquirido pelo juiz disse que na noite 28
de abril passado, estando ele testemunha na porta do Teatro São
João, ali chegou Jacinto Tavares, estando ele testemunha
conversando com o Sr. Virgílio Pinto e disse que o Sr. Francisco das
Chagas Barreto era “X”, ao que ele testemunha disse: “não diga isso

que Chagas é um rapaz bom, você deve a ele, como você diz uma
coisa dessas? Ao que retorquiu Tavares dizendo que dizia
publicamente; que chegou nesta ocasião Jacinto Tavares Filho e
confirmou que Chagas Barreto era um “X”, ao que ele testemunha
disse ao mesmo Jacinto Tavares Filho que não dissesse um cousa
daquelas, dizendo que Chagas estava na janela do Teatro, dizendo
então o mesmo Tavares que dizia publicamente, que em seguida ele
testemunha entrou para o teatro com Jacinto Tavares, onde forma
assistir o cinema, etc.
Terceira testemunha: A. T. da S., com 32 anos de idade,
artista, casado, etc. sendo inquirido pelo juiz disse que estando nas
oficinas do “Correio da Semana”, onde é empregado passou sobre a
calçada, Jacinto Tavares e ele testemunha o chamou e perguntou se
ele estava sendo processado por ter chamado o Sr. F. das Chagas
Barreto de “X”, ao que ele Tavares respondeu que não tinha
chamado de “X”, sim “Y”, que soube Jacinto Tavares, não ouviu ele
chamar o Sr. Chagas Barreto de “X” e sim que o queixoso lhe
dissera que estava processando os dois Tavares porque lhe haviam
chamado de “X”, etc.
Quarta testemunha: F. A. da S., 23 anos de idade, solteiro,
artista, morador nesta cidade, etc. Sendo inquirido pelo juiz disse
que estando no jornal “A Ordem” onde é empregado, não se
lembrando o dia, viu o Jacinto Tavares entrar na Redação do mesmo
jornal, falando um tanto alterado com o Sr. Craveiro Filho, que ele
testemunha ocupado como estava não percebeu o que dizia o
mesmo Tavares; que chegando no interior da oficina onde
trabalhava ele testemunha, Manuel Roque também empregado da
“A Ordem” lhe relatou que o Sr. Jacinto Tavares estava chamando
Chagas Barreto de “X”; que ele testemunha não ouviu o Sr. Jacinto
Tavares nem Jacinto Tavares Filho chamarem ao Sr. Chagas Barreto
“X”, etc.
Quinta testemunha: M. R. C., com 16 anos de idade, artista,
solteiro, etc. Sendo inquirido pelo juiz disse a testemunha que há
dias não se lembra o mês, estava na “Ordem” quando entrou Jacinto
Tavares e na presença dos senhores Amadeu Monte, João Craveiro e
Craveiro Filho chamou o Sr. Chagas de “X” e “W” da humanidade
que ele testemunha não se recorda por ter entrado para o interior da
oficina da “Ordem”, que decorre alguns dias que isto se passou. Já

tendo ele testemunha estado doente depois desse fato, que o Sr.
Jacinto Tavares nessa ocasião tinha bebido alguma, estando um
pouco quente, etc.
Sexta testemunha: F. D., com 22 anos de idade, empregado
público, casado, etc. Sendo inquirido pelo juiz disse que no dia
28 de Abril passado, indo ele testemunha para o cinema,
encontrou na calçada do teatro uma roda de Virgílio Pinto,
Francisco Pedro e Rosendo Apolinário e na qual estava Jacinto
Tavares chamando o Sr. Chagas Barreto de “X”, ao que o Sr
Francisco Pedro o repreendeu, dizendo - não diga isto que o
homem é muito direito. - Então Tavares retorquiu que dizia
publicamente; que o intervalo do cinema Francisco Pedro disse
a ele testemunha que não tinha sido Jacinto Tavares quem
chamou Chagas Barreto de “X”, também Tavares havia chamado,
etc.
A despeito do rigor do nosso Código Penal, corroborado
pela eloquência dos depoimentos acima, o Sr. Dr. Juiz de
direito, numa jurisprudência toda cutruca, lançou nos autos o,
seguinte despacho, que vale bem pela afirmação da triste
situação dos que aqui não rezam pela cartilha dos chefes
situacionistas:
“Vistos, etc. Dou provimento ao recurso para reformando
em parte o despacho recorrido, impronunciar igualmente o
querelado Jacinto Tavares, julgando também neste tocante
improcedente a queixa de folhas. Para que se integre a figura
jurídica do delito de injúria é necessário um dos seus elementos
constitutivo o animus injuriandi que o dolo específico da injúria.
Como diz o Dr. Ed Girão, em Maio, 1891 pag. 67, o animus
injuriandi propósito direto maligno de denegrir a reputação
alheia e a vida mesmo, a alma, por assim dizer da injuria, a
palavra, o gesto, os atos nada são por si se os não caracteriza
o dolo específico, porque é neste que se encontram a força e,
poder de violar o direito e ferir a honra alheia, só assim
realizando-se o objetivo essencial do delito. No caso dos autos
não se demonstrou que aos termos injuriosos, que se diz
proferidos pelo querelado, Jacinto Tavares, relativamente ao
queixoso estivesse aliada a ignóbil e reprovável intenção de
lesar o patrimônio moral deste. Assim é porque não é suficiente
que as palavras traduzam injúria, mas é indispensável deixar

evidenciado que foram ditas com intuito de prejudicar a
reputação alheia, o sentimento de propriedade de outrem. Isso
não se apurou, nem se procurou verificar nos autos; por ocasião
do sumário não se cogitou de constatar a intercorrência d&
dolo no caso em espécie, e ó bem certo que à acusação cabe
frisantemente elucidar o ânimo de injuriar (Larrara, pg 78:) Em
tais condições, não estando provado o dolo não está provado o
delito, por falta de um dos seus atributos elementares e assim
hei por bem deliberar, como acima ficou dito, pagos as custas
na forma da lei.”
Sobral, 17 de Agosto de 1918
João Carlos Araújo
Juiz de direito interino

Transcrevendo tudo isto, o fazemos para que o exmo. Sr.
Dr. João Thomé lá no silêncio do seu gabinete de trabalho,
imagine a que estão reduzidos na terra do seu berço, o
trabalho e justiça adotado para norma do governo de S. Exe.

Edição 260

PROTEU OU PYGMALIÃO?*

Longe de mim constituir-me sensor dos atos de meu
prezado amigo, porém a impronuncia do injuriador do Chagas
Barreto e a sentença proferida da ação sumaríssima proposta
por Silvino Torres contra o coronel Enéas Mendes - figurarão no
arquivo de nossas preciosidades jurídicas - no dia em que o
Brasil possuir como em Kcenigsberg - um museu de
fenomenalidades forenses...
*“Neste extenso artigo, Deolindo critica a postura que o Sr. Clodoveu vem tomando ao
longo de sua carreira como magistrado, deixando a desejar em muitas decisões judiciais.

Desse modo, não satisfeito com a impronuncia de seu irmão, trata de encerrar o
assunto.” (Nota do Autor)

Edição 263

HONRA AO MÉRITO

Até há pouco esperamos que o inverno se acentuasse para
prosseguirmos com a subscrição popular por nós aberta em
prol da homenagem que o Ceará pretende render ao heroísmo
de seu denodado filho Tenente-Coronel Tertuliano Potiguara, que
tão alto elevou nos campos de batalha da França o nome de sua
gleba.
Como, porém, a seca continua acesa crestando, até o nosso
civismo, resolvemos encerrar a referida subscrição, livrando o
nosso povo de mais este... flagelo.
Foi este o resultado:
Quantia já publicada - 98$000
F. Chagas Barreto
- 2$000
Total
- 100$000

Edição 265

AGRADECIMENTOS
Porcina Barreto e família, Deolindo Barreto Lima e
família, F. das Chagas Barreto Lima e família, Júlio Barreto Lima
e família. Penhorados agradecem a todas as pessoas que
acompanharam o enterro de sua mãe e avó ocorrido ontem,
bem como a todos que lhes apresentaram pêsames pessoais ou
por escrito e convida aos seus parentes e amigos para assistirem a

missa do 5º dia que se realizará na Igreja do Rosário ás 6 horas
do sábado próximo.
Sobral, 21 de Maio de 1919.

Edição 279
VÁRIAS

Foram nomeados, respectivamente, 4º, 2º e 3 º suplentes do
delegado de polícia desta cidade, os senhores: Coronel Antonio
Mendes Carneiro, Francisco das Chagas Barreto Lima e
Raymundo Nonato Gomes. O primeiro já exerceu o cargo de
delegado de polícia no governo Franco Rabello e o último, lugar
idêntico no mesmo governo. Todos três são homens
morigerados e ordeiros bem dignos da paz que reina,
atualmente no Estado.

Edição 376

FESTA DA PALESTINA
Vige!...

Iniciar-se-á no dia 17 de novembro a tradicional festividade de
São Francisco na Palestina, sobre a Serra da Meruoca, auspiciandose muito animada. É juiz da festa esse ano o senhor Francisco das
Chagas Barreto Lima. Pensávamos que a igreja, a bem do sossego e
ordem pública, já houvesse proibido definitivamente tal festividade,
mas como nos enganamos, vamos ver se a polícia de Massapê,
consegue manter a ordem e arrefecer o álcool ali, coisa que nunca
conseguiu a polícia de Sobral.

Edição 386
PALESTINA
Decorreu muito concorrida e animada a festividade de S.
Francisco, da Palestina, sobre a serra Meruoca, festividade muito
tradicional e conhecida pela pancadaria habitual na última
novena.
Este ano, contra a expectativa geral correu tudo na mais
perfeita harmonia, saem os assassinatos e ferimentos que
costumavam epilogar a mesma, a despeito da ausência absoluta
da policia na mesma. Todos com um ar de admiração, recebem
esta noticia e inter-rogam aos seus botões o motivo desse
fenômeno. Os nossos responderam-nos: é que os meninos bonitos
useiros e vezeiros na perturbação da ordem não contam agora
com as imunidades policiais e por isto não quiseram se
aventurar ao azar de uma encrenca.
O senhor Chagas Barreto, juiz da festa, por nosso
intermédio agradece penhorado a todos que direta ou
indiretamente prestaram o seu concurso ao brilhantismo da
mesma e muito especialmente o Sr. coronel Jonas Demétrio, que
generosamente forneceu condução a música.
Após a missa da festa, procedeu-se a eleição para a
diretoria da mesma festa no ano de 1921.

Edição 386
LARÁPIOS
O Sr. Chagas Barreto, 2º suplente do delegado de polícia
em exercício, conseguiu prender anteontem os larápios
Raymundo Calixto, Joaquim Ripardo e José Estevão, todos
menores, três tipos bem dignos uns dos outros, que constituíam
uma pequena súcia para explorar a rapinocracia. Dos meliantes,
que agiam insuflados pela facilidade com que o bodegueiro da
feira nova lhes comprava os produtos da rapinagem, foi tomada
uma saca de farinha de trigo surripiada do armazém do Sr. J.
J. Cardoso, no valor de 53$000 e vendida por 14$000 e uma
balança pertencente a Antonio de Vasconcellos, no valor de
35$000 e vendida por 2$000 fiado. A polícia deve ser inflexível
e inexorável com esta casta de gente, fazendo valer o rigor do
código, não somente contra os gatunos presos, como conta
aqueles que lhes comprava um roubo, pois ao nosso ver estes
são muito mais criminosos, porque a qualidade ladrão reúne a
de cobarde, que não tendo coragem de escalar os muros e as
portas, mandam que ou irem o faça, em Seu proveito. Uma
enérgica reprimenda a esses larápios, servirá de exemplo e
talvez chegue a evitar a constituição de tão nefastas sociedades
e até mesmo afugentar o misterioso negro que anda virando
alma.

Edição 422

ASILO DE ALIENADOS
Resultado da lista confiada ao cidadão Henrique Rodrigues
do Albuquerque, Prefeito Municipal:

Quantia já publicada:
Cláudio Rangel
Francisco das Chagas Barreto

307$000
4$000
2$000

João Capote de Paula
Memória & Menezes
Estanislau Lúcio G. Frota
Dr. F. Thomé da Frota
Montano Albuquerque
A. Figueiredo

5$000
3$000
5$000
5$000
2$000
2$000
Soma 336$000

Edição 510

TENENTE CASTELO BRANCO*

Ampliando a notícia do falecimento do inditoso tenente
Castello Branco, acrescentamos que o enterro foi um dos mais
concorridos que se tem verificado nesta cidade.
Desde muito cedo começou aglomerar se em frente ao
Hotel do Norte, de onde saiu o féretro, uma grande multidão,
notando-se entre estas diversas famílias. Às 8 horas em ponto saiu o
préstito fúnebre do hotel para o cemitério São José formado além da
banda de música e de outras pessoas que o nome nos escaparam,
pelos seguintes cavalheiros:
Pedro Mendes, João Bruno, Miguel Bruno, Hermínio
Torres, Pedro Frota, José Barbosa, Walter Vergniaud, Dr. José
Passos Filho, Paulo Ponte, Vicente Fernandes, Paulo Aragão, Dr.
Luiz Vianna, Francisco Lourenço, Norberto Frota, José Leôncio,
Hugo Leal, Eloy Saboya, Francisco das Chagas Barreto, Adolpho
Linhares F. Gomes, Cel. José R. Ponte, Felizardo Filho, F.
Potyguara, Victor Castro, Henrique Hardy, (...) Cleto Ponte, José
Frota Portella e Deolindo Barreto Lima.
A cauda do préstito fúnebre seguiu toda a multidão de que já
falamos inclusive as famílias.
Em frente a necrópole, estava postado a um pelotão da força
pública que prestou a continência pública.
Do rico ataúde pediam duas ceroulas mortuárias, com essas
inscrições: Saudade do comandante e oficialidade da força pública. Ao
brioso militar homenageado pelo partido democrata.

E mais duas de flores naturais, cujas inscrições não podem
tomar.
O cadáver, fardado de branco, foi inumado em túmulo
especial adquirido pelo estado.
O tenente Castelo Branco deixa um filhinho de 3 anos de
idade.
O major Fonteneles Linhares, recebeu inúmeros telegramas de
pêsames, inclusive do Presidente do Estado e Secretário do Interior.
*Por conta de embate travado com Francisco de Almeida monte, o Cel.
Chico Monte.

