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HÁ175ANOS
Segunda-feira, 26 de novembro de 1838

ESCRAVOSFUGIDOS -MiguelArchan-
joMonteiro deAndradeRoga aosSnrs.
Sub-Prefeitos desta, e mais comarcas,
eAuthoridadesPoliciaesepessoaspar-
ticulareseproprietariosdeobrasdepe-
dreiro, que souberem, ou virem umes-
cravocabradenomeFelixofficial depe-
dreiro, que trabalhava nas obras publi-
cas,eultimamentenonovo trapicheda
algodão,de idade 20 annos, bempare-
cido, sem barba, com um dos dentes
da frente quebrado, estatura ordinaria;
mãos e pés grandes, foi escravo de Jo-
séMariaSchefferJunior, levoucalçano-
va de brim fino, camisa de algodãozi-
nho, jaquetade riscado,echapeobran-
co, constando já ter mudado de trajo
paranãoserconhecido,emesmoandar
trabalhando em diversas obras nos lu-
gares de Benfica, e ultimamente ter hi-
doparaosul,ou Ipojuca, fugionodia 17
de setembro p.p; omandemprender e
levar ao annunciante na rua do muro
daPenhasobradoD.18,quesatisfará to-
daadespesa,egenerosamente recom-
pensará o conductor.

HÁ150ANOS
Quinta-feira,26denovembrode 1863

ESCRAVOS FUGIDOS - Fugio no dia
16 do corrente da cidade da Areia da
provincia da Parahiba do Norte, o es-
cravo de nome Hemeterio, conduzino
um cavallo e um cachorro, sendo o ca-
vallo castanho, tres pés calçados de
branco, o escravo é crioulo, côr preta,
bastantebarrigudo,péscambados,sen-
doumdosmaisgrossosqueoutro, tem
umacicatriz nascostasprovenientede
chicote, representa 20 annos pouco
maisoumenos,bonita figura,eosden-
tes todos completos e bem alvos, ten-
do o cabello carapinho porém um tan-
tosolto,nariz afilado:quemopegarpo-
de entrega-lo no Brejo d’Areia ao Sr.
FranciscoMarcosdeOliveiraenestaci-
dade do Recife ao Sr. Thiago José dos
Santos rua Larga do Rosario n.21, que
se recompensará generosamente.

HÁ125ANOS
ODP não circulou na segunda-feira,
26 de novembro de 1888. Na edição
do dia 25 publicou:

REVISTA DIARIA - Passeio Publico -
A praça de 13 de Maio acha-se desde
meado do corrente anno, destinada a
serajardinadaeconvenientementepre-
parada para servir de passeio publico
desta cidade. O honrado desembarga-
dor, presidente da provincia, nomeou
uma numerosa commissão para pro-
mover os meios e facilitar a realisação
dessa idéa, que foi enthusiastica e ge-
ralmente aceita. A Camara Municipal
por seu lado tem empregado esforços
eprincipalmenteo incansavel vereador
Sr.coronelBrito,afimde levar-seaeffei-
to esse notavelmelhoramentopublico.

HÁ100ANOS
O Diario de Pernambuco não circu-
lou no dia 26 de novembro de 1913.

HÁ75ANOS
Sábado, 26 de Novembro de 1938

AdirecçãodaCasadoEadoECas ssE tudante -tudante -s Em-
possaram-sehontemopresidenteeos
assistentes -Peranteosecretariodo In-
terior, tomaramposse,hontem,doscar-
gos de presidente e assistentes da Ca-
sadoEstudantedePernambucoosaca-
demicos Gaspar Regueira Costa, Luiz
Pinto Ferreira, Newton Pimentel, José
Leite Lopes e Simão Nader.
De conformidade com decreto do go-
verno,assignado ante-hontem,aCasa
do Estudante a ser administrada por
uma entidade autarchica, composta
de cinco membros. Deixou assim de
existir o “Comité” dirigente que supe-
rintendeuos trabalhos da“CasadoEs-
tudante” durante o periodo de cons-
trucção do predio do Derby.

PEDRO MARTINS SILVA

JORNALISTA, ESCRITOR E VERANISTA

opiniao.pe@dabr.com.br

C
omo veranista assíduo, há 35
anos presente nas férias e gran-
des feriados, julgo-me com au-

toridade para expressar a vivência e a
convivência com a Ilha de Itamaracá.

Começo a discorrer não sobre o que la-
mento mas o que posso pontuar do que
enxergo como sendo o declínio de uma
ilha que no passado ostentou o título de
paradisíaca, destacando-se no segmento
da historia e da cultura pernambucana.

