
 

 

Para: Carlos, no céu.  

Para: Maria Angélica, Magno e Silvia.  

Foram muitas as manifestações. A de um amigo e colega dizia: 

“Cara Alécia,  

Recebi a notícia do falecimento do queridíssimo Carlos há pouco. Que pena, que pena ! 

A gente precisava da colaboração dele, da lucidez, da generosidade, da delicadeza, e de 

tantas outras virtudes inigualáveis que ele tinha. Estar com ele era um bálsamo para a 

alma. Lembro-me de tantas passagens dele, todas marcadas pela grandiosidade. O 

mundo fica menor sem ele.” Marçal Justen Filho 

Fica muito menor mesmo.  

Carlos tinha a capacidade inata de tocar de forma especial a vida de quem teve o 

privilégio de cruzar com ele. 

Seu lema era produzir, produzir, produzir. Construir, compartilhar tudo, conhecimento, 

virtudes de alma – nele inifinitas e raras de se encontrar, todas juntas, num mesmo ser 

humano. 

Viveu para ajudar o próximo, valorizar, motivar, se doar.  

Paciência infinita, vigor e energia impressionantes. 

E trabalhava com muita poesia, desprendimento, sem interesses. 

O chamávamos carinhosamente de Madre Teresa. Um gigante em produção, em alma, 

em tudo. 

No escritório não queria saber de CNPJ, mas de coração, pessoalidade, humanismo, 

amizade com os clientes. 

Uma doçura, sensível, amava as plantas; adorava ir à Andrade Gutierrez para apreciar as 

orquídeas no jardim.  
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Gostava de olhar o céu e as obras de Deus. 

Mas gostava mesmo era de estudar. Diz que estudava de medo de não ir para o céu, 

como lhe advertiram os padres do Caraça. 

Mas não. Foi por paixão mesmo, uma paixão avassaladora pelo Direito Administrativo e 

por resolver os problemas de quem precisasse dele. 

Uma paixão que só não superava a que ele sentia pela Maria Angélica, a Equinha: “ela é 

o que tenho de melhor em mim mesmo”, ele sempre dizia. 

Junto com ela, além dos filhos Magno e Silvia, fez outras obras, obras e obras: Eficácia, 

1, 2, 3 e por aí afora … 

Durante anos tive o privilégio de conviver com eles na intimidade (filha adotiva, ele me 

chamava, neguinha), e de renovar diariamente meu deslumbramento com tanta 

suavidade, beleza, modéstia e grandiosidade. 

Se foi para ir para o céu que ele fez sua mais bela obra – que foi sua vida – cumpriu, com 

toda a “Eficácia”, a finalidade, porque certamente é lá que ele está agora. E foi direto, 

sem licitação. 

Hoje, nós é que dizemos a ele: nosso mais carinhoso ex imo cordi, querido.     

 

Alécia Paolucci Nogueira Bicalho 

 


