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Gildo Bento

Acesse o site e acompanhe a meteorologia atualizada 

# A cidade
Paisagem
No meio da caatinga, os 
açudes modificam a 
paisagem seca e criam 
um clima de esperança 
para o sertanejo. 

))Sobre o título de cidadão mossoroense II

Antônio José de Carvalho Araújo 
Juiz Federal, cidadão e amigo de Mossoró   

N osso trabalho não é insubstituível! 
Não! De forma alguma, pois acredi-
tamos sempre na evolução do traba-

lho. Mas como seres humanos, somos insubs-
tituíveis, sendo única a lição que podemos 
deixar onde passamos! É única 
a vida que floresce em cada sor-
riso e em cada olhar de um ir-
mão nosso! São únicas as nos-
sas sementes, lições e solida-
riedade! As pessoas que conhe-
ci nesta terra mossoroense são 
insubstituíveis!! Apesar de ter 
sido informado da data de en-
trega do diploma tão em cima 
da hora, às vésperas, o que de 
certa forma impediu a minha 
presença, em nada diminui o 
ato em si, que pela sua impor-
tância, orgulha-me como pro-
fissional da Justiça Federal, 
instituição que faz parte de mi-
nha vida, merecedora de tama-
nha credibilidade; orgulha-me 
por ter sido Mossoró uma cida-
de essencial para a minha for-
mação e convicção como Juiz 
Federal; mais ainda por saber 
da sua rica estória e do seu tão 
admirável potencial! Para mim, o título de ci-
dadão de Mossoró!! Certeza, independente do 
diploma, de estar sempre a visitar e viver a tão 
bonita cidade do sertão potiguar. Mas alegria 
maior, o de poder destacar a importância de 

tanto trabalho, como assim é o da Justiça Fe-
deral, mais orgulhoso ainda neste momento 
por ser um instrumento dessa lembrança. As-
sim sendo, tão importante como ser um cidadão 
mossoroense, considero-me mais um amigo da 
cidade de Mossoró, que tanto me deu alegria e 
conforto diante de minha curta estadia; segu-
rança necessária para aguardar o meu destino, 
sabendo que sempre estive como em minha 
casa. Hoje, presente em minha querida Alago-
as, minha terra de coração! Semelhante em 

inúmeros pontos com o sertão 
potiguar, alguns negativos 
como certos índices de pobre-
za. O Nordeste ainda precisa 
crescer e amadurecer politi-
camente. Mas em semelhan-
ça principal, a certeza de que 
nosso povo não descansa 
nunca e sempre esperançoso, 
acredita em dias melhores, 
trabalhando com afinco! Afi-
nal, a vida é feita de trabalho 
e de luta. Não me esqueço ja-
mais da tão repetida lição, 
aprendida ainda nos tempos 
de estudante, da querida Uni-
versidade Federal de Alagoas, 
militante com orgulho do Mo-
vimento Estudantil: “só a luta 
muda a vida! Só a luta dos tra-
balhadores de todo o mundo 
faz acontecer!” Para os vere-
adores da Câmara Municipal, 
nesta casa de membros re-

presentantes do povo mossoroense, mais uma 
vez muito obrigado pela lembrança! Saudações 
e abraços calorosos, tanto quanto o calor da 
cidade e de sua gente.

Maceió, 06 de novembro de 2012.
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Para mim, o título de 
cidadão de Mossoró!! 
Certeza, independente 
do diploma, de estar 
sempre a visitar e viver 
a tão bonita cidade do 
sertão potiguar.