No componente dos bens culturais e
patrimoniais vejo com muita preocu-
pação a situação da casa onde nasceu o

Conselheiro João Alfredo Correia de Oli-
veira (1835-1919), dos engenhos São João,
Amparo e Macaxeira, igreja de Vila Ve-
lha e do Forte Orange, dentre outros
pontos que estão exigindo, com urgên-
cia, todas as atenções possíveis, princi-
palmente por conta das invasões.

Sem tecer qualquer comentário de or-
dem político-administrativa pergunto-
me onde estão as autoridades que não
olham para um espaço tão valioso, como
o da Ilha de Itamaracá que disponibili-
za naturalmente uma vocação turística.

A Ilha no componente da infraestrutu-
ra não está travada pela presença dos
presídios, são outros senões que só se-
rão solucionados mediante uma análise

e planejamento adequado, feito por ins-
tituições especializadas em organização
de cidades modernas, além de ser re-
cheado de muita vontade política.

No meu entender sinto que faltam
olhares sensíveis e projetos compatíveis
com a natureza de uma ilha que dista
apenas 370 metros do continente.

Na verdade, entendo também que a
exemplo de outros municípios a Ilha de
Itamaracá sofre em razão de a sua recei-
ta ser basicamente os recursos do Fundo
de Participação dos Municípios – FPM, in-
do repercutir no atendimento dos servi-
ços de saneamento, acesso mal cuidado,
coleta de lixo e iluminação pública, tu-
do isso dando aspecto de abandono e

descaso do poder público.
Mas no meu sentimento e prognósti-

co é que a Ilha de Itamaracá vai, a partir
dos empreendimentos que estão sendo
macrolocalizados na sua adjacência,
transformar-se em cidade dormitório
com muitos atrativos turísticos e cultu-
rais e trazer de volta aos tempos atuais
a sua condição de ilha dos encantos na-
turais e que o homem não há de acabar.

De modo ser prudente reunir veranis-
tas e nativos para que o colorido da re-
licária Ilha de Itamaracá não esmaeça,
que as nossas casas não sejam depreda-
das, que a nossa segurança seja man-
tida e que os nossos sonhos não sejam
mutilados.

Ilha de Itamaracá – SOS

JOÃO HÉLIO MENDONÇA

ANTROPÓLOGO

joheliomend@hotmail.com

N
otoriedades são pessoas conhe-
cidas por todos, que são famo-
sas e que têm muita publicida-

de. São normalmente representadas
por celebridades, ricos do patriciado e
do empresariado, artistas, ases do espor-
te e das artes, bilionários e políticos. Fa-
mosas, elas são colunáveis e consti-
tuem um fenômeno típico do século
XX, com o crescimento das comunica-
ções e da mídia, com a maior difusão
da televisão, com a maior importância
da imprensa escrita, com o impacto do
cinema, do transporte aéreo, da pro-
paganda, e o aumento do número de
magnatas. A partir de 1940-50 celebri-
dades se notabilizaram internacional-
mente como colunáveis. Citando al-
guns: o rei Faruk do Egito; o aviador e
magnata Howard Hughes; o imame e
turfista Aga Khan; o Duque de Wind-
sor, Eduardo VIII; o costureiro Oleg Cas-
sini ou o pianista Arthur Rubinstein,
como exemplos de uma primeiríssima
linha. Já Hollywood, vinha projetando
celebridades desde a década de 1920,
afirmando o chamado “movie colum-
nism gossip”, tipo as crônicas de Elza

Maxwell e Louella Parsons, noticiando
sobre o estrelato da capital do cinema.
Sempre apareciam nomes como Rita
Hayworth, Elizabeth Taylor, Humphrey
Bogart, John Wayne, Edward G. Robin-
son, ou Samuel Goldwyn, proprietário
da Metro-Goldwyn-Mayer. Os termos
“café society” e “jet set” foram criados
pelo colunismo social que se iniciou
nos Estados Unidos nos anos 1900.

Foi o colunista Maury Paul ou o Cho-
lly Knickerbocker de Manhattan, que
lançou a expressão “café society” se re-
ferindo a grupos seletíssimos que se
reuniam em círculos fechados e fre-
quentavam o lendário Stork Club nova-
iorquino, ícone do high society mun-
dial, com um rol de frequentadores do
naipe de Charles Chaplin, Bing Gros-
by, W.Winchell, Judy Garland, os Roo-
sevelts, Orson Welles e outros. A expres-
são “jet set” vem da época quando voar
era distinção e só os ricos voavam de
avião. Festas, noites, glamour e bebidas
eram pano de fundo de notáveis acon-
tecimentos sociais que ocorriam no Co-
pacabana Palace, na Boate Vogue, no
Jockey e Yacht clubes ou no vaivém de
presenças notáveis como Carmem Mi-
randa ou Nat King Cole nas noitadas
cariocas e paulistanas.