Edição 547

NASCIMENTOS

O Sr. F. Chagas Barreto Lima, ativo comerciante nesta
praça, comunicou-nos que a sua esposa dona Maria Cezarina
Lopes Lima na manhã de 31 do mês findo deu à luz uma
criança do sexo feminino. Gratos, para a recém nascida
impetramos a deusa do destino um eterno berço de flores,
embalado pelas mansas auras da ventura.

Edição 598
MEDIDA ACERTADA
O Sr. F. Chagas Barreto Lima delegado de polícia desta
cidade recebeu do Sr. Dr. Carvalho Lima, novo chefe de polícia
o seguinte telegrama:
Fortaleza, 21. Recomendo afixar editais com prazo certo
proibindo prática jogo de azar e outros considerados pernicioso;
a sociedade e uso de armas ofensivas quer nessa localidade que
no seu termo. Terminado dito prazo, confio que providenciareis
com energia no sentido de absoluta repressão jogatina e uso de
armas, procedendo de acordo com a lei contra aos
contraventores das disposições do Código Penal.

Saudações
Carvalho Lima, chefe de polícia interino.

EDITAIS
DELEGACIA DE POLÍCIA

De acordo com as instruções contidas no telegrama do
Exmo. Sr. Dr. chefe de polícia, fica marcado o prazo de 5 dias,
a contar da data da publicação deste, para ter fim nesta cidade.
Termo a prática de todo jogo de azar e outros nocivos à
sociedade, bem como o uso de armas proibidas. Findo o
referido prazo ainda de acordo com as instruções do referido
telegrama, esta delegacia iniciará a repressão de acordo com as
disposições do
Regulamento
policial
contra
todo,
os
contraventores do Código Penal, dando plenos poderes a
patrulha para revistar e conduzir a delegacia de polícia
qualquer cidadão em quem recaia suspeita de andar armado
bem como a cambistas e banqueiros do Bicho e promotores de
qualquer outro jogo.
Delegacia de Polícia de Sobral, 23 de Fevereiro de 1923
F. das Chagas Barreto
2º suplente do Delegado de Polícia em exercício

Edição 646

EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO
O Dr. Ananias Serpa, delegado da Exposição no Ceará,
acaba de enviar por telegrama ao presidente do Estado a lista
dos prêmios conferidos aos expositores cearenses:
Dessa lista que foi publicada no “Diário do Ceará”,
destacamos para aqui os prêmios que couberam a Sobral:
DIPLOMAS DE HONRA - Oriano Mendes, Isabel O.
Gondim o F. Chagas Barreto.
MEDALHAS DE PRATA - José Rodrigues de Andrade,
José Ignácio Gomes Perante, João José de Sá, Joaquim Aristides
Oswaldo Rangel é Irmão, Ximenes e Rodrigues, José I. Ponte e F.
Chagas Barreto.
Além deste prêmios há grande quantidade de medalhas de
bronze e menções honrosas, cuja lista será publicada
brevemente.

Edição 652
Cristo Redentor

Segundo o nosso serviço telegráfico passado, a despeito da
crise financeira e das medidas econômicas que se está
adaptando, o Governo Federal subscrever 200 contos de réis à
grande subscrição para o grandioso monumento a Cristo
Redentor do Corcovado.
A referida subscrição, que vem recebendo o apoio de toda
a imprensa nacional, já atinge a 500 contos de réis, sem contar
o donativo do governo.
É o seguinte o resultado da subscrição por nós aberta:
Quantia já publicada.
Crédito Mútuo
José Amâncio Linhares
José Firmo de Souza
Francisco das Chagas Barreto
José Gentil Silva
Maximino Barreto Lima
Julio Barreto Lima

Edição 692

5$000
5$000
1$000
5$000
5$000
5$000
1$000

MESA DAS ELEIÇÕES
Antônio Mendes Carneiro, Presidente da Junta organizadora
da mesa eleitoral, etc. Faz saber que de acordo com a lei
eleitoral do Estado, e instruções respectivas, foram eleitos
mesários da 1ª seção, deste município os senhores Francisco das
Chagas Barreto Lima, Pergentino Liberato de Carvalho e
Henrique Hardy; para a 2ª seção, (...)

JORNAL “A IMPRENSA”

ARGUMENTO
O jornal sobralense A IMPRENSA: ÓRGÃO DO PARTIDO DO
PARTIDO DEMOCRATA SOBRALENSE. Teve sua primeira edição
no dia 18 de outubro de 1924, logo a após a extinção da LUCTA, sob
a direção de José Passos Filho e gerência de Laffitte Barreto Brasil
(cunhado do Deolindo). Esse jornal foi rodado na tipografia da
LUCTA, e é uma espécie de continuação do mesmo.
Seu escopo: “Com o deselance doloroso em que desapareceu o
espírito intemerato e valoroso de Deolindo Barreto Lima, perdeu "A
Lucta" a célula motriz, o horto de sua atividade, que só podia
merecer o bom nome da gleba sobralense”

Edição N 15
Dia 21 de janeiro de 1925
EDITAIS
Francisco das Chagas Barreto, é Presidente da Sessão
eleitoral deste município.
Convida aos mesários da 1ª seção e1eitoral deste
município Henrique Hardy e Pergentino Liberato de Carvalho,
para o dia 25 do corrente, às nove horas, compareçam no
pavimento superior da Câmara Municipal afim de ser
organizada a mesa que tem de presidir os trabalhos da eleição
a se realizar naquele dia para preenchimento das vagas de
cinco vereadores municipais.
Sobral, 10 de janeiro de 1925
Francisco das Chagas Barreto

Edição N 16
Dia 28 de janeiro de 1925

PELA DELEGACIA DE POLICIA

Edição N 28
Dia 15 de abril de 1925

Edição N 29
Dia 22 de abril de 1925
EDITAIS
Francisco das Chagas Barreto, Presidente da 1ª Sessão
Eleitoral de Sobral.
Convido aos mesários da 1ª Seção eleitoral deste
Município, Pergentino Liberato de Carvalho e Henrique Hardy,
para, no dia 1º de Maio vindouro, as nove horas, comparecerem
na Casa da Câmara Municipal para se constituir a Mesa que
tem de presidir os trabalhos d'aquela sessão eleitoral, nas
eleições que se vai proceder para Deputados Estaduais.
Sobral, 20 de Abril de 1935.
Francisco das Chagas Barreto

Edição N 32
Dia 22 de maio de 1925
ANIVERSÁRIOS

Edição N 33
Dia 29 de maio de 1925

SENADOR JOÃO THOMÉ

Domingo, às 19 horas, realizou-se nos vastos e belos
salões do Clube dos Democratas que se achavam profusamente
iluminados, o imponente banquete político, oferecido pelo
Partido Democrata Sobralense ao egrégio Embaixador do Ceará
no Senado da República, Senador Dr. João Thomé.
Crescido numero de políticos democratas, cidadão de
evidente representação no comércio e, na indústria, autoridades
civis, representante do Sr. Bispo de Sobral, Prefeito Municipal,
embaixadores da Associação Comercial e da Associação dos
Empregados no Comércio, e representante d'«A Imprensa», se
achavam aquela hora, aguardando a chegada do glorioso
homenageado, o chefe supremo do Partido Democrata Cearense.
S. Exc. deu entrada ali acompanhado de sua Exma esposa
D. Angelita Thomé, e de sua digna irmã D. Georgina Thomé de
Carvalho, debaixo de uma chuva de flores e de estridente salva
de palmas.
Recebido pelo representante do Sr. Bispo Diocesano,
Prefeito Municipal, e demais convivas, S. Exc. foi conduzido ao
salão de honra do Clube com a mais justa e inenarrável alegria
de todos os presentes.
Minutos depois, o Senador João Thomé foi levado a tomar
assento, na cadeira principal da mesa, sendo ladeado por sua
Exma. esposa e pelo Rvd. Padre Januário Campos, ilustrado
representante da Autoridade Diocesana sobralense tendo em
seguida tomado as sento o sr. Governador da Cidade, demais
próceres do Partido e convivas.
Ocuparam a mesa que se achava ricamente ornamentada e
disposta em forma de T, as seguintes pessoas: Exm. Sr. Senador
Dr. João Thomé e sua dedicada esposa D. Angelita Thomé, D.
Georgina Thomé de Carvalho, Revdmo. Januário Campos,
representando o Sr. Bispo de Sobral, Sr. José Alarico da Frota,
por si e pelo Dr. Luiz Vianna, Cel. José Candido Gomes
Parente, suplente do Juiz Municipal em exercício, Cel. Antônio
Mendes Carneiro, Governador da Cidade; Dr. Francisco Pontes,
Promotor Público da Comarca; Dr. Olavo Frota, Juiz Municipal
de SantAnna; Cel. Júlio Ximenes de Aragão 2º suplente do Juiz
Municipal; Francisco das Chagas Barreto, Delegado de Polícia;
Pedro Mendes Carneiro, Tabelião Publico; Antônio Joaquim

Rodrigues de Almeida, Tabelião Público, pelo cel. Alipio
Severino Duarte, juiz Federal desta Cel. Joaquim Rodrigues de
Almeida Tabelião Público, por si Cel. João Montezuma de
Carvalho, Administrador da Mesde Rendas desta cidade;
Oriano Mendes, representando Associação Comercial; Claudio
Regis Nogueira, representando a Associação dos Empregados
Comércio desta cidade, Manoel Felizardo Mendes; Estanislau L.
Carneiro Frota, Francisco Porfírio da Ponte; Irapuam Mendes;
Vicente Gomes Parente; Hercílio Lopes; Dr. Francisco R. Amaral;
Felizárdo Mendes Filho, José Frota Portella; Mario Cialdini, José
Macedo, cel. José Lourenço Viana, Conector Federal, cel.
Richilieu Andrade, Prefeito de Tianguá, José Chaves Filho,
Prefeito de Crateús, Álvaro Soares e Silva, chefe do Partido
Democrata de Ibiapina, Adolpho Soares e Silva, José Mendes
Carneiro, Salustiano R. Freire, Raimundo M. Frota, Raymundo
Frota Cavalcante, Antônio Frota Cavalcante, Aníhero de Castro,
José Amaral, Raimundo Donizetti Gondi, Tertuliano Menezes,
Inspetor Escolar, Salviano Cavalcante, Dr. Humberto cie
Andrade, Cels. João Parente Alexandre Soares, Piragibe Mendes,
Antônio Felix, Adolpho Madeira, Henrique Hardy, Victor de
Castro, Francisco Mendonça, adjunto de Promotor. Manoel
Paulo Ponte, Francisco Romano da Ponte, Raimundo Mendes,
Baptista Pierre, José Thomaz Brandão, e José Passos Filho, pela
“A Imprensa”.
Ao lado de cada talher se encontrava linda carta-postal
com os seguintes dizeres: Banquete em homenagem ao Exmo.
Sr. Dr. João Thomé de Saboya e Silva, Senador da Republica
oferecido pelo Partido Republicano Democrata de Sobral nos
salões do Clube dos Democratas 24 de maio de 1925.
O menu constou do seguinte: Mayonaise de Salmão, Sopa,
Consomé, Língua com petit-pois ao molho picante, Peru à brasileira,
Punding-Bolos-Doces-Frutas-Vinhos e cervejas. Champanhe, Veuve
Chlicquot, Café e Licores.
Ao champanhe usou a palavra, oferecendo o banquete a Sua
Exc. o Senador João Thomé, o nosso valoroso amigo, Sr. José
Alarico da Frota, que em frases muito expressivas traduziu o
pensamento do Partido Democrata ali representado pelos seus
mais distintos próceres, erguendo a sua taça em homenagem ao
ínclito chefe Democrata Cearense.
Visivelmente emocionado, iniciou o egrégio Senador João

Thomé a sua brilhante oração, agradecendo aos seus amigos
aquela homenagem, tendo para eles frases de imenso júbilo e de
alto valor político, que arrebataram, por vezes, o numeroso e
seleto auditório que prorrompeu numa estridente salva de
palmas, ao pronunciar o Senador João Thomé, as últimas palavras
S. Exc. ergueu a sua taça em honra do Partido Democrata
Sobralense.
Tomou então a palavra o Sr. Oriano Mendes, Presidente
da Associação Comercial de Sobral, o qual, perorando disse
mais ou menos o seguinte: “O Senador João Thomé não é só
um vulto sobralense, não é só um vulto cearense é também um
vulto nacional”.
Usou mais da palavra o Dr. Olavo Frota, que se
congratulou com a passagem do aniversário natalício de S. Exe.
o Sr. Desembargador Moreira da Rocha e alvitrou a ideia de
ser passado a S. Exç. pelo Partido Democrata ali representado o
telegrama de felicitações que damos abaixo.
Falou, ainda, o Dr. Francisco Pote, Promotor Público da
Comarca brindando a distintíssima esposa do egrégio Senador
João Thomé D. Angelita Thomé.
Foi novamente ouvido o egrégio chefe do Partido
Democrata Cearense, o qual agradeceu a saudação do Dr.
Francisco Ponte dirigida a sua respeitável consorte, e a do Sr.
Oriano Mendes, interprete da Associação Comercial Sobralense.
Cerca das 22 horas na mais íntima alegria, terminou
aquela manifestação do Partido Democrata Sobralense ao
eminente Senador da República, tendo-o acompanhado, muitos
de seus amigos á residência de sua veneranda genitora D.
Naninha Thomé.

A DESPEDIDA

Depois de ligeira estadia nesta, sua terra natal, seguiu
pelo horário de terça-feira para Fortaleza, com S. Exma. esposa,
onde tomará passagem para a Capital da República,
acompanhado de sua exma. família, o nosso preclaro chefe,
Senador João Thomé, conspícuo representante do Ceará no

Senado da República.
Durante os dias que esteve S. Exe. na terra de seu berço
em pelo visita a sua veneranda mãe, irmãs, cunhados, e aos
seus conterrâneos e decididos amigos, recebeu a visita pessoal do
nosso amado Bispo, autoridades e cavalheiros da mais alta
distinção social e política.
Sua exma. esposa que é também sobralense recebeu por
parte das senhoras de destaque de sua terra, provas de elevada
estima apreço, tendo sido visitadíssima.
Antes da saída do Senador João Thomé da residência de
sua veneranda mãe, uma filha do Dr. José Jacome de Oliveira,
ofereceu a D. Angelita Thomé, lindo ramalhete de flores
naturais.
Ao embarque do Senador João Thomé e de sua exma.
esposa, compareceu inúmeros cavalheiros e senhoras que lhes
acompanharam em automóveis, até a Estação da Estrada de
Ferro, que se encontrava então apinhada de pessoas gradas.
S. Exe. despediu-se de seus amigos, abraçando-os, tendo
palavras de muita amizade para com todos.
Ao partir o trem o Senador João Thomé ergueu um
caloroso viva a Sobral e ao Partido Democrata, sendo vivamente
correspondido.
Despedindo-se S. Exe. do nosso Diretor, pediu-lhe que
transmitisse aos seus amigos as suas despedidas, o que não fez
pessoalmente devido a absoluta falta de tempo. Entretanto a capital
do país para onde se dirigia ficaria ao inteiro dispor de todos eles.
Fazendo ardentíssimos votos pela felicidade pessoal de S.
Exc. e de sua Exma. Família, desejamos-lhe prospera e bonançosa
viagem e muita ventura no lugar a que se destina.

