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Lançados mais três livros da Coleção Terra Bárbara
15/09/2006 01:47
Foram lançados ontem, no Centro Cultural Oboé, em Fortaleza, os mais novos livros da Coleção
Terra Bárbara, das Edições Demócrito Rocha. Dom Aloísio Lorscheider, escrito por Elsie Studart e
Marcelo Gurgel; Jacques Klein, por Agamenon Bezerra; e Edson Queiroz, por Eduardo Campos. "O
objetivo desta coleção, que já tem 48 títulos, é resgatar a história de personalidades que
contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Ceará nas artes, política, cultura ou
responsabilidade social", destacou Albanisa Dummar Pontes, diretora executiva da Fundação
Demócrito Rocha.
Agamenon Bezerra, professor da Universidade Federal do Ceará, apresenta o perfil do pianista
Jaques Klein. "Klein recebeu o 1º lugar no Concurso Internacional de Música Clássica, em Genebra,
e os jurados, que não tinham permissão para encarar os concorrentes, se viraram e aplaudiram de
pé o pianista cearense", conta. O livro foi escrito a partir do incentivo de Antônio Carlos Klein, primo
do pianista, ex-aluno e atual colega de Agamenon. "A família me ajudou com farta referência
bibliográfica", revela o escritor.
Para retratar a vida Dom Aloísio Lorscheider, Marcelo Gurgel, médico, economista e professor da
Universidade Estadual do Ceará (Uece), juntou vasto material desde janeiro de 2005, quando o
cardeal emérito recebeu o diploma de doutor honoris causa da Uece. "Tomei muitos depoimentos e
obtive um material tão interessante que propus à Fundação um livro, que de pronto aceitou", conta.
Marcelo ressalta as conquistas do religioso, que se tornou bispo aos 37 anos e cardeal aos 52. "O
livro é uma forma de perpetuar o nome dele para as próximas gerações", declara.
Eduardo Campos, diretor do Instituto do Ceará, falou de forma bem-humorada sobre a pesquisa
para contar a história do empresário Edson Queiroz. O autor lembrou alguns casos que estão na
obra, que traz, com linguagem atraente e informativa, os fatos que demonstram a personalidade do
grande empreendedor cearense.
"Faz bem à alma da gente relembrar aqueles que estão entre nós e os que já se foram, ao mesmo
tempo em que temos a sensação de felicidade por estarmos contribuindo para a construção de um
perfil identitário das personalidades que contribuíram para o crescimento do Ceará, o que
almejamos e queremos", declarou Demócrito Dummar, presidente do O POVO.

