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Lady Bibi
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az-se notório, no Brasil,
que o número de grandes atrizes sempre supera, em número e qualidade, o de atores masculinos considerados notáveis. Essa meritória supremacia artística das mulheres traduz-se em personalidades imortais como Fernanda
Montenegro, Cacilda Becker,
Laura Cardoso, Tônia Carrero,
Maria Della Costa, Irene Ravache, Dulcina, e inúmeras outras
que se destacaram, ontem e hoje, no panteão de celebridades
nacionais. Um nome se projeta,
quase como ímpar, em tão importante galeria representativa
do genuíno talento brasileiro.
Trata-se da inigualável Bibi Ferreira, que nos últimos dias comoveu seus fãs, com intensa repercussão na mídia, ao revelar
que vai ausentar-se em definitivo dos palcos, ainda lúcida e
brilhante em seus 96 anos de
idade e 77 anos de vitoriosa
carreira artística.
Bibi Ferreira conquistou o
pleno direito de ser considerada
uma artista completa, por dominar diversas áreas de interpretação, no drama e na comédia,
além do canto e da dança. Seus
maiores sucessos foram no campo dos grandes musicais: tais
como “My Fair Lady” (“Minha
Querida Lady”), “Alô, Dolly”,
“O Homem de La Mancha”, “Go-

F

ta d'Água” (com músicas de Chico Buarque) e “Piaf”.

Darejeiçãoàfama
Filha do grande ator Procópio
Ferreira, chegou a ter sua matrícula rejeitada em um famoso colégio do Rio de Janeiro,
no qual uma rançosa elite considerava artistas como “gentinha”. Mas isso resultou em um
bem, pois a jovem Bibi foi estudar na Inglaterra, onde chegou a protagonizar um filme,
“O Fim do Rio”, ao lado do
popular ator Sabu, de “O Ladrão de Bagdá”.
A querida atriz fazia sucesso onde quer que atuasse: foi
apresentadora de televisão, diretora de peças teatrais e pioneira no gênero “solo” de espetáculos. Ainda em plena posse
de seus dotes vocais e artísticos, resolveu afastar-se de vez
dos spotlights, talvez para conservar junto ao seu imenso público a imagem contagiante da
vibrante atriz que sempre foi.
Teve uma única filha, com o
ator Herval Rossano. Sempre
cativou as pessoas, nos palcos
e fora deles, por seu espontâneo poder de comunicação.
Louvável vitória para a menina vítima de preconceitos que
se tornou uma figura acima de
todas as convenções sociais,
porque nada é maior do que a
exteriorização indiscutível do
talento, aliado à fortaleza de
uma personalidade incomum.
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Roteiros
 Teresa Távora e o filho Jorginho Ximenes
fizeram um cruzeiro pelo Alaska e visitaram as
cidades de Seattle, Portland e Leavenworth. A
dupla ficou encantada com a experiência de voar
num avião usado na II Guerra Mundial, em
Seattle, e fazer um sobrevoo, num hidroavião, em
Ketchigan. “Em Seattle, adoraram o Chihuly
Garden, o MoPop (do Frank Gehry), a fábrica da
Boeing e o Museu da Aviação. Leavenworth é uma
cidade que parece extraída dos contos de fada”,
descreveu Teresa. /// Ana Cristina Wolff viaja na
próxima semana para temporada na Noruega,
onde fará pesquisas sobre extração de ômega 3.

Agenda
 Neste sábado, o Shopping Benfica realiza a
Feira Sustentável. Entre os destaques, a
programação terá palestra com a nutricionista
Mariana Ribeiro sobre transtornos alimentares. O
evento acontece das 8h às 12h. /// No domingo, o
Museu da Fotografia de Fortaleza exibe,
gratuitamente, o filme À Noite Sonhamos (1945),
que conta a história do pianista e compositor
polonês Chopin. A exibição faz parte da
programação do Cine Foto, promovido pelo
equipamento, e começa às 10h.

Carol e Roberto Cláudio Bezerra (1)

EM FESTA
ANIVERSARIANTE deste dia 29 – a mesma data em que se celebra o dia de São
Miguel Arcanjo –, a primeira-dama do município, Carol Bezerra, comemora o
aniversário em família, com direito a momento de oração na missa (1). /// EM
COMEMORAÇÃO articulada pelos filhos, no L’Ô Restaurante, Efigênia Pimentel
celebrou 80 anos de vida. Entre os pontos altos da festa, o momento em que a
aniversariante foi homenageada com um vídeo que reunia depoimentos de amigos
e familiares e fotos antigas, com momentos marcantes da vida dela (2).

 Ex-participante da atual temporada do The
Voice Brasil, a cantora Júlia Dantas se apresenta
pela primeira em Fortaleza, neste domingo, às
19h, no Theatro Via Sul Fortaleza. /// Mestre em
Direito pela Universidade Federal do Ceará
(UFC), Victor Hugo de Morais Júnior lança, dia 3
de outubro, o livro “Fundamentos para uma
Tributação Ideal”, na Livraria Cultura do RioMar
Fortaleza, às 19h.