Edição N 40
Dia 15 de julho de 1925

NOMEAÇÃO
ÚLTIMA HORA

O nosso prezado amigo Francisco das Chagas Barreto, 2º
Suplente de Delegado, em exercício recebeu do nosso distinto
amigo Anthero de Castro o seguinte despacho:
Fortaleza 15 - Fui distinguido nomeação delegado ali. Avise
amigos!
Abraços.
Anthero

Edição N 41
Dia 22 de julho de 1925

ÓTIMO NEGÓCIO

Vende-se um Auto-Caminhão Ford, com dois anos de pouco
serviço em perfeito estado de conservação e ótimo motor por
5:00$000 da apenas,
podendo
ser
verificado num ponto
previamente combinado. A tratar em Sobral com F. Chagas
Barreto, em Crateús com F. Mariano e em Independência com
Américo & Fialho.

Edição N 62
Dia 8 de dezembro de 1925

VIAJANTES

Flamarion Barreto

Vindo da Capital do Estado acha-se entre nós em gozo de
férias o nosso distinto amiguinho Flamarion Barreto Lima,
aplicado aluno do Colégio Militar e dileto filho do nosso
dedicado amigo Francisco das Chagas Barreto 1º suplente do
Delegado de Polícia e acreditado comerciante.

Edição N 88
Dia 9 de junho de 1926
DR. F. DE ATHAYDE
Após alguns dias de demora entre nós, regressou na última
quarta-feira para Fortaleza, o nosso respeitável amigo Dr.
Feliciano Augusto de Athayde, ex-Procurador Geral do Estado.
O digno e provecto advogado, que nos distinguiu com a
sua visita demorando-se na redação desta folha em agradável
palestra, pediu-nos que transmitisse as suas despedidas a todos
que o visitaram, visto não poder fazê-lo pessoalmente, pela
exiguidade de tempo.
Como já noticiamos, o Dr. Feliciano Augusto de Athayde
veio a esta cidade assistir, por parte da família do jornalista
Deolindo Barreto Lima, ao sumário de culpa dos acusados
Francisco de Almeida Monte, Joaquim de Souza e Vicente
Bento.
“A Imprensa” deseja que o seu ilustre amigo tenha feito
ótima viagem.
S. S. que esteve hospedado no “Hotel do Norte” D. Jose
Tupinambá da Frota Bispo da Diocese, Coronel Antônio Mendes
Carneiro, Prefeito Municipal, Dr. Francisco Ponte, Promotor
Público, Coronel José Ignácio Gomes Parente, 1º Suplente do
Juiz Substituto, Capitães Joaquim Liberato, Júlio X. de Aragão,
respectivamente 13 e 12 Suplentes do Juiz Substituto, Coronel
Montezuma de Carvalho, Administrador da Mesa de Rendas,
Francisco Mendonça, Adjunto do Promotor Público, Coronel
Alipio Severino Duarte, Juiz Federal, Coronel Pedro Mendes
Carneiro, 1º Tabelião Público, Antônio Joaquim Rodrigues de
Almeida, Tabelião Público, Capitão Anthero de Castro Delegado
de Polícia Cels. José Alarico da Frota, José Hercílio Lopes,
Major Felizardo Mendes, Dr José Saboya de Albuquerque Juiz

de Direito, Cel. José Chave Filho, Prefeito Municipal de Crateús,
Coronel Álvaro Soares Silva. Chefe Democrata de Ibiapina.
Coronéis Irapuam Mendes Vicente Gomes Parente, vereadores á
Gamara Municipal, Tertuliano Menezes. Inspetor Escolar Coronel
Francisco Porfírio da Ponte, Rydmo. Padre João Evangelista
Alves, Dr. Clodoveu Arruda, Juiz Substituto, Felizardo Mendes
Filho, Moacyr Mendes Coronel José Amaral Dr. Francisco R. do
Amaral, Dr. Vicente Arruda. Coronel Júlio Guimarães, José
Passos Filho, F. Potiguara Frota, João Germano Nelto, Capitão
Laffayete Coutinho, Tabelião Público de Independência Cel. João
Baptista Demétrio, Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima,
Maximino Barreto Lima, Dr. José Plutarcho R. Lima, Mon
senhor Antônio de Lyra Pessoa de Maria, Coronel Piragibe
Mendes, Pergentino Liberato, Antônio Felix Ibiapina, Dr.
Antônio Fructuoso Filho, advogado Ataliba Barreto, Coronéis
Antônio Mendes de Vasconcellos, Hybernon Lopes, Francisco
Olympio da Frota Paulo Ponte, Adolpho Soares e Silvo Tenente
José Paulo Mendes Macedo, Laffite Barreto, Cel. Estanislau L. C.
e Frota, Manoel Paulo Ponte, Adolpho Linhares Madeira,
Salviano Cavalcante e Raymundo Mendes.

Edição N 91
Dia 3 de julho de 1926

MAXIMINO BARRETO LIMA

Na manhã de quarta-feira última, sucumbiu nesta cidade,
o nosso prezadíssimo amigo Maximino Barreto Lima, sócio da
conceituada firma desta praça, F. Chagas Barreto.
Perda irreparável que muito lamentamos foi a deste
amigo, que em pleno vigor da vida se apartou da esposa
idolatrada e dos filhos diletos.
Sincero e bom, Maximino cativava pelo seu trato e pela
sua lealdade de ação. Faleceu aos trinta e um anos de idade,
quando mais se empenhava na luta pela vida anelando
proporcionar, de futuro, maiores proventos a sua família.

Filho extremoso e bom, pai carinhoso, irmão dedicado e
amigo leal, sempre o fora Maximino Barreto que gozava no
nosso meio das mais arraigadas simpatias.
A demonstração mais eloquente do quanto era estimado,
tivemo-la no seu enterro, um dos mais concorridos que
assistimos nesta cidade.
Quando exercia a sua atividade quotidiana, na manhã de
terça-feira, foi inopinadamente atacado da moléstia que o
prostrou gravemente enfermo.
Transportado á sua residência, ali, guardou o leito até a
manhã seguinte, quando a parca inexorável roubou-lhe a vida
tão cara á sua família e aos seus amigos.
Quem suportaria vê-lo morrer em pleno mocidade, cheio
das mais belas esperanças?
Deus, porém, tem os seus eleitos. Maximino Barreto,
possuidor das mais belas e invejáveis qualidades de coração,
entregou sua alma a Deus resignado, tendo antes, recebido os
sacramentos da nossa religião.
Improfícuos foram os recursos médicos. Tão solicitamente
prestados pelo ilustre facultativo Dr. Manoel Marinho de
Andrade, que envidou os maiores esforços para salvá-lo.
Assistiram-no na hora extrema, os digníssimos sacerdotes
Revdmos. Monsenhor Antônio de Lyra Pessoa de Maria e
Padre Fortunato Alves Linhares.
Maximino Barreto Lima era filho do nosso saudoso amigo
Sr. Joaquim de Souza Lima, e de sua exma. esposa D. Porcina
Barreto Lima.
Nasceu na vila de Independência, deste Estado, no dia 28
de Maio de 1895, aonde batizou-se.
Veio para esta cidade aos oito anos. Aos treze anos
empregou-se no escritório da Fábrica de Tecidos, trabalhando,
depois, no estabelecimento comercial dos Srs. Aragão Coelho &
Cia.
Mais tarde estabeleceu-se com uma mercearia no Mercado
Público, d'onde a convite de seu irmão, nosso amigo
Francisco das Chagas Barreto, entrou para a sua casa
comercial, da qual era então gerente, exercendo também as
funções de Caixa.
Aos 18 dias do mês de Setembro de 1920 contraiu
casamento com a exma. Sra. D. Antonieta Solon Barreto Lima,

filha do nosso particular amigo Sr. Luiz Solon de Aguiar e de
sua exma. esposa D. Maria Antonietta de Aguiar.
De seu consórcio lhe sobrevivem dois inocentes filhinhos
Joaquim e Sant‟Anna, que ainda não podem avaliar sua grande
perda.
O seu enterramento que se realizou na tarde do mesmo
dia de seu falecimento, teve numeroso acompanhamento.
Sob o caixão viam-se quatro lindas coroas, das quais
pendiam fitas com as seguintes dedicatórias:
SAUDADES ETERNAS DE SUA MÃE E IRMÃOS
SAUDADES DE SUA ESPOSA E FILHINHOS.
E' com imensa mágoa que cumprimos o doloroso dever
de noticiar o prematuro passamento deste inolvidável e querido
amigo.
A "Imprensa" sinceramente contristada com o doloroso
falecimento de Maximino Barreto Lima, apresenta á sua exma.
esposa, filhos, mãe, irmãos, cunhados tios, e demais parentes,
sentidas condolências.
***
Por nosso intermédio a Família Barreto Lima, a sua
desolada esposa e demais parentes, agradecem a todas as
pessoas que se dignaram comparecer o seu enterramento, e que
lhe apresentaram pêsames pessoalmente, por cartas, cartões, e
telegramas, o que faz de modo especial ao ilustrado Dr.
Manoel Marinho de Andrade, que com muita dedicação prestoulhe os seus serviços médicos e aos Dr. Saturnino Memoria
Professor Cláudio Nogueira, João Linhares, Salviano Cavalcante
e Randal Pompeu, que abnegadamente lhes prestaram,
assinalados serviços.

MISSA

Ainda por nosso intermédio, a família, do pranteado
morto, a sua desolada esposa e os seus parentes, convidam
todos os seus amigos a assistirem, a missa que em sufrágio de

sua alma, mandarão celebrar amanhã, ás 6 horas, na igreja do
Menino Deus.

Edição N 319
Dia 15 de dezembro de 1931

CEL. BENJAMIN TORRES

A NEGÓCIOS comerciais esteve nesta praça o cel.
Benjamin Torres, chefe da conceituada firma Fortalezense
Benjamin Torres & Cia.
Em companhia dos Srs. F Chagas Barreto, comerciante
nesta praça. Hermetério Targino auxiliar de sua casa comercial
e de seu filho Jader Torres o cel Benjamim Torres visitou esta
folha.
Benjamin Torres & Cia. representa em Fortaleza a rua,
Barão do Fio Branco, 66 as seguintes e conceituadas firmas: Felix,
Bahia, Companhia Cervejaria Brahma, Empregas de Águas de
Caxambú, Companhia Grande Manufatura fumos S. A. Grande
Curtume do Barbalho, de Recife, Loureiro Barbosa & Cia, S.
Perfumarias de Maceió, Costa Penna & Cia Via da Companhia
Brasileira de lacticínios, Serafim Clare & Cia, Hermano Barcellos
& Cia, A. Cardoso de Gouveia e Dr. K de Azevedo, do Rio de
Janeiro, Leal Santos & Cia, do Rio Grande do Sul, Cezario
Felipp, e M N. de Azevedo & Cia, do Pará da sociedade de
vinhos do Porto Constantino de Portugal e Johannes Schubak &
Dobrere, de Hamburgo.
O cel. Benjamin Torres que é agente da farinha de trigo 3
COROAS constituiu seu sub agente nesta praça o Sr. F. Chagas
Barreto.
Agradecendo as atenções que nos dispensou almejamoslhe que tenha feito entre nós feliz estada.

JORNAL O “DEBATE”
ARGUMENTO
Outro Jornal sobralense que tinha como Diretor, Redator e Chefe J.
Cordeiro de Andrade, que também era escritor.

Edição 37
30 de janeiro de 1932

A farinha “3 coroas”, do Moinho da Luz, alcançou ótimo sucesso,
na fabricação de pães
Esteve em nossa redação F. Chagas Barreto, comerciante
a Rua Senador Paula, 49, que veio mostrar alguns pães fabricados
com a ótima farinha “3 coroas”, do Moinho da Luz, de que é
representada nesta zona norte do Estado.
Tivemos oportunidade de verificar que os pães de
aparência doirada, fabricadas com excelente produto nacional,
que da mesma forma está não deixa a desejar aos gêneros
estrangeiros.
Das experiências feitas em Massapê, Granja e Ipú, os
resultados foram satisfatórios.
O Sr. José Firmino Cavalcanti Lopes, gerente interessado
dos negócios da casa comercial do Sr. F. Chagas Barreto, se
acha em propaganda na zona com um panificador habilitado ao
serviço.