O colunismo social no Brasil se afir-
ma a partir das décadas de 1950-60, cons-
tituindo-se num novo gênero jornalís-
tico. Esse gênero foi muito bem repre-
sentado pelos cronistas Ibrahim Sued,
Jacinto de Thormes e Tavares de Miran-
da, nas revistas Cruzeiro, Manchete e
Sombra, nos jornais Globo e Folha de São
Paulo e noutras publicações. Nosso co-
lunismo social foi muito inspirado no
mesmo gênero norte-americano. As pro-
duções cinematográficas e suas “pre-
miéres” proporcionavam encontro de
estrelas e celebridades e o colunismo
social efervescia nos jornais como no
San Francisco Examiner do famoso ho-
mem de imprensa e milionário William
R. Hearst. Logo o colunismo social dei-
xou de ser uma mera listagem de nas-
cimentos, casamentos, aniversários e
obituários, para noticiar acontecimen-
tos importantes e de personalidades pro-
tagonistas das sociedades. Sem dúvida,
o cinema teve grande impacto para o
colunismo social e Hollywood tinha por
aqui seu conhecidíssimo embaixador,
Mister Harry Stone, personalidade entro-
sado nos meios e na alta sociedade bra-
sileira. Marcou época o colunismo social
no Brasil, ocupando páginas e cadernos
de jornais, noticiando a lista das dez

mais elegantes e outros eventos.
Nas listas das dez mais, sempre pre-

sentes, Carmen Mayrink Veiga, Lour-
des Catão e Tereza Souza Campos e mui-
tas vezes figurando até nas revistas in-
ternacionais como a Vanity Fair. Dos
bordões do Ibrahim ficaram famosos:
“os cães ladram e a caravana passa” e
“de leve”. Convém registrar a observa-
ção que a doutoranda em jornalismo,
a francesa Elisa Greenspan, sobrinha
neta do poderoso Allan Greenspan do
Federal Reserve, me confidenciou no
Recife: “a crônica social tem aqui uma
força enorme”, quando ela visitando
essa cidade, se aprofundava nas suas
pesquisas sobre imprensa no Brasil.

A crônica social é gênero eclético, daí
tantos nomes terem assinado ela, como:
Zózimo, Carlinhos de Oliveira, Ignácio
de Loyola Brandão, Sérgio Porto com a
anticrônica, Danuza Leão e outros. Em
Pernambuco o colunismo social sempre
foi muito bem representado e nas últi-
mas décadas assinam as colunas, João Al-
berto e Alex, porém devem ser mencio-
nados os decanos Altamiro Cunha e Pau-
lo do Couto Malta, como pioneiros. Com
certeza, a crônica social, registrou e re-
gistra momentos importantíssimos da vi-
da social brasileira.

BRUNO RAFAEL VÉRAS DE MORAIS E SILVA

PROFESSOR DE HISTÓRIA

profbrunov@hotmail.com

H
á alguns dias atrás aconteceu
o VIII Kipupa Malunguinho –
2013. Este evento anual é o en-

contro nacional dos juremeiros, prati-
cantes da religião da Jurema Sagrada,
Trata-se de uma religião que mescla ele-
mentos muito antigos das religiões tra-
dicionais indígenas, divindades africanas
e especificidades do catolicismo. Esta re-
ligião, conhecida também pelo nome de
Catimbó, como pode ser observado nos
arquivos policiais, foi muito perseguida
na primeira metade do século XX, e até
os dias atuais seus praticantes sofrem dis-
criminação religiosa em diversos círculos
sociais, inclusive no meio de outras reli-
giões de tradição africana. Contudo, não
é uma descrição desta religião o motivo
deste comentário. Neste citado VIII Kipu-
pa, um dos momentos especiais era a en-
trega dos prêmios “Mourão que não bam-

beia”, uma homenagem a sacerdotes ju-
remeiros importantes no cenário religio-
so nacional. Não obstante, um dos agra-
ciados com a referida homenagem foi
também o professor titular de História da
UFPE, Dr. Marcus Joaquim Carvalho. O
citado professor é também destacado pes-
quisador da história social da escravidão
e do tráfico atlântico, tendo seu traba-
lho reconhecido no Brasil e no mundo.

A razão da premiação do professor,
dentro do encontro de juremeiros, po-
de ser pensada levando em conta suas
pesquisas sobre os africanos em Pernam-
buco e, mais especificamente sobre o
quilombo do Catucá. A história deste
quilombo tem uma curiosa relação com
a religião em questão. Este se localizava
nas florlorf estas da zona da mata norte de
Pernambuco no início do século XIX.
Muitos escravos fugitivos em tempos das
revoltas separatistas de 1817 e 1824 lá
se refugiaram. O interessante é que os
líderes deste quilombo, como aponta a