Destaque

LOOK
LISSA DIAS Branco veio da
Suíça especialmente para a
comemoração do
aniversário da avó,
Efigênia Pimentel.

Efigênia Pimentel e Morgana Dias Branco (2)

BILATERAL
EMBAIXADORA do Brasil na Holanda, Regina
Dunlop detalha as vertentes econômicas e
culturais que mais se destacam nas relações
estabelecidas entre as duas nações. Segundo
a Embaixada, os Países Baixos – como
também são conhecidas as 12 províncias que
compõem o que chamamos de Holanda –
ocupam o segundo lugar na lista de
investidores finais estrangeiros no Brasil,
tendo aplicado US$ 10,894 bilhões em 2017,
Dequemodovocê tematuadoparaestreitarasrelaçõescomerciaisentreosdoispaíses?

Por meio de numerosas atividades e iniciativas, a Embaixada atua de forma a apoiar o
empresário brasileiro interessado em fazer
negócios com os Países Baixos e a divulgar
oportunidades de investimento no Brasil.
(...) O Setor Comercial da Embaixada tem
buscado ampliar e aprofundar o espectro da
relação econômico-comercial entre o Brasil e
os Países Baixos por meio de iniciativas como
a promoção de visitas bilaterais de alto nível,
inclusive as dos governadores do Ceará, Camilo Santana, e do então governador do
Tocantins, Marcelo Miranda. O apoio à vinda
de missões empresariais brasileiras, bem como à participação de empresas nacionais em
feiras realizadas neste país, constitui outra
vertente de atuação da Embaixada (...).
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Em Nova York, André e Larissa
Laprovítera acompanharam a
estreia da Arco Educação – holding
que controla o Sistema Ari de
Sá – na bolsa americana Nasdaq.

Dopontodevistacultural, quaissão osaspectosmais
sólidosdarelaçãoentreHolandaeBrasil?

(...) Na esfera da difusão cultural, a atuação
da Embaixada pode traduzir-se tanto na promoção direta de atividades, quanto no apoio
institucional ou divulgação de atividades organizadas por terceiros. (...) Na esfera educacional, a Embaixada mantém intenso relacionamento com as diversas universidades neerlandesas, com vistas a facilitar o intercâmbio
acadêmico. (...) A Embaixada desenvolve,
com instituições culturais holandesas, trabalho para aprofundar o conhecimento crítico
da história compartilhada entre os dois países, relativa ao período em que os holandeses
ocuparam parte do Nordeste brasileiro (...).
DequeformaohubdaAirFrance/KLM,instalado no
aeroportodeFortaleza,aproximaaindamaisoCeará
daHolanda?

A proximidade da capital cearense com a
Europa, a posição estratégica em relação às
capitais do Norte e Nordeste, a infraestrutura
do aeroporto Pinto Martins e o potencial de
desenvolvimento do turismo no Ceará estão
entre os fatores que levaram à escolha de
Fortaleza como o novo centro de conexões no
Nordeste. Além do aumento da malha turística na cidade, o empreendimento tem o potencial de impulsionar outros setores e de aumentar o conhecimento das oportunidades
oferecidas pelo Nordeste para turistas e empresários neerlandeses.
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Galeria por Márcia Travessoni

Cíntia Carvalho, Junia Bezerra, Daniel Ayres, Mayara Rios, Miguel Sávio e Zenilce Bruno

Natércia Rios, Artur Bruno, Mayara Rios, Daniel, Zóia e Evandro Ayres

Jardim

Gisela, Herbert, Giovana e Giuliana Vieira

Mayara Rios e Daniel Ayres selaram a história de amor iniciada há
5 anos com um casamento cheio
de ludicidade, em um jardim na Capital. Entre os detalhes da festa, a
décor do evento, que teve participação da avó da noiva, Jonila Rios,
e foi executada nas cores azul Tiffany, rosa e branca; e o padre que
celebrou a união, o mesmo que
deu as bênçãos do casamento dos
pais da noiva, Artur Bruno e Natércia Rios, há 30 anos; e a turma de
padrinhos do noivo, formada por
amigos da época da infância.

Cândido e Rebecca Albuquerque

Marina Rios, Yago e Rodolfo Machado

Márcia Travessoni e Graça da Escóssia

Glória Rios e Sâmia Távora

Raimundo Bruno e Irelda Andrade

DE 13/09
A 23/10

NA RUA VISCONDE
DE MAUÁ, 950

Débora, Sarah e Beatriz Rios

Jonila e Anchieta Bezerra

Rebeca Fernandes e Evandro Ayres

A CASA VIVA
Este é o mote da CASACOR 2018. O maior evento de décor, arquitetura
e paisagismo das Américas preparou para você uma experiência única e
inesquecível. Venha ver, tocar, experimentar e se emocionar com ambientes
que revelam a casa como um organismo vivo e afetivo. Não perca!