Edição 46
16 de abril de 1932

Edição 39
19 de fev. de 1932

UM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL QUE HONRA O PAÍS

O QUE É O MOINHO DA LUZ
A indústria do trigo no Brasil tem, no MOINHO DA
LUZ, o formidável estabelecimento criado pelo gênio
organizador do saudoso industrial Zeferino de Oliveira,
Português de nascimento e Brasileiro de coração, um dos seus
legítimos padrões de orgulho e que honram o progresso do
Brasil.
Instalado no edifício grandioso, sóbrio e simples, na sua
arquitetura moderna de linhas retangulares, o MOINHO DA
LUZ chama a atenção ali na rua Benedito Antônio. É um
verdadeiro monumento de progresso, um “dólmen” século XX
a atestar a grandeza de nossa contribuição ao vulto
monumental da civilização hodierna.
Ali é o trigo em grão beneficiado por processos e
maquinismos modelares, última palavra no gênero, obedecendo
aos ditames das necessidades materiais da atualidade. A farinha
ali manipulada, observando-se os processos mais preconizados

pela higiene moderna, constitui um produto saboroso e
substancial, cujo consumo é um atestado eloquente da sua
superior qualidade è da perfeição com que é feito.
É que os maquinismos do MOINHO DA LUZ exprimem
tudo quanto, no gênero, se pode exigir ou conceber de mais
perfeito. São aparelhos confeccionados nos mais conhecidos e
afamados "ateliers'' do estrangeiro.
O MOINHO DA LUZ tem, por isso, uma produção diária
de 300.000 quilos ocupando 150 operários, na sua atividade
febricitante de todos os dias. Ali, aliam se num concerto de
trabalho dinâmico, a perfeição e a rapidez, o que dá a sua
produção as características materiais exigíveis, no mercado,
pelos consumidores.
Ademais, nem só esses fatores são a causa determinante do êxito desse empreendimento formidável que é o MOINHO
DA LUZ. Outro se sobreleva como mais importante, que é a
verdadeira organização nuclear que preside aos trabalhos de
confecção.
Direção inteligente, disciplina, ordem, colaboração. Tudo
que concorre para o ritmo do trabalho alentado e produtivo.
Partes que se integram no todo, nesse laboratório que é o
MOINHO DA LUZ, onde não há lugar para a estática, porque
tudo ali é dinâmico, acompanhando o resfolegar continuo da
alma do século.
Melhor culto não pode ter a memória do inolvidável
Zeferino de Oliveira, que, assim, vive, presente ao tumultuar da
vida febricitante dessa obra portentosa que legou ao país.
Estão hoje à frente do MOINHO DA LUZ o Sr. Mario de
Oliveira, seu ilustre presidente, filho e continuador da obra
magnífica do grande e operoso industrial; e os seus diretores
Monteiro Guimarães, Francisco Sena Pereira e Manfredo
Delamare, verdadeiros alentadores desse portanto da indústria
brasileira, orgulho do nosso País.
(Reportagem d'A BARRICADA, do Rio de 1-6-31)
*****
REFERÊNCIAS DA IMPRENSA DO NORTE CEARENSE
FARINHA “3 COROAS”

Esteve em nossa redação o Sr. F. Chagas Barreto,
acompanhado do Sr. João Gondim, panificador que está
atualmente estabelecido em Massapê com uma panificação bem
montada, denominada “A Brasileira.”
Disse-nos o Sr. Gondim que há dias vem trabalhando com
a farinha "3 Coroas" do Moinho da Luz do Rio de Janeiro, do
qual o Sr. Barreto é representante nesta zona e que, tem obtido
um produto igual a que produziu a "Rei do Nordeste.
Às experiências realizadas aqui domingo ficou resolvido a
crise do pão pois este Sr. nos ofereceu diversos pães fabricados
com a farinha ''3 Coroas" de ótima qualidade.
Está de parabéns o povo sobralense porque conseguiu
adquirir um produto bom e muito mais barato. O Sr. Gondim
é um panificador habilíssimo, multo conhecido na capital do
Estado onde desenvolveu em alta escala a sua atividade neste
gênero.
D' "O Debate" de 6-1-32
******

PELA INDÚSTRIA NACIONAL

Já destas colunas temos algumas vezes proclamado a
superioridade de diversos produtos da nossa indústria sobre
outros idênticos de marcas estrangeira. A indústria nacional tem
lançado ao mercado artigos que substituem perfeitamente o que
importamos por preços mais elevados.
Entretanto, nossa economia, traz, ao mais das vezes o seu
desfalecimento. Vem isto a pelo, por ter sido, há pouco tempo,
lançado ao consumo, um artigo cujas experiências pro*varam
estar acima de todos os seus congêneres. É a farinha"Três
Coroas", do "Moinho da Luz", do Rio de Janeiro. Assistimos,
há poucos dias, a uma experiência feita com esse produto cujos
resultados foram os melhores possíveis. Recomenda-mo-lo,
portanto, aos senhores panificadores que bem quiserem, servir à
sua freguesia e por um dever de patriotismo auxiliar a nossa
indústria.

D' "Correio da Semana" de 6/1/32

UM PRODUTO QUE HONRA A INDÚSTRIA NACIONAL

Sexta-feira 22 do corrente, a convite do Sr. José Firmino
C. Lopes, gerente da firma F. Chagas Barreto, da Sobral,
visitamos a "Padaria Brasileira", antiga "Duas Nações", de
propriedade dos Srs. P. Sampaio & Filho, onde nos foram
oferecidas amostras de finos produtos de padaria, fabricados,
segundo afirmam os proprietários e como de fatos verificamos,
com a afamada farinha de trigo nacional marca 3 COROAS, do
"Moinho da Luz” do Rio de Janeiro.
Pela
fina
qualidade
do
produto
ali
fabricado,
especialmente e pão, podemos afirmar que a farinha de trigo 3
COROAS substitui vantajosamente as farinhas de procedência
estrangeira das melhores marcas.
Informaram-nos, mais os proprietários da “Padaria
Brasileira” que, as COROAS nada fica a dever ás marcas
estrangeiras, quer quanto a facilidade de preparo, quer quanto
ao rendimento.
Está pois de parabéns a indústria nacional e a firma F.
Chagas Barreto, representante na zona norte do Estado, do
“Moinho da Luz” fabricante da farinha 3 COROAS.
O “Combate" de Massapê, de 6-1-32

OPINIÕES ABALIZADAS
O ilustrado sacerdote, Pe. Gonçalo Eufrásio, diretor do
Instituto “Dom Bosco” escreve ao Sr. Chagas Barreto, exaltando
o ótimo produto do "Moinho da Luz'' do Rio de Janeiro a
farinha “Três Coroas”.

Sobral, 6 de Fevereiro de 1952.

Ilmo. Sr. F. Chagas Barreto
Nesta

Na qualidade de Diretor do "Externato Dom Bosco'' desta
cidade, venho penhoradíssimo
agradecer-lhe
o
gesto de
generosidade para com a minha divisão dos “Pobrezinho de
Dom Bosco”, enviando lhes 15 quilos de pão e 2 de
bolachinhas, manufaturados, respectivamente, com a excelente
farinha de trigo marca “Três Coroas” e “Brilhante”, produto do
"Moinho da Luz" do Rio de Janeiro.
Queira, pois, ver, nestas linhas, a expressão sinceras do
grande reconhecimento dos meus "Pobrezinhos" e aceitar os
meus não menos sinceros parabéns pela superioridade desse
produto que,
apesar
de
nacional,
pode
equiparar se,
vantajosamente, aos melhores no gênero, importados do
estrangeiro.
Subscreve-se atenciosamente.
Seu amigo e Cro.
Padre Gonçalo Eufrásio

********

Massape, 13 de Fevereiro de 1932.
Ilmo. Snr.
F. Chagas Barreto.
Sobral,

É com grande satisfação que vimos comunicar-lhe que a
marca de farinha Brilhante produziu ótimo resultado em nossa
Padaria, pelo portador estamos lhe enviando uma amostra pela
qual o amigo poderá constatar o que ora afirmamos.

Como vê o amigo tivemos razão quando lhe afirmamos
em carta anterior, que nosso panificador trabalha com qualquer
marca de farinha do “Moinho da Luz”. Anda esperamos
produzir pães melhores do que os de hoje, com a farinha
"Brilhante''.
Seus amigos:
Pedro Sampaio & Filho

*****

PADARIA SANTA TERESINHA

Msssape, 13 de Fevereiro de 1932.
Ilmo. Sr. F. Chagas Barreto

É com imenso prazer que venho por meio d'esta, comunicar,
ao ilustre amigo, que tenho empregado na fabricação de pães e
demais produtos da padaria de que sou proprietária, a farinha
de trigo «3 coroas» do moinho da luz, de quem sois
representante nessa cidade. Muito breve remeterei amostra de
variedades dos produtos fabricados com a três coroas para a
capital do Estado afim dos mesmos serem classificados em
relação com as farinhas Norte Americanas. Junto segue amostra
das bolachas “água e sal” e “Juarez”. Biscoitos: “Simpatia”,
“Laço de Amor” e “Ceará-Livre”, afim de que V, S. veja a
especialidade da farinha “3 coroas” única que substitui a
Reinordeste depois de muitas esperiensas.com outras marcas.
Maria Augusta Soares

Edição 60

13 de setembro de 1932

FARINHA "TRÊS COROAS"

Do Sr. F. Chagas Barreto recebemos diversos pães
fabricados com a farinha de trigo nacional "Três Coroas'', uma
das marcas por excelência do Moinho da Luz dó qual é agente
e depositário na Zona norte do Estado.
Quis este nosso estimado conterrâneo submeter a nossa
apreciação os pães fabricados com o tipo ideal da farinha
adaptada ás nossas exigências, pelo espírito empreendedor do
renomado técnico Raul Monteiro Guimarães daquele Moinho,
que embora em uma viagem de turista ao Norte, procurou
auscultar as necessidades de nosso mercado, neste gênero.
As farinhas do Moinho da Luz, devem o seu grande
sucesso á esmerada escolha de meteria prima com que são
fabricadas, razão porque aconselhamos aos nossos pacificadores,
darem sua preferência na certeza de aumentarem seus lucros,
dado, seu grande vendimento de par com seu Ínfimo preço.
Gratos pela oferta fazemos votos paia que “Três Coroas"
continue suplantando nossos a mercados; conforme estatísticas
que já vimos o Moinho da Luz, de Janeiro a Junho do corrente
ano, embarcou para nosso mercado um numero de sacas
superior a todos os seus congêneres reunidos.
Por nossas colunas, já muito temos dito sobre estas
farinhas, e temos a acrescentar que a superioridade das
farinhas do referido Moinho, provem sobretudo dos trabalhos
realizados diariamente nos seus Laboratórios» cientificamente
preparada as farinha são por isso de grande rendimento e
ótima panificação, conseguindo aumentar o lucro de seus
clientes, correspondendo assim a preferência que desfruta em
todo o mercado desta zona.

Jornal “O JORNAL”
ARGUMENTO
Jornal sobralense de propriedade e direção do Jornalista
Batista Fontenele. Seu programa foi descrito na primeira edição no
dia 8 de dezembro de 1932. Seu programa defendia: “Vamos entrar
em luta, como órgão destinado à defesa dos interesses coletivos,
formando ao lado das aspirações populares para podermos nos impor,
sem fascinação de lucros fáceis, no conceito e na opinião pública.” e
ainda "O Jornal não tem leitores selecionados; é tanto para os que
vivem a vida cheia de conforto, como para os que vivem a vida
obscura afrontando, as eventualidades dá sorte.”

EDIÇÃO 2, de 11 de dezembro de1932

Essa mesma propaganda acima é veiculada em diversas edições desse mesmo Jornal

Noivado da filha dileta Margarida

Um valioso donativo para as crianças pobres
O “Moinho da Luz” do Rio de Janeiro, por sugestão do seu
inspetor, envia um Conto de Réis para ser distribuído na
próxima noite de natal.
A opulenta empresa carioca, “Moinho da Luz” produtora
da conhecida Farinha nacional, “3 coroas” acaba de, por
sugestão do seu inspetor, Sr. Radamés Lima Santos, que há
poucos dias estiveram em visita a esta cidade, enviar por seu
intermédio, a valiosa importância de UM COMO DE RÉIS, para
ser distribuída na próxima noite de natal.
Merece franco elogio o gesto de nobreza do “Moinho da
Luz” que se mostra, desse modo, interessado pela sorte dessas
criancinhas flageladas que perambulam por nossas ruas, na
mais penosa situação.
Vale a pena transcrevermos pata conhecimento do publico,
um trecho da carta do inspetor do “Moinho da Luz” dirigida
ao gerente geral da referida empresa, Sr. Chagas Barreto, alto
comerciante nesta cidade.
Ei-lo:
"Condoído e penalizado de ver tanta miséria e tristeza
desses infelizes que aí vivem, heroicamente pela sua abnegação
e resignação, sugeri ao Moinho algo que permitisse a essa
pobre gente, embora em parte, ter a sua noite de Natal. Assim

“sendo, queira o prezado amigo dispor da quantia de UM
CONTO DE REIS, para esse fim. Lembro abrir uma subscrição
especial, para esse fim, pois seria mais farta a distribuição.
Entretanto, também poderia ser feita a mesma distribuída cm
gêneros, níqueis e brinquedos, de modo que as criancinhas
também possam sorrir de alegria nessa noite. Faça como
melhor achar, meu caro amigo, mas faça com maior eficácia e
utilidade possíveis a par de equidade na distribuição de modo
que aproveite o maior, numero de infelizes. Desejo, de longe
mesmo, nessa noite, quando
possivelmente todos os
afortunados, ou remediados gozarem como eu, desse momento
feliz, perto dos que nos são caros, desejo, repito, sentir que ai
também vai uma nuvem de alegria embora passageira, cobrir os
infelizes com o balsamo da esmola; e que Deus, em sua
extrema bondade e não abandone nunca os filhos que aí vivem
tão cheios de fé e de esperança.
É o “Moinho da Luz” generoso
como
sempre, que
agradecido contribui para esse momento.
Adiantou-nos o Sr. Chagas Barreto que, seguindo a
sugestão do inspetor do “Moinho da Luz”, abriu uma
subscrição, que continua recebendo donativos dos homens de
boa vontade e cujos os nomes vão abaixo publicados.
Essa quantia será igualmente distribuída ermo donativo
pré-citado, na próxima noite de Natal ás crianças pobres da
terra.
Acrescentou ainda o Sr. Chagas Barreto que procurará
fazer essa distribuição com perfeita equidade e justiça e para
melhor êxito dessa missão, convidara algumas pessoas
prestimosas para ajudarmos a melhormente cumprir as
determinações do
generoso
ofertante seu
muito
digno
representado - “Moinho da Luz”.
SUBSCRIÇÃO EM FAVOR DAS CRIANÇAS POBRES, A
CARGO DO SR. CHAGAS BARRETO

“Moinho da Luz”
Karl Braum
Renato Borges
Chagas Barreto

pg
pg
pg
pg

1.000$
50$
50$
100$

Francisco Rangel Parente
Paulo Aragão
Randal Pompeu
Carlito Pompeu
Total

10$
10$
10$
5$
1235$

EDIÇÃO 3, de 18 de dezembro de 1932

O CRESCENTE DESENVOLVIMENTO DE UMA
INDÚSTRIA NACIONAL
O “Moinho da Luz” do Rio de Janeiro embarcou neste
mês para esta Zona 2350 sacos de farinha.
Todo bom brasileiro cioso da grandeza deste belo país,
tem o legítimo direito de orgulhar-se do grau de adiantamento
a que chegou as nossas indústrias.
Temos por exemplo em primeiro plano o ramo industrial
da Farinha de trigo, que se fabrica no Brasil, com uma
perfeição admirável.
Os países mais adiantados da Europa, possuem, está
visto, bem montados estabelecimentos fabris que exploram esse
ramo de industria, mas, nenhum deles, por certo, levará
vantagem sobre o “MOINHO DA LUZ” do Rio de Janeiro.
As instalações fabris do “Moinho da Luz” são o orgulho
da industria nacional e os seus produtos rivalizam-se
vantajosamente com todos os similares estrangeiro.
Temos por exemplo a Farinha “3 Coroas”, de fabrico
rigorosamente científico, que granjeou justa fama e o prêmio da
preferência em todos os mercados do país.
Essa vitoriosa marca de farinha demonstra a sua
superioridade sobre todas as suas congêneres quer nacionais,
quer estrangeiras e oferece ainda a vantagem nos preços,
realmente, compensadores, além do máximo rendimento.
Assistimos há dia um confronto no fabrico de pão,
procedido nesta cidade, entre a Farinha “3 Coroas” e outra de
procedência americana.
Foi apurado um produto tão perfeito que o panificador

desta, emudeceu diante da superioridade daquela.
Está, pois, cabalmente demonstrada a vitoria da «Farinha 3
Coroas» nos mercados brasileiros.
No norte deste Estado, a preferência desse produto está
patenteada com a vantajosa cifra de 2550 sacos embarcados
neste mês para o porto de Camocim.
Em palestra com o Sr. F. Chagas Barreto; agente geral do
“Moinho da Luz” na zona norte do Estado, disse-nos que se
aparecer no mercado desta zona, farinha nacional que rivaliza-se
coma “Farinha 3 Coroas” no fabrico do pão, desistira, da
agência da mesma.
O Sr. Chagas Barreto, aconselha a todos os seus amigos a
trabalhar com essa vencedora marca de Farinha - a única que
obteve a primazia em todo o Brasil.

