
meiro redator de Diário do Governo do Ceará, o primeiro ór

gão de imprensa publicado no Ceará, saído a 19 de abril de 

1824. Era Cavaleiro da Ordem de Cristo. 

19 OCUPANTE 

DEMóCRITO ROCHA. Filho de João Rodrigues da Rocha 
Júnior e Maria da Glória Rocha. Nasceu na cidade de Carave

las, Bahia, em 14 de abril de 1888. Em tenra idade perdeu os 

pais e teve que trabalhar, ainda menino, como operário de es

trada de ferro, circunstância que salientava com certo orgulho. 

Em 1907, foi residir em Salvador e daí seguiu para Aracaju, 

onde se matriculou na Escola de Odontologia de Sergipe. Me

diante concurso, ingressou na carreira de telegrafista, em 1912, 

com destino ao Ceará. Aqui, desde então, se radicou, conclu

indo o curso odontológico na Faculdade de Farmácia e Odon
tologia do Ceará (1921), da qual foi depois professor (1938). 

Integrando-se cada dia na vida cearense, casou-se com ilus

tre dama cearense (1915), teve filhos cearenses e viveu como 

cearense, sentindo as dores e as glórias no seu novo Estado, 
cantando-lhe a geografia sentimental, ombreando-se com o seu 

povo, representando-o no Congresso Nacional (1935-1937), com 

o seu verbo de orador eloqüente e a veemência da sua alma 

de batalhador. Jornalista, ninguém o soube ser, porventura, 

mais que ele. Servia-se do jornal, da revista, do panfleto como 

arena de luta intelectual e política, animado sempre de irrefreá

vel vontade de renovação de hábitos e processos. Em 1929, 

fundou Maracajá, meio-revista, meio-jornal literário, que foi pa

ladino e trincheira do movimento modernista no Ceará. Antes, 

em 1924, fundara o Ceará Ilustrado. Combateu n'O Ceará pela 

vitória das suas idéias e em 1928 fundou O Povo, -outro bas

tião de resistência aos desregramentos políticos da época. Ao 

lado do combativo, estava o homem de espírito, o cronista, o 

poeta, produzindo literatura de estilo vibrátil e vocabularmente 

rico, escrevendo crônicas e versos que ficaram, muitos deles, 

afamados e repetidos. Tornaram-se admiradas as suas "No

tas" cotidianas. Pena é que a sua obra "tumultuosa, desordena

da, dispersiva", não tenha encontrado o carreamento de uma 
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sistemática, para a publicação em volumes. Faleceu em 29 de 

novembro de 1943. 

OCUPANTE ATUAL 

ABELARDO Fernando MONTENEGRO. Bacharel em ciên

cias jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito dJ Ceará, em 

8 de dezembro de 1936. Conheceu as primeiras letras no Ins

tituto São Luís, de Fort·aleza, e em Escolas Reunidas, na cidade 

de Aquirás. Curso seriado no Colégio Castelo Branco, desta 

Capital, e no Ginásio do Crato. Nnsceu em Cra'eús, no dia 30 

de maio de 1912, filho do Dr. Paulo Pedro de Moura Monte

negro e Heloísa Semíramis Montenegro. Jornalista. Foi Pro
motor de Justiça nas comarcas de Jaraguá, San•a Catarina 

(1940-1942), e de Missão Velha, Ceará (1944). Em 1949, exer

ceu o cargo de Assessor Técnico do Departamento Nacional 

de Comércio, da Confederação Nacional do Comércio. Pro

fessor da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 

da Universidade Federal do Ceará, na Cadeira de Comércio 

Internacional e Câmbio. Técnico-Comercial. Publicou: Rui Bar

bosa e a Revolução Industrial no Bras.il, 1951; Sariano de Albu

querque, um Pioneiro da Sociologia no Brasil, 1952; Duas Teses, 

1953; Parlamentarismo, Presidencia!ismo e Patriarcafismo, 1953; 

O Romance Cearense, 1953; Ceará - Tentativa de Interpreta

ção, 1953; Tobias Barreto e Machado de Assis, 1954; Antônio 

Conselheiro, 1954; Cruz e Sousa e o Movimento Simbolista no 

Brasil, 1954; A Ânsia de Glória de Balzac e Outros Estudos, 

1954; História do Cangaceirismo no Ceará, 1955; Introdução 

a Keyserling, 1955; O Messianismo Russo, 1955; O Elogio do 

Patrono, 1955; Mercantilismo, Comércio Internacional e Bolsas, 

1955; Variações em Torno da Democracia, 1956; A Ciência Po

lítica e Outros Artigos, 1956; Maquiavel e o Estado, 1957; Jua

rez Távora e a Renovação Nacional, 1957; História dos Partidos 

Políticos Cearenses, 1965; Pontos de Economia Internacional, 

1967; Da Aliança para o Progresso à Ação para o Progresso, 

1971; Fanáticos e Cangaceiros, 1973, além de muitos outros 

trabalhos cobrindo as áreas da Literatura, História, Sociologia, 

Ciência Política e Economia. 
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