TERÇA A SÁBADO: 17H ÀS 22H
DOMINGOS E FERIADOS: 16H ÀS 21H

PATROCÍNIO NACIONAL

PORTARIA REMOTA

PARCEIRO NACIONAL
DE SUSTENTABILIDADE

HOTEL OFICIAL

PATROCÍNIO LOCAL

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

UNIVERSIDADE PARCEIRA

PARCERIA SOCIAL

APOIO LOCAL

MEDIA PARTNER

TINTA OFICIAL

FORNECEDOR OFICIAL

REALIZAÇÃO

364123894
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Agnes e Tarcísio Dantas, Rafa Eleutério, Igor Dantas, Galba Lobo, Paula Guimarães, Karla Ângelo e Erick Dantas

Nafazenda
Em clima de fim de tarde, em uma
fazenda na Tabuba, Rafa Eleutério
e Igor Dantas celebraram o casamento religioso com uma cerimônia que marcou mais um capítulo
dessa história de amor. Os familiares e amigos presentes na ocasião
foram, ainda, surpreendidos com a
notícia de que o casal está à espera
do primeiro filho.
Felipe e Bento Rocha e Paulinha Sampaio

Daniel Santiago, Renata e
Gabriel Eleutério

Efrem e Ana Cristina Gondim

Igor Dantas e Rafa Eleutério

Gabriela Dourado, Giuliana Liuzzi, Juliana Lousada, Catarina Queiroz e Flávia Castro

Felipe Rocha, Igor Dantas e Victor Cavalcante

Ely Ramos e Victor Cavalcante

Marcela Melo e Sarah Queiroga

Gabriela Sá, Gabriel Augusto e Raquel Guimarães

Estrelas esquecidas
A. CAPIBARIBE NETO capi@diariodonordeste.com.br

Para entender o imponderável

E

nquanto
estamos
aqui, nesse cantinho
tímido do universo
que ousamos achar
entender, ouvindo
estrelas, ora direis, o que
existe “pouquinha coisa”
mais além, foge à compreensão até dos afortunados. Nossas preocupações orbitam
em torno dos umbigos presunçosos. Quem é bom?
Quem é oportunista? Quem
mente, engana, finge, joga
para a plateia? Esse, aquele,
aquele outro.
Nossas ágoras que gritam,
esbravejam, insultam, agri-

dem, cada “filósofo” de periferia com as suas argumentações cheias de razão, são também tribunais onde a interpretação das leis são levianas pela verborragia dos oportunos
da seara. Entediado pelos discursos, de verbiagem confusa, sem importância e carência, na maioria das vezes sem
fundamento, busco refúgio
nas páginas para divagar em
outros espaços e, ao invés de
aliviar-me do tédio, encontro
leitura sobre estrelas.
Limites para a maioria dos
mortais, estrelas não passam
de pontinhos cintilantes que

encantam e fascinam, principalmente longe de todas as
periferias perigosas ou aquelas protegidas. Nesses lugares,
onde os sinais de wi-fi chegam
silenciosos, as atenções estão
voltadas para uma tela minúscula onde uma geração inteira
mergulha e nunca olha para
cima. Ninguém liga para as
coisas do Universo, e todos
aqueles que acreditam em
Deus e se ajoelham diante da
tradição, sempre bem depressa, apenas cumprem um ritual
secular e ficar em paz.
Pois bem, às falta de um
bom pedaço de céu para cur-

364120464

tir uma noite sem Lua, descubro que recém, astrofísicos
descobriram uma estrela difícil de entender, a UY Scuti,
uma supergigante vermelha
pulsante, na constelação Scutum, do tipo espectral M4,
localizada a 2,9 kiloparsecs
da Terra, cujo raio é estimado em 1.708 raios solares,
equivalente a um diâmetro
de quase 2.400.000.000 Km.
Já havia ficado impressionado com a Cannis Majoris, que
foi citada pela primeira vez
pelo astrônomo francês Joseph Jèrôme Laland, no dia 7 de
março de 1801. Para dar uma

volta em torno da Cannis Majoris, viajando mesmo avião
que usamos em nossos voos
transatlânticos – e que levaríamos pouco menos de 40 horas
para dar uma volta inteira na
Terra –, precisaríamos de mil
e cem anos para fazer esse
trajeto. A Cannis Majoris não
pode mais ser vista porque
está perdendo a sua força dentro da agonia comum às estrelas da sua categoria. E aí vem
a UY Scuti, descoberta em
1860, com um bilhão de quilômetros de diâmetro.
Como entender estrelas?
Basta olhar para cima? Fazer
pedidos bobos? Enternecer-se
com o seu constante pulsar?
Inpirar-se, compor versos, fazer odes... É melhor. A gematria é o método hermenêutico
das palavras bíblicas, em he-

braico, e atribui um valor numérico definido a cada letra,
conhecido como numerologia
judaica, que está na Torá. O
número 1 é o menor número
póe de resenha Deus, é o único
número capaz de formar todos
os outros e, segundo a gematria, esse Deus-uno é o criador
de todas as coisas, incluindo aí
a Cannis Majoris, UY Scuti, Aldebaran, Betelguese.
Infelizmente, Deus também criou aqueles que se
transformaram no pior dentro do Universo e precisamos
de um momento de profunda
reflexão para fazer escolhas
que, se não vão mudar o lugar das estrelas, pelo menos
que assegurem um lugar onde possamos contemplar
uma simples noite estrelada.
Em segurança e em paz.
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