EDIÇÃO 4, de 25 de dezembro de 1932

NATAL

DOS

POBREZINHOS

Do Sr. F. Chagas Barreto. Agente do “Moinho da Luz”
nesta cidade, recebemos a seguinte carta:
Sobral, 21 de Dezembro de 1932
Ilmo. Sr. Diretor d' “O Jornal”
Nesta

Comunico-vos que de acordo com a subscrição já publicada
nos jornais desta cidade, promovida pelo MOINHO DA LUZ do
Rio de Janeiro, se verificará sábado, 24 deste, ás 18 horas, á
praça Menino Deus, a festa do Natal das Criancinhas Pobres.
No centro da referida praça, será erguido um pavilhão
em volta do qual será feita a distribuição de gulodices,
brinquedos, níqueis ás criancinhas pobres.
O "Comitê" dirigente, será assim constituído:
PRESIDENTE - Clérigo Domingos Barreto Araújo.

Tesoureira - Sta. Guiomar Pimentel.

DIRETORAS DE GRUPO:
Grupo “Zeferino Oliveira”: Sta. Margarida Barreto
“Mario Oliveira”: Sta. Berenice Dias
“Francisco Sena Pereira»: Sta. Alzira Lopes
“Raul Monteiro Guimarães”: Sta. Debinha Capote
“Radamés de Lima Santos”: Sta. Nilce Pontes
Aproveito a oportunidade, convidando-lhe pura assistir
essa festa de caridade, afim de ter melhor abrilhantada.
Queira Sr. Diretor, divulgar pelo seu conceituado jornal a
comunicação que ora lhe faço, para que se venha reunir o
maior numero possível de crianças pobres, afim de gozarem,
pelo menos, pelo NATAL um pouco de alegria.
De V. S.
Amo. Crdo. Obrgo
F. Chagas Barreto

EDIÇÃO 31, 8 de janeiro de 1933

BRINDES E CUMPRIMENTOS
O Sr. F. Chagas Barreto, agente geral do “Moinho da
Luz” produtor da conhecida e reputada marca de farinha de
trigo nacional “3 Coroas” recebemos um lindo cromo com a
respectiva folhinha de desfolhar, presente de festas da referida
companhia.
Somos mui gratos á oferta gentil do “Moinho da Luz”
fazendo extensivo o nosso agradecimento ao Sr. F. Chagas
Barreto, aquém desejamos largo desenvolvimento nos negócios
de seu ilustre representado.
Do 2º tenente do Exército Agrício de Paula Dias,
proprietário da “Pensão Familiar” de Fortaleza, recebemos

atencioso cartão de Boas Festas.
Penhorados, retribuímos a mesma feição, ao ilustre militar.

EDIÇÃO 34, 20 de agosto de 1933
RADAMÉS DE LIMA SANTOS

Encontra se presente em Sobral, o ilustre cavalheiro
Radamés de Lima Santos, inspetor da opulenta Cia. Luz Stearica
Moinho da Luz, do Rio de Janeiro.
Em companhia do nosso amigo F. Chagas Barreto, que é
agente geral do “Moinho da Luz”, recebemos a agradável
visitado ilustre viajante que se demorou em nossa redação em
fluente e cordial palestra, pois cuja distinção somos sinceramente
agradecidos.

EDIÇÃO 92, de 20 de outubro de 1934

BAR CASCATINHA

Teve lugar no sábado último a inauguração do “Bar
Cascatinha”, localizado na praça 5 de Julho, aonde funcionou
anteriormente o Éden. O novo estabelecimento, de propriedade
do abastado comerciante desta praça Sr. F. Chagas Barreto e
gerenciado pelo Sr. José de Hollanda se encontra aparelhado de
mobiliário moderno, com instalações adequadas, e com pessoal
habilitado, vindo preencher uma lacuna que se fazia sentir
nesta cidade; uma casa desse gênero apresentado-se bem
montada e dispondo de pessoal que bem possa servir a
freguesia.
Digno de elogios e o esforço do proprietário do novo bar,
comerciante inteligente e progressista, no sentido de vender a
preços convidativos diversas bebidas e outras artigos do ramo

de negócio. E a prova inconcussa disso está no preço
estabelecido para as cervejas que são vendidas a 2$00 a garrafa.
Dispondo de um possante aparelho Frz. gidaere, o Bar
Cascatinha, esta apto a fornecer bebidas geladas a qualquer
hora. Por esse útil melhoramento está de parabéns todo
sobralense que nesta época de muito calor gosta de sorver um
delicioso copo de “Hanseática”.
O Sr. F. Chagas Barreto, agente da importante Companhia
Hanseática, recebeu dessa empresa, o seguinte telegrama.
Chagas Barreto
Sobral
Felicitando o amigo pela inauguração do Bar Cascatinha,
pedimos permissão oferecer distinção aos consumidores com
nossa a cerveja em Sobral em três caixas.
Companhia Hanseática.

EDIÇÃO 96, de 24 de novembro de 1934

DE PARABÉNS O POVO DE SOBRAL
Satisfeita uma antiga e justa aspiração desta terra
O governo destinou 50.000$000 para a construção do
Grupo Escolar.
Conforme telegramas trocadas entre várias Associações de
classes desta cidade e a Interventora Federal do Estado, e que
abaixo vão transcritos, temos o prazer de noticiar que o Sr.
Interventor Col. Moreira Lima, atendendo a um pedido da
Associação Comercial, da Associação dos Empregados no
Comércio, União dos Retalhistas e União Trabalhista, acaba de
destinar a importância de 50 contos para a construção do
Grupo Escolar desta cidade.

Coronel Interventor Federal Fortaleza

Prefeitura há anos doou Estado terreno aqui destinado
construção grupo escolar obra que entretanto nunca foi
realizada funcionando esse estabelecimento ensino prédio antihigiênico insuficiente inadaptado acolhendo máximo 300 alunos
quando população escolar urbana talvez atinja 3.000 crianças.
Não
havendo
recursos
locais
referida construção
Associações Classes estes subscrevem ousam apelar vossos
elevados sentimentos patriotismo sentidos possamos ter
estabelecimento ensino primário acordo necessidades meio e
cujo orçamento acreditamos não exceda 50 contos de réis.
Podemos assegurar Vossencia este apelo ditado premência
situação e inspirado confiança vossa larga segura visão
assuntos
tal natureza. Apresentamos Vossencia nossas
homenagens.
Osvaldo Rangel - Presidente Associação Comercial
Chagas Barreto - Presidente União de Retalhistas
Paulo Aragão - Presidente da Associação Empregados do
Comércio
Gonçalo Silva - Presidente União Trabalhista

Exmo. Sr. Interventor Federal Fortaleza
Sob magnífica impressão causada vosso patriótico gesto
atendendo apelos visam benefício coletivo como o que vos
fizemos vg cumprimos grato; dever vir expressar vos nossos
agradecimentos que traduzem realmente reconhecimento toda
população de Sobral. Respeitosas saudações. Osvaldo Rangel Presidente Associação Comercial, Chagas Barreto - Presidente
União de Retalhistas, Paulo Aragão - Presidente da Associação
Empregados do Comércio, Gonçalo Silva - Presidente União
Trabalhista

EDIÇÃO 104, de 19 de janeiro de 1935.

MAIS UM GESTO ALTAMENTE
PROPRIETÁRIO DO MOINHO DA LUZ

GENEROSO

DO

Dentre as empresas nacionais, destaca-se, pela sua perfeita
organização, o MOINHO DA LUZ de propriedade do Dr. Mário
de Oliveira, do Rio de Janeiro.
Esse opulento industrial, além de desenvolver a sua
atividade á frente do “Moinho da Luz” cujos produtos
conquistaram larga fama em todo país, proprietário de outras
empresas como sejam a grande Fábrica de Cerveja “Hanseatica”;
uma, fábrica de louça e outra, de velas.
O Dr. Mário de Oliveira não é como esses burgueses que
acumulam ouro com avareza e segurança, sem prestarem o
menor beneficio á coletividade. É generoso e a sua filantropia
se estende por toda parte onde se faz preciso. Em Sobral, por
exemplo, são frequentes os rasgos de generosidade desse ilustre
capitalista.
Vez por outra a imprensa noticia uma avultada oferta em
dinheiro, do proprietário do "Moinho da Luz", às associações
beneficentes da cidade.
Sobral, 7 de Janeiro de 1935
Ilmo. Sr.
F. CHAGAS BARRETO

Parte III:
ICONOGRAFIA e ANEXOS

Fábrica de Tecido Ernesto & Ribeiro, onde o menino Chagas começou a
trabalhar aos 13 anos.

Casa Chagas Barreto atingida por uma das cheias do Rio Acaraú.

Inauguração da Casa Chagas Barreto.

Casa onde residiu Chagas Barreto e que hoje funciona a „Pinacoteca Raimundo Cela‟,
contando com um acervo pictórico com mais de 200 obras expostas, em 10 espaços
temáticos, contendo desenhos, gravuras, pinturas esculturas e elementos de origem
arqueológica. Lá estão presentes nomes como Dali, Picasso, Tarsila do Amaral, Chico
da Silva, Anita Mafalti, Djanira, Caribé, Bruno Giorgi, Ceschiatti e Almeida Jr.

Sua mãe Porcina Augusta Barreto.

Chagas Barreto, aos 38 anos de idade.

Foto dedicada à sua filha. “Á filha Porcina uma lembrança de seu pai. Em
16/10/41.”

Chagas Barreto ao lado da esposa Sinhá, sendo ladeados por sua extensa prole.

Senhor desconhecido, Padre e escritor Francisco Sadoc de Araújo, 2º Bispo de Sobral D.
João José da Motta e Albuquerque, Dona Sinhá, Chagas Barreto, a irmã Antonieta e
atrás dela o filho Cesário.

Visita da Comitiva do Governador cearense a recém-inaugurada Organização
Chagas Barreto. Da esquerda para direita: Cel. Nicodemos, Deputado Federal
Chico Figueiredo, Maximino Barreto, José Maximino, Governador Virgílio
Távora e o prefeito sobralense José Euclides Ferreira Gomes.

O gerente Joaquim Barreto Lima mais funcionários fardados da representação
da Cervejaria Brahma no município de Sobral.

Chagas Barreto, nas dependências de sua casa.

“De potência para potência”: Chagas Barreto recepciona o primeiro cearense
Presidente da República do Brasil Humberto Castelo Branco a visitar à cidade
de Sobral no ano de 1965.

Chagas Barreto em uma de suas fotos mais conhecidas.

O comerciante Chagas Barreto em raro momento de descontração.

Luciano Thebano (filho), senhora desconhecida, Chagas Barreto, Ministro da
Saúde Almeida Machado, sua esposa, senhora desconhecida, Antônio Amâncio
(genro) e senhor desconhecido.

Antônio Amâncio (genro), o noivo Raimundo Barreto (neto), Chagas Barreto,
Fran (noiva do neto) e Margarida Barreto.

Maria Cesarina, Luciano, Neila, Amália, Margarida, Antônio Amâncio,
Martônio, o noivo (Luís Tomás), Chagas Barreto, a noiva (Ana Zélia),
Raimundo, Ferret, Teita e Maria Alice.

Chagas Barreto mais sua irmã, nas dependências de sua residência.

O carinhoso avô ladeado dos netos.

Chagas Barreto com uma de suas netas Amália.

Aniversário de 88 anos de Chagas Barreto, tendo a sua direita a filha Margarida
Barreto. Essa é a única foto colorida que se tem do senhor Chagas.

Velório realizado em sua residência sob a direção espiritual comandada pelo Pe. José
Linhares Ponte, tendo ainda como presentes - além de inúmeros populares - seus filhos
Cesário, Joaquim e Margarida Barreto, além de seu genro Antônio Amâncio e neto
Luciano.

Time infanto-juvenil Brahma E. C. O time era mantido pela Distribuidora Chagas
Barreto da cidade de Campo Maior/PI. O gerente Marcelo Barreto era o presidente
e benfeitor. Em pé: Vadin (Osvaldo Araújo), Carlito do Graxa, Toinho do Zezé,
Babau, Didi Pisca-Pisca (filho do Palmeiras) e Paulo Henrique (do Décio Bastos).
Agachados: Tó (irmão do Vadim), Valdinar (filho do taxista Luisinho Araújo),
Hamilton Reis, Valderi, Zacarias (irmão do Santinho) e Santos (filho do Edgar
Araújo).

Carro alegórico em grande homenagem às Casas Chagas Barreto, oferecida pela
G.R.E.S. Escola Unidos do Alto do Cristo no Carnaval de 2013, em Sobral/CE.

Logomarca do Hospital Municipal da Meruoca, cidade serrana no entorno de
Sobral/CE.

