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O jornalista e advogado Wílon Wander Lopes, também diretor do JORNAL SATÉLITE, lançou
a quarta edição do seu livro, Cidade Cassada, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB/DF. O livro mostra a história da campanha pelo Direito de Voto para o DF/Brasília, por ele
iniciada em Taguatinga. Mostra, também, palestra que o autor proferiu, em 2013, na OAB/DF,
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com o título Construída a cidade, era preciso construir a Cidadania, por ocasião da celebração
dos 25 anos da Constituição de 1988. CIDADE CASSADA apresenta depoimentos de
personalidades que fizeram parte da luta pelo Direito de Voto no DF, como o ex-Presidente do
STF, Sepúlveda Pertence, do ex-Senador Lindberg Cury, do ex-Presidente do STJ, Humberto
Barros, do ex-Deputado Federal Sigmaringa Seixas e do ex-governador Cristovam Buarque,
entre outros. O livro também aborda matérias publicadas a respeito da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, órgão do Poder Legislativo do DF, que não existia antes da Constituição de
1988. Wílon, que também é presidente da Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília,
explica que quando fez a primeira edição do livro para distribuir à plateia que participou da
campanha pelo Direito de Voto, na OAB, colocou apenas o texto e fotos de participantes da
história política do Distrito Federal. “Foi uma surpresa a demanda pelo livro, que tinha o nome
de CELEBRAÇÃO. Isso me obrigou a fazer mais uma edição, no qual coloquei também fotos
de participantes do evento que celebrou os vinte e cinco anos da conquista. Mas a demanda
continuou, talvez pela falta de material escrito sobre o assunto. E veio a terceira e, agora, esta
quarta edição, com novo nome, CIDADE CASSADA, que será distribuída gratuitamente”,
explica Wílon. O presidente da OAB/DF, Délio Lins, aproveitou o mês da Advocacia para, em
evento de entrega de carteirinhas aos novos advogados, presentear os profissionais do Direito
com um exemplar do livro para cada um. O livro “Cidade Cassada” está sendo distribuído, de
forma gratuita, às bibliotecas das escolas públicas do DF, bem como às bibliotecas do Palácio
do Buriti, órgãos do GDF e da Câmara Legislativa do DF. As bibliotecas dos órgãos federais,
como é o caso da Presidência da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
onde trabalham os representantes políticos nacionais, também irão receber o livro. É
Taguatinga, onde começou a campanha, ganhando repercussão nacional.
Texto e Foto: Fabiana Silva
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