Emblema da Comenda Empresarial Chagas Barreto promovida pelo Sindicato
do Comércio Atacadista de Sobral.

Livro de Bodas de Chagas Barreto e Maria Cesarina Lopes.

Transcrição:

FAMÍLIA

Francisco das Chagas Barreto Lima
Maria Cesarina Lopes Ferreira

LIGEIROS TRAÇOS BIOGRÁFICOS
E
SUAS BODAS DE OURO

1912 - 1962

HOMENAGEM
DA FIRMA

F. CHAGAS BARRETO & CIA. LTDA.
AO SEU DIGNO CHEFE

Como justo preito da mais lídima homenagem ao seu chefe e
fundador Francisco das Chagas Barreto Lima, que através de um
trabalho contínuo, dinâmico e inteligente levou a firma ao que
atualmente, e aonde como uma colmeia trabalham filhos, sobrinhos
e netos imitando e dignificando a honrada tradição da mesma firma,
resolveu reunir e mandar publicar os discursos e demais
manifestações ocorridas no ensejo da comemoração de suas BODAS
DE OURO de casado ocorrido a 12 de janeiro de 1062.

VIDA E OBRA DE
FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO LIMA

A genealogia como ciência não se restringe a
investigação exclusiva de árvore nobiliárquicas, mas
a reconstituição de todas as famílias por mais
modestas no sentido de buscar a contribuição pessoal
na obra comum do engrandecimento da Pátria.
(Cardoso de Miranda “O Ciclo das Gerações”)

Francisco das Chagas Barreto Lima, nasceu no dia 18 de maio
de 1887, na Vila Príncipe Imperial outrora pertencente ao Estado do
Piauí e desmembrada deste Estado pelo Dec. n 3072 de 22/10/1880,

passando a denominar-se Crateús, nome este de uma tribo de índios
que existiu naquela região.
Foram seus pais – Joaquim de Souza Lima e Porcina Augusta
Barreto, aquele filho de Cleodato de Souza Lima e Manoela de
Souza Lima, são seus avós parte de mãe o professor Miguel Antônio
de Melo Barreto, e Mariana Augusta Barreto naturais de Uberrima
região Jaguaribana.
É o 5 filho do casal; são seus irmãos o Jornalista Deolindo
Barreto Lima, Joaquim Barreto Lima, Maximino Barreto Lima, Joana
Barreto Lima (já falecidos), Maria Barreto Lima, Leonor Barreto
Lima e Manoela Barreto Lima, casada com o advogado Ataliba
Daltro Barreto.
Contava 4 anos de idade quando em companhia de seu pai,
passou a residir no lugar “Traviota” no município de Independência
de propriedade de seu tio afim Horácio Bezerra de Melo Falcão,
casado com sua tia Joaquina Augusta Barreto. Aos 9 anos de idade
veio para Sobral em companhia de sua avó Mariana Augusta
Barreto, tendo feito a cavalo esta longa viagem vez que ainda não
existia ainda a Estrada de Ferro de Sobral, que só no ano de 1912
chegou a cidade de Crateús.
Em fevereiro de 1900 empregou-se na Fábrica de Tecidos de
Sobral, de propriedade da Firma Ernesto & Ribeiro, ganhando
quatrocentos reis por dia; passando depois a perceber a quantia de
três mil reis diários, com os quais dava assistência a sua mãe, com o
pensamento voltado para estas palavras de Mautegassa:
“Nenhum filho pagou, nem jamais pagará o tributo de
reconhecimento que deve a sua mãe.”
No ano de 1910 deixou a mencionada Fábrica aonde exercia a
profissão de Ferreiro, passando para o comércio, aconselhado por
seu primo Aristides Milton Barreto, a esse tempo empregado na
Firma A. Mendes Rangel e assim adquiriu a quantia de Cr$ 750,00
uma pequena mercearia de propriedade de Valmore Cavalcante
situada no Mercado Público com esta feita a prazo.
Ainda em 1911 viajou a convite de seu irmão Jornalista
Deolindo Barreto Lima para a cidade de Belém do Pará onde o
mesmo era empregado no grande jornal “A Província do Pará” de
propriedade do influente político Antônio Lemos; desde que sua
viagem era para fins de tratamento de saúde. Tratou-se com o Dr.
Dionísio Bentes retornando em seguida a Sobral onde reiniciou suas
atividades comerciais.

Nos anos de 1912 contraiu casamento com a Senhorita Maria
Cesarina Lopes, filha de Cesário Lopes Freire e Vicência Teixeira
Lopes, descendente aquele do português Vicente Lopes Freire
casado que foi com uma filha de Antônio Rodrigues Magalhães que
no ano de 1753 fez doação de cem braças de terra ao Patrimônio de
N. S. da Conceição onde se acha edificada nossa Catedral.
Via de regra os Barretos não dão para o comércio, como
aconteceu aos seus tios Aristides, Epaminondas e Maximino, que em
Sobral exerceram essa profissão nos primeiros anos de suas vidas;
não obstante de pequeno Merceeiro em 1910 passou a esse grande
comerciante chefe de uma das maiores firmas desta cidade gozando
de elevado prestígio em todas as Praças do País.
Deve seu casamento teve os seguintes filhos: General
Flamarion Barreto, casado com Neusa Lopes Barreto, nascido em
1912; Margarida Barreto, casada com Antonio Amancio Correia
Lima nascida no dia 13/1/1914; Coronel Luciano Tebano, nascido
no dia 11/8/1918; Porcina Barreto casada com José Valeriano Dias
de Carvalho, nascida no dia 13/3/1919, Cesário Barreto Lima,
comerciante, casado com Tamar Pierre Barreto nascido no dia
6/12/1920; Maria Alice Barreto, casada com José Adonias Alves,
nascida no dia 31/7/1922; Maria do Socorro Barreto, casada, com
Francisco Moreira do Nascimento, nascida no dia 8/5/1930 e o
professo de Línguas José Maximino Barreto Lima, casado com
Simone de Paula Pessoa Barreto, nascido no dia 16/7/1932.
Eis aí em ligeiros traços a vida de triunfos do menino pobre
nascido nas margens do Rio das Piranhas como outrora se chamava,
transformando em opulento comerciante.

VIDA DE
MARIA CESARINA LOPES BARRETO

Maria Cesarina Lopes, nasceu em Sobral no dia 16 de abril de
1892. Foram seus pais Cesário Lopes Freire e Vicência Teixeira
Lopes, aquele filho de Francisco Freire Lopes e Rosa Freire Lopes
descendente do português Vicente Lopes Freire, casado com uma
filha de Antônio Rodrigues Magalhães que no ano de 1753 fez a
doação de cem braças de terra ao Patrimônio de N. S. da Conceição

onde se acha edificada nossa Catedral. São seus avós maternos
Vicente Costa Dias e Vicência Dias Costa. São seus irmãos
Raimundinho Teixeira Lopes (falecido) e Nazaré Lopes Hardy. Orfã
de pai residindo em companhia de sua mãe que muito pobre vivia
da ajuda de um irmão que naquele tempo negociava no extremo
norte.
Concorreu também para a manutenção da casa ajudando sua
mãe na difícil arte de Corte e Costura. Mais tarde sua mãe na difícil
arte do Corte e Costura. Mais tarde em 1912 casou com Francisco
das Chagas Barreto Lima que muito o ajudou e estimulou na sua
brilhante carreira no comércio.

BODAS DE OURO MATRIMONIAIS
DO CASAL
Francisco das Chagas Barreto Lima
Maria Cesarina Lopes Ferreira
12 DE JANEIRO DE 1912
12 DE JANEIRO DE 1962

12 de janeiro de 1962, data memorial para a família Barreto.
Com a presença dos filhos, genros, noras, netos, sobrinhos e
demais membros da família, comemorou-se nesta data a Bodas de
Ouro de nossos diletos pais.
O programa do dia teve início as 17 horas, com a inauguração
da nova e moderna sede de nossa forma comercial, hoje F. Chagas
Barreto & CIA., destacando-se como ponto culminante das
solenidades, o ato de inauguração propriamente dito, quando nosso
estimado chefe, tendo ao lado a viúva do nosso saudoso tio
Maximino Barreto, um dos sócios fundadores da mesma, cortou a
fita simbólica dando por inaugurado aquele conceituado
estabelecimento comercial.
Falou por ocasião das solenidades, nosso irmão Cesário

Barreto, atual dirigente de nossa firma, que me nome da família
agradeceu o comparecimento dos amigos ali presentes, em seguida,
fez um relato da vida comercial de nosso pai, desde os primeiros
dias de luta até a nossa situação atual.
Concluindo, fez a entrega, a Sobral, de um dos modernos
prédios até hoje construídos no interior do Estado, com incentivo ao
progresso da terra. Falaram também, o Dr. Ribeiro Ramos, em nome
da Associação Comercial de Sobral, o Vice-Prefeito da cidade e
outras autoridades.
Depois da inauguração, às 18 horas, toda a família reunida no
patamar da Catedral, formando uma fila dois a dois, encabeçada
pelo casal em festa: oito filhos, quatro genros, quatro noras,
cinquenta e um netos, cinco bisnetos, familiares e amigos, estavam
na igreja e naquele instante tudo recordava aquela cerimônia que a
cinquenta anos ali se passara.
A missa foi celebrada por S. Exa. Dom João José da Mota,
bispo de Sobral, que em sua prática aos presentes muito nos
confortou com suas brilhantes palavras dirigidas a nossos queridos
genitores.
Toda a família presente compareceu à mesa da comunhão,
inclusive netos e sobrinhos menores, que escolheram aquele dia
para fazer sua primeira comunhão, dando assim uma nota de
destaque a cerimônia numa expressão viva de fé e espontaneidade
cristãs, que veio a fechar com chave de ouro aquele ato religioso.
Depois da Santa Missa recebemos, em casa de nossos pais, a
sociedade sobralense, que em peso lá se reuniu, como num preito de
gratidão e amizade, dando um toque de cordialidade e sociabilidade
ao ambiente amigo ali reinante. Por ocasião do brinde do Casal
Anfitrião, falaram os Drs. José Parente, Clodoveu de Arruda e o
Padre José Gerardo Ferreira Gomes, que numa linguagem correta e
sincera enalteceram as qualidades do casal, apontando-o como a
imagem viva do casamento monogâmico cristão.

Em nome da família falou ainda o nosso irmão mais velho
General Flamarion, num discurso longo e de bom conteúdo que
iniciou filosoficamente, apresentando realisticamente diversos
aspectos da vida de nossos pais e concluiu pedindo ao Sr. Bispo, ali
presente, que fizesse cair sobre aqueles dois velhinhos as maiores

bênçãos de Deus, para que suas vidas continuassem como eles a
tinham vivido e assim serem dignos do reino dos céus.

COMO SE EXPRESSARAM SEUS AMIGOS POR OCASIÃO DESTE
GRANDE ACONTECIMENTO
Padre José Gerardo Ferreira Gomes
Diretor da Faculdade de Filosofia de Sobral

Na celebração do vosso jubileu de ouro, cujo clímax foi a missa
de ação de graças, celebrada pelo nosso venerável Pastor, D. João
Mota, eu vejo a vitória do ideal cristão sobre o materialismo, que
tenta empolgar a vida dos povos. Há cinquenta anos, perante altar,
duas almas jovens, na mais bela união, realizaram em sua plenitude
aquele palavras do Apostilo: “um só coração e uma só ama.” Para
alguns, talvez, o matrimônio consistirá num fato vulgar da vida
humana: não assim para as almas nobres, de que se não varreram os
sentimentos cristãos, e que puseram neste admirável vínculo o
termo de suas esperanças mais risonhas e acariciadoras, e fizeram
do lar onde se constituiu uma nova família cristã, a terra bendita de
suas aspirações, a paragem ideal dos sonhos e das alegrias, um
cantinho do paraíso, onde tremeluzem os círios verdadeiros do
amor e se entremostram os anjos tutelares da paz e da felicidade.
Sim, meus senhores, o lar que se fundou nas névoas do
passado foi um baluarte de trabalho, de fé e de virtudes cristãs,
construindo-se o ninho quente e benfazejo, onde a Religião do
Crucificado se tornou a base de toda a vida, pois a infelicidade dos
lares está na desobediência aos preceitos eternos que nos são
impostos do alto.
Dizem que a vida é um pendulo que oscila entre um sorriso e
uma lágrima, e é bem de ver que neste momento o pendulo está,
todo ele, voltado para o sorriso, para a alegria, para o
contentamento não só da Família Barreto, mas, também, daqueles
que têm, nesta oportunidade, a ventura de apreciar esta maravilhosa
festa de júbilo e entusiasmo.
Cel. Chagas e Dona Sinhá. Tendes razão de sobra para entoar
louvores de Deus, possuídos de profundos e sinceros sentimentos

de gratidão. Estes filhos e netos, que vos rodeiam, amparam e
consolam, são hoje a mais refulgente coroa que vos cinge a testa. A
presença do Exmo. D. João Mota, dos sacerdotes e tantos amigos é
uma verdadeira consagração à vossa vida de trabalho e honradez,
um estímulo para vossa perene imolação ao dever na faina de
educar a família, deixando aos filhos e netos um exemplo, que
nunca haverão de esquecer.
Saudando este casal, que me honra com sua amizade, peço a
Deus acrescente novas bênçãos às muitas que vos concedeu, para
felicidade vossa e de todos os que predem pelos laços amoráveis do
coração.

* * *
O Dr. José Gerardo Parente Frota

O fato social que estamos assistindo, bem pode representar e
bem pode significar uma festa da felicidade – felicidade que nasceu
e que despontou há cinquenta anos passados, como nasceram e
como despontam as brancas madrugadas, cheias de sonhos e
pontilhadas de esperanças, para depois, com o perpassar lento dos
tempos, transfigurarem-se na esplêndida apoteose das horas claras e
na admirável realidade de amor constante e imperecível.
Aquele tempo, foram dois jovens corações, foram duas almas
que se encontraram pelos caminhos da vida e, juntos, escudados e
arrimados um ao braço do outro, perlustraram esta jornada bendita,
de muitas luas e de muitos soes, somando os meses, acumulando os
anos, sempre felizes, compreensivos e solidários, sempre justos,
amigos e leais, não apenas na nau da vida lhes voga mansamente
mas, também, se sobretudo neles, nos momentos das procelas
transbordantes – cruciais instantes que nos há em toda vida
matrimonial.
Hoje, aquele amor, anelos, aquele sentido de vida tão fremente
perdura ainda, mas sobre eles, sedimentando-os, fortalecendo-os,
galvanizando-os, a ventura de dezoito mil dias vividos, juntos esta
reciproca e afetiva solidariedade que vem da convivência, a estima e

a harmonia que só tempos sublimissam e que refletem no apreço
amigo, na carinhosa compreensão com que velhas mãos – mãos
austeras, honradas e leais – do meu dileto amigo Cel. Chagas
Barreto, esmagam a mão digna companheira deste longo peregrinar
de tanto tempo.
E, meus amigos, emoldurados o encanto de festa tão bonita,
para eternizar a ventura de união tão bela, Deus fê-la que
frutificasse e que se desdobrasse nesta luminosa constelação de
filhos e de netos, que são, com que, uma suprema inexaurível
benção dos céus. E aqui vivos e presentes estão todos, trazendo nos
lábios o riso de satisfação contagiante e nos corações as ternas e
suavíssimas emoções que nos desperta a fluência de data tão
querida.
Na alegria, no imensurável prazer que me causa o saudar
amigos tão queridos, peço a Deus apenas que continue a lhe oferecer
as mesmas graças bonançosas, as mesmas bênçãos que até hoje tem
propiciado.

* * *
Jornal Sonoro H – 22 – Dia 11-1-62

A sociedade sobralense, amanhã, dia 12 de janeiro de 1962,
vai render grandes e merecidas homenagens a um dos seus mais
ilustres e respeitáveis casais, a um lar que então estará completando
50 anos de existência, toda ele assentada nas bases da mais sólida
dignidade cristã, que jamais lhe faltou nas horas de lutas e de
sacrifícios razão do que ele hoje representa para Sobral, para o Ceará
e para o Brasil.
Assim, no dia de amanhã, o digno e estimado par Sr. Francisco
das Chagas Barreto Lima – Dona Sinhá Barreto Lima, rodeado do
carinho dos filhos, genros e netos, da estima de seus inúmeros
amigos e das homenagens do que Sobral tem de mais
representativo, festejará condignamente a passagem de seu Jubileu
matrimonial, data a mais significativa na vida de um casal, máxime
– quando esse meio século de vida em comum é vivido da maneira

modelar como o viveram os jubilados, legando à sua prole exemplos
os mais edificantes e a Sobral, ao Ceará e ao Brasil, filhos ilustres e
em tudo dignos daqueles que tanto souberam modelar para o bem e
para as brilhantes e destacadas posições que ora ocupam. Homem
empreendedor, a quem muito deve o desenvolvimento comercial da
nossa terra, o Sr. Francisco das Chagas Barreto Lima, fundador de
uma das mais importantes casas comerciais da nossa praça, quis, no
dia de suas Bodas de Outro Matrimoniais, incluir o programa de
comemorações uma grande contribuição para o progresso de nossa
terra, qual seja a inauguração, amanhã, de nova sede de sua
organização comercial, um soberbo prédio que se ergue na Avenida
D. José, como um marco assinalando a vitória da força e da vontade,
da perseverança e do amor ao trabalho.
Após o ato inaugural do novo Edifício F. Chagas Barreto &
Cia., que se realizará às 16:30 horas, será celebrada Missa em Ação
de Graças, às 18 horas na Catedral, verificando-se em seguida,
distinta recepção na residência do casal aniversariante, sita na Praça
Dr. Antônio Ibiapina.
A Rádio Iracema de Sobral, que fará completa irradiação das
comemorações do Jubileu Matrimonial do Sr. Francisco das Chagas
Barreto Lima e de sua Exma. Esposa D. Sinhá Barreto Lima, antecipa
neste ensejo, ao estimável sacal as mais sinceras felicitações e o
melhores votos de muitas felicidades.

* * *
Crônica Domingueira de Ribeiro Ramos – 14-1-62

Meus queridos radiouvintes:
A sociedade sobralense, que sempre se caracterizou pela
estreita união de seus membros, viveu anteontem, mais um, de seus
grandes dias. Um belo e encantador motivo para que a alegria
reinasse em nossos corações: - a feliz decorrência das Bodas de Ouro
do ilustre e muito querido casa, Cel. Francisco das Chagas Barreto
Lima e Senhora Maria Cesarina (Sinhá) Barreto. Como era justo e
natural, os filhos do venerando casal – General Flamarion, Tenente
Coronel Luciano Tebano, Cesário, Margarida, Maria Alice,

MAximino, Porcina e Maria do Socorro Barreto, promovendo
belíssimas e encantadoras homenagens a seus venerandos genitores,
com o máximo de carinho e filial estima. A sociedade sobralense, na
sua totalidade, desfilando pelos salões do palacete residencial da
família Cel. Chagas Barreto, à noite do dia 12, afim de levar ao
venerando casal e a seus numerosos descendentes – oito filhos,
cinquenta netos e cinco bisnetos – a expressão sincera de sua mais
sincera estima. E tínhamos razão, amigos ao nos impormos o dever
de render homenagem, amiga, sincera e comovida. E para isso basta
que atentemos para a vida do ilustre sobralense, exemplo vivo de
amor ao trabalho, de devotamento filial, de honestidade, de
austeridade de costumes, e bem assim para o caminho percorrido
por Dona Sinhá – caminho de toda moça filha de família pobre – e
que ela soube pontilhar de afeto, de muito amor, de muito carinho,
distribuídos com os genitores, a princípio, e mais tarde, com o
marido e os filhos e já agora, com os genros, as noras, os netos e os
bisnetos. Tudo à sombra do lar e sob as bênçãos de Deus. A vida de
Chagas Barreto é um exemplo vivo para as gerações futuras.
Façamos, aqui, especialmente para os moços, um rápido esboço
desse Varão de Plutarco. Morrendo-lhe o pai, viu-se o jovem Chagas
Barreto, como filho mais velho, na dura obrigação de prover
sozinho, o sustento da mãe viúva e dos irmãos mais novos,
empregando-se, como simples operário, na Fábrica de Tecidos
Ernesto Deocleciano, onde lhe deram uma forja. Tornou-se ferreiro.
Doze horas de trabalho por dia. Salário pequeno. Trabalho duro.
Anos de duro trabalho e que jamais quebrantaram o ânimo e a
coragem do moço operário. Com as parcas economias feitas, um dia
ele resolveu deixar a forja e abrir uma oficina de sapateiros.
Contratou operários. Trabalhou com eles, dia e noite. Tinha
um irmão como sócio. Casa-se. Constitui família, continuando
entanto a amparar a mãe e os irmãos. Veem os filhos. Morre-lhe o
irmão e sócio. Mais uma família a amparar e ajudar. Horas de
dulcíssimas alegrias e dias de intensas angústias.
Com o trabalho, devotamento, honestidade e firme vontade de
vencer, a firma comercial vai prosperando. Chega o momento de
educar os filhos já crescidos: Flamarion e Luciano são mandados
para o Exército – a grande vocação da família Barreto no Ceará.
Cesário é preparado para o comércio. Maximino é enviado
para os Estados Unidos e as moças são diplomadas professoras e
preparadoras para a vida do lar. E em tudo a presença e o coração

de Dona Sinhá. Os sobrinhos, Joaquim e Maximino, filhos do irmão
e sócio falecido, são educados e trazidos para a firma.
Agora, com o crescimento estupendo da casa comercial, os
netos com pendores para Mercúrio, são chamados a colaborarem
nesse crescimento. Honestidade. Economia. Lealdade. Inteligência e
coração. Humanidade. Honorabilidade. Esta, meus jovens amigos
sobralenses, a vida de Francisco Chagas Barreto Lima. Homem
simples e bom. Sobralense digno e honrado. Um verdadeiro Varão
de Plutarco, e, cuja vida deve servir de exemplo para todos nós,
meus amigos moços de Sobral.

* * *
FOI O SEGUINTE O DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
CESÁRIO BARRETO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE, EM
SOBRAL, DA FIRMA “F. CHAGAS BARRETO”:

Quis a Divina Providência que pudéssemos unidos
comemorar, hoje, a festa de Bodas de Ouro de nossos estimados
pais, coronel Francisco das Chagas Barreto Lima e Maria Cesarina
Lopes Barreto.
Bem a propósito – é bom que eu afirme – escolhemos este dia
festivo para inaugurar a nova sede de nossa firma que marca um
acontecimento de extraordinária significação para nós porque
representa algo que somente as palavras ditas do coração, podem
realmente aquilatar.
Talvez a mocidade que hoje a conhece não seja sabedora dos
seus primeiros dias. Começara ele como uma modestíssima bodega,
transformando-se depois numa sapataria, a simpática “Sapataria
Ideal” e hoje nesta progressista organização, sempre sob a batuta do
Coronel Chagas Barreto. Na sua luta pioneira a ele se juntaram com
ardor os seus irmãos Maximino e Júlio Barreto e José Gentil Silva
hoje inquilinos das plagas benditas do além, mas figuras
proeminentes do histórico de nossa firma pelo que muito realizaram
em prol do seu desenvolvimento. Também queremos ressaltar os
nomes do ex-sócio José Firmino Cavalcante Lopes e ex-colaborador
Edson Barreto, que igualmente se constituíram alavancas mestras

que impulsionaram o progresso desta casa. Seríamos injustos se
nesta feliz oportunidade deixássemos de fazer menção aos nomes de
Antônio Candido Luiz de França, Raimundo Torquato, José
Barbosa, Irapuan Sousa e de muitos outros operários, que aqui
pelejaram, constituindo uma só família em busca do ideal comum.
Meus senhores, minhas senhoras:
Felizes e contentes podemos, neste dia, celebrar este
acontecimento. Nós sócios desta firma, deliberamos que todas as
manifestações e todas as homenagens concentrássemos em torno do
nosso querido e ilustre chefe coronel Francisco das Chagas Barreto.
Neste momento o reverenciamos como prova sincera de nossa
admiração. A um homem modesto como ele, simples bondoso e sem
vaidades, ninguém melhor que eu para saber o quanto o sensibiliza
essa manifestação, porque afetivo por ídolo ele só a recebe por saber
que um sentimento superior está a ditar tal decisão.
Meu pai, que começou a vida como um simples ferreiro, na
tradicional Fábrica de Tecidos de Sobral, foi sempre um lutador e
um homem dedicado ao trabalho porque sempre entendeu – e fez
que entendêssemos – que somente através do trabalho, que somente
nas lutas enobrecem e edificam. Nem ele mesmo poderá negar essa
afirmativa porque nas suas próprias mãos existe o estigma da luta.
Entre os dissabores, entres as angústias, nas horas de paz e nas
horas de felicidade soube ele portar-se como exemplo altruístico de
dignidade não transigindo nunca em se tratando de honradez que é
o seu maior patrimônio, que se constitui também o nosso orgulho e
nosso galardão.
Para a mocidade a quem hoje otimistas voltamos as nossas
vistas tenho a certeza de que a sua vida servirá de exemplo, digno
de ser palmilhado.
O coronel Francisco das Chagas Barreto por tudo isso merece
nosso respeito. Como pai devotado, como amigo bondoso e como
chefe exemplar. Como homem de comércio inegavelmente há sido
um dos fatores decisivos para que firmássemos o nome que
possuímos no comércio cearense, porque não dizer de todo o país.
Homem de visão, autentico capitão de empresam, sem
egoísmo e como bom filho desta terra há contribuído decisivamente
para o desenvolvimento econômico de nosso berço nunca negando a
sua contribuição aos movimentos, quer de iniciativa pública ou
privada que se levam a efeito, objetivando o progresso e o bem
comum de nosso povo.

Escolhi, de propósito, bem ao final para fazer uma menção à
figura de minha querida mãe. Ela a companheira de todos os
momentos de meu pai como ele palmilhou todos esses caminhos,
vivendo a sua felicidade, sofrendo as suas dores, sempre presente
nestes cinquenta anos ajudando-o, incentivando-o como a sua
melhor amiga. Ela merece além do respeito, a admiração, a
homenagem filial e franca.
Só nos resta agradecer a todos que nos honraram com sua
presença nesta solenidade e elevar as nossas preces a Deus pata que
Ele derrame sobre esta firma, sobre todos os que aqui labutam, as
suas bênçãos celestiais que certamente, nos levarão a prosseguir a
grande batalha com o mesmo ardor e com o mesmo entusiasmo que
nos tem animando, até hoje.

* * *
Prezado Amigo Chagas Barreto

Acamado com uma perturbação digestiva, faltei à sua festa de
inauguração da sede do seu Comércio e comemoração do Jubileu de
suas “Bodas de Ouro”.
Faltei, mas estive ao pé do rádio assistindo toda ela.
O ponto alto da sua festa foi maravilhoso discurso proferido
pelo seu nobre filho General Flamarion. A esse grande sobralense e
brasileiro, transmita os meus parabéns, não só pela majestade de seu
discurso como pelo Jubileu da Bodas de Ouro de seu dignos pais.
Para você, meu caro amigo, para D. Sinhá, sua virtuosa esposa
e grande mãe, eu ergo daqui mesmo a taça de felicitações
acompanhada dos melhores votos a Deus e felicidade a ambos,
votos extensivos a todos seus dignos filhos e familiares.
Abraços do amigo velho
Júlio Coelho

* * *
O AGRADECIMENTO EM NOME DA FAMÍLIA POR SEU FILHO
GENERAL FLAMARIOM BARRETO LIMA

Amigos do meus pais e, consequentemente, meus amigos:
Ainda há pouco, S. Excia. Revdma. D. Mota, na sua bela e
santa prática, nos falava da vida. Eu não terei o brilho da sua
palavra fácil, nem também a sua autoridade, mas desejo pedir à sua
benevolência que me permita continuar...
A vida, meus senhores, apesar de suas incessantes mutações,
apresentam duas certezas, duas realidades inexoráveis: um ontem e
um amanhã; o ontem é o berço, o amanhã é o túmulo. Mas, nasce-se
para viver e deve viver-se para morrer bem. Por isso, o berço é
sempre uma esperança e o túmulo é fundamentalmente, um
julgamento.
Colocados entre a esperança dos que nascem e o julgamento
dos que morrem, fluem, mais ou menos numerosos, mas
continuamente, os hojes, que constituem o cotidiano de nossas vidas
e que são, sobretudo, opções, escolhas, atitudes, decisões, atos de
vontade.
é a escolha entre o bem e o mal; entre o afirmar-se e o evadirse; entre o ser e o não ser; entre o idealismo de Quixote e o
pragmatismo de Sancho Pança; entre a sabedoria de Ariel e o
maquiavelismo de Caliban; entre a criatura feita plasmada à
imagem e semelhança de Deus, que aspira sempre à perfeição, e este
animal feroz que vive dentro de nós, vivendo sua condição humana,
preso a teia de suas ambições, de seus interesses e de suas misérias,
que lhe não permitem voar para o Além e a Eternidade...
Felizes daqueles que, caminhando para os ápices que marcam
os caminhos da vida, podem olhar para trás e descobrir nas marcas
dos passos caminhados, no brilho das lágrimas derramadas, na
consolação das renúncias consentidas – novas forças para continuar
o caminho, para perseverar, para vencer. Este, Carlyle inscreveu-os
na galeria de seus heróis; Plutarco chamou de “varões ilustres” e,
por certo, entre eles, Deus escolherá os eleitos.
Os berços em que meus pais vieram ao mundo, sabem-no
muitos dos amigos que nos honram e distinguem com suas
presenças nesta casa, não foram berços de ouro, foram berços
humildes, eram honestos; sendo pobres, eram honrados e por isso,
estavam muito mais próximos do berço de Jesus do que do de
Pilatos.
Um tópico que comum marcou-lhes, também, a existência:

veio-lhes cedo a orfandade, privando-os do apoio, da orientação, do
carinho parternos, fazendo-os filhos, a ambos, de viúvas pobres,
responsáveis pela manutenção, pela orientação, pela sobrevivência
de proles numerosas.
Adolescente, meu pai quis ser soldado... acabou operário de
uma fábrica; a tanto o obrigou uma precoce reponsabilidade, que
transformou um adolescente num chefe de família. O salário era
pequeno, as dificuldades eram grandes. Um pouco de otimismo
nessa desproteção, encontrou ele, - preso dentro do lar, através de
serões intermináveis, na árdua labuta da oficina.
Mais tarde, associados a amigos, se fez comerciante. Era um
estabelecimento pequeno, era um negócio modesto, mas teve na sua
vida uma alta significação, porque nele ele encontrou a ponta da
linha reta de sua vocação. Fez-se, então, comerciante,
definitivamente.
Um dia, numa encruzilhada da vida, distinguiu, num sorriso,
um olhar, num gesto, - sabe-se lá de que! – o coração gêmeo do seu,
a alma irmã sua. Reuniu-se a ela. Foi numa madrugada, 5 horas da
manhã daquele longínquo 12 de janeiro de 1912. Lá estavam eles,
juntos do altar, prometendo a Deus viverem uma vida cristã, uma
vida e comum. E se largaram, então, pela larga estrada do bem
viver, apoiando-se estimulando-se, perdoando-se, conjugando
esforços, reunindo energias, repartindo lágrimas, dividindo
sofrimentos...
Veio-lhes o primeiro filho, numa casa modesta da rua Menino
Deus. A situação era ainda precária, mas, as pompas que marcaram
a entrada deste primogênito no seio da Igreja de Deus ombreavam
em paridade com as galas dois lares abastados. Mas, Deus sabe
como elas estavam glorificadas, como elas estavam engrandecidas
por renúncias consentidas e sacrifícios voluntários. Vieram, depois
outros filhos, vieram outras lutas, vieram outras canseiras. Não era
possível que tanta tenacidade, que tanta dedicação, tanta renúncia e
tanta abnegação passarem despercebidas a Deus. E as recompensas
vieram; a princípio, escassa, tímidas, hesitantes, como se temessem
errar o caminho. Mais tarde, largas, amplas, generosas, opulentas...
Mas, eles não as recolheram para si só e começaram a reparti-las
com os outros, sem exagero – é certo - mas com o grande
sentimento da oportunidade e o maior sentimento do bem. Aqui, era
um amigo que careia de um favor, ele o fazia; acolá, era um moço
honrado que precisava de estímulo, ele o dava; aqui era o filho de

um irmão que havia ajudado a construir sua firma, ele colocou-o no
lugar condigno, no lugar conveniente; ali era uma filha que desfazia
seu lar, e lá estavam sua preocupação e o seu cuidado para que um
lar cristão se reconstruísse. E foi assim que eles viveram esses 50
anos de vida cristã, esses 50 anos de vida profundamente humana.
E hoje, decorridos 50 anos daquele feliz consórcio, decorridos
50 anos de vida em comum, param no tempo neste memorável
instante de – suas vidas, os dois heróis desta jornada... Longe vai o
soldado frustrado, longe vai o ferreiro humilde, longe vai o
comerciante modesto... Continuam ainda os trabalhos, permanecem
ainda as preocupações, acontecem ainda as desilusões e as
decepções, - e o que seria da vida se elas não existissem?! – Mas, eles
as suportam bem, porque elas vêm atenuadas porque, sabe que
cumpriu seu dever, por quem tem a consciência serena, por quem
sabe não viveu em vão.
Mas, isto não importa a este momento de festa e de
cordialidade. O que importa é acentuar que, neste momento que eles
vivem, eles vêm, na alegria despreocupada e feliz dos netos, a
infância e a adolescência que eles não tiveram; que eles vivem na
segurança dos filhos, aquele segurança e estabilidade que eles nunca
fruíram.
Amigos de meus pais e consequentemente, meus amigos.
O que nos inunda a alma, neste momento, de intenso júbilo, o
que nos rebenta o coração de felicidade, é a presença confortadora
de tantos amigos antigos, de tantos amigos velhos, que aqui vem
dar calor humano e solidariedade a esta festa. E eu, em nome de
maus pais, em meu nome e no de nossas famílias, agradecemos
comovidamente a presença de todos os bons amigos que aqui me
honram e que aqui nos distingue.
Eu desejava, ainda, agradecer a presença do Exmo. Sr. Bispo
Diocesano, e pedir mais uma vez a benevolência que aceite nas suas
mãos santas o depósito que desejo fazer: é o nosso profundo
agradecimento, é o nosso sincero desejo de que estas duas vidas se
prolonguem ainda muitos anos; é o nosso sincero agradecimento a
Deus por todas as bênçãos que Ele derramou sobres estes dois
velhinhos e sobre esta família numerosa.
Eu desejo pedir encarecidamente ao Sr. Bispo que encaminhe a
Deus os votos, as preces que nós formulamos para que conserve
ainda por longos às estas duas vidas preciosas, que são o nosso
orgulho e que são o nosso exemplo.

Conforto e elegância
Sapataria “Ideal”
F. Chagas Barreto
Casas fundada em 1910
Calçado Ideal
O MAIS CHIC
O MAIS PERFEITO
O MAIS RESISTENTE
E O MAIS BARATO.

Premiada com Medalha de Bronze na Exposição Internacional
do Centenário no Rio de Janeiro.
DIPLOMADA na Exposição de Maranguape em 1917.
MENÇÃO HONROSA na Exposição de Sobral em 1918

SECÇÃO ESPECIAL DE ARTIGOS PARA SPORTS
Camisas, joelheiras, caneleiras, bolas, pneus ns. 1, 2, 3, 4 e 5,
apitos e chuteiras.

Fabricante de calçados, malas e arreios
Importação e Exportação de couros
Seção especial de artigos para sapateiro
Tem sempre em depósito pele bege, encarnada, azul, verde e
cinza. Fazendas japonesas para fabricação de calçados para
senhoras. Sapatos para senhora: salto carretel, bataclan e de
salto baixo em verniz, búfalo e pelicas de cores.
Aceita-se encomenda de calçados sob medida para dentro e fora
da cidade.
IMPORTANTE SEÇÃO PARA CONCERTOS CALÇADOS
Aceita-se calçados para concertos de dentro e fora da cidade.
Nos orgulhamos em dizer ao público desta zona que três partes
da população já está convencida que comprar sapatos em nossa
casa é diminuir 30% em suas despesas anuais.

Artigos de montarias e viagens
tem sempre grande depósito de
Selins, mantas, bridas arreiadas, rabichos, loros, cilhas, estribos
caronas, alforjes, perneiras, rebenques, esporas, cabeções de matal
e cabeçadas, cilhas de sola e cadarços

Cintos para homem e de fantasias para senhora. Caixas de
papelão para calçados.
Calçados para homens, senhora e criança para vendas a grosso e a
retalho por preços baratíssimos.
Exclusivamente a dinheiro
Preços sem competência
Trabalho perfeito e garantido
Produção diária 500 pares

Conforto – Elegância – Perfeição
Sapataria ideal
F. Chagas Barreto
Fundada em 1910 Rua Senador Paula, 49

Não é queima! É o câmbio de 7 e tanto...
Se bem que a alta do câmbio ainda não tenha afetado os artigos
do meu ramo, pois continuo a comprá-los pelos mesmos preços
que os comprava na baixa o mesmo, resolvi abrir esta exceção
á minha distinta freguesia, quer da cidade, quer do interior, a
titulo de “Boas festas e feliz entrada de ano novo” fazendo as
seguintes reduções nos meus tipos de calçados, como poderão
verificar na exposição abaixo:
Sapato camurça cores, salto mexicano, carritel ou Luiz VX de 45$000 por
40$000
Idem camurça cores, salto baixo de 40$000 por 35$000
Idem pellicas cores, salto mexicano, carritel ou Luiz VX de de 45$000 por
40$000
Idem pellicas cores, salto baixo de 40$000 por 35$000
Idem buffalo ou verniz, salto mexicano, carritel ou Luiz VX de 35$000 por
30$000
Idem buffalo ou verniz, salto baixo de 25$000 por 20$000
Idem buffalo ou verniz, a ponto sistema knaipp de 20$000 por 15$000
Idem buffalo ou verniz, salto baixo ou cubano de 18$000 por 15$000
Perneiras de vaqueta extra amarela ou preta (artigo de luxo) de 30$000
por 25$000
Idem de sola envernizada de 12$000 por 10$000
Knaipp de vaqueta cor ou preta para Sra. (artigo caseiro) de 10$000 por
9$000
ALÉM DESTES TIPOS DE CALÇADOS, TENHO MUITOS OUTROS QUE
ESTOU RESOLVIDO A VENDER POR BAIXO PREÇO
Estes preços são para vendas exclusivamente a dinheiro e referem-se aos
calçados em stock e a fazer sob medida, aceitando encomenda até com o
prazo da entrega, no mínimo de 4 horas. Devem compreender os meus
distintos amigos-e fregueses, que a minha casa nunca se prevaleceu das
oscilações do cambio para vender caro, sempre primou em vender os seus
produtos por metade do preço das outras casas de artigos importados,
sendo os meus tão perfeitos quanto aqueles.

Os meus calçados são tão perfeitos, tão confortáveis, tão elegantes e mais
baratos e mais resistentes do que os importados.

As minhas formas diminuem o pé das pessoas que usam os meus
calçados.
Sujeito-me aos meus prejuízos que por acaso sofram os meus fregueses,
provenientes de defeitos dos meus sapatos.
Enfim quem não comprar calçados na “Sapataria Ideal”, não tem bom
gosto, nem pena de seu dinheiro.
Calçados quase de graça
Recebo mensalmente figurinos dos melhores autores
Feitos a mão
Garanto a maior presteza na entrega das encomendas

Documento constitutivo da empresa onde constam nomes de vários sócio, todos
filhos, genros, sobrinhos, etc.

D E C L A R A Ç Ã O.
Declaração que fazem os infra para o registro de sua firma social na M. JUNTA
COMERCIAL deste Estado:-

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL: -- F. CHAGAS BARRETO & CIA.
NOME DOS SÓCIOS QUE PODEM USÁ-LA:- - Francisco das Chagas Barreto
Lima, Firmino Cavalcante Lopes, Cesário Barreto Lima, brasileiros, os dois
primeiros casados e o último solteiro residentes nesta cidade, únicos
componentes da firma.
GÊNERO DO COMÉRCIO: - REPRESENTAÇÕES E CONTA PRÓPRIA.
DOMICÍLIO: -- Rua Senador Paula nº 117 – Sobral – Ceará.
DATA DO COMEÇO DAS OPERAÇÕES: - primeiro de janeiro de 1944.
FILIAIS: - não tem.
CAPITAL EMPREGADO NO NEGÓCIO: Duzentos Mil Cruzeiros (Cr$.
200.000,00), sobre o qual pagou selo proporcional no contrato arquivado na
M.M. JUNTA COMERCIAL deste estado, sob o Nº

Sobral, 2 de maio de 1944
O sócio Francisco das Chagas Barreto Lima, assinará:
O sócio José Firmino Cavalcante Lopes, assinará:
O sócio Cesário Barreto Lima, assinará:

Reconheço verdadeiras as firmas F. Chagas Barreto &
Cia, F. Chagas Barreto & Cia e F. Chagas Barreto & Cia.
Dou fé. Sobral 3 de maio de 1944
Em testemunho RCC da verdade.
1º TABELIÃO, interino
Raimunda Cacilda Cavalcante

Verso da Declaração

Capa de sua primeira biografia Um Varão de Plutarco de autoria de César e
Marcelo Barreto.

Francisco das Chagas Barreto Lima (Crateús/CE, 18 de maio de 1887 – Sobral/CE, 9 de
novembro de 1977). Descendia de Joaquim de Sousa Lima e Porcina Barreto Lima.
Nasceu quando sua cidade ainda preservava o nome de Vila Príncipe Imperial. Veio para
Sobral ainda menino, aos cuidados da avó Mariana Augusta Barreto. Com a morte do pai,
teve de largar os estudos, para trabalhar empregando-se aos nove anos, na antiga Fábrica
de Tecidos Ernesto Deoclesiano. Logo depois, sonhando em ter o próprio negócio, fundou
a Sapataria Ideal. Com a forma séria com que tratava as lides do comércio, fundou mais
tarde a F. Chagas Barreto & Cia, uma empresa que vendia de tudo, contando inclusive,
com representações de produtos como os da Cervejaria Brahma. A obra que conta os
pormenores de seus feitos está abrigada no livro: Um Varão de Plutarco: a saga de Chagas
Barreto Lima (2014) de autoria de César Barreto Lima e Marcelo Barreto Alves. Foi um
homem público e não alienado às causas sociais, contribuiu com a cidade construindo
escolas, fazendo doações às crianças carentes, inclusive oferecendo certa quantia para
construção da Estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Casou-se com Maria
Cesarina Lopes Barreto, com que teve os seguintes filhos: Cesário, Flamarion, Margarida,
Luciano Tebano, Porcina, Maria Alice, Maria do Socorro, José Maximino e Joaquim
(sobrinho-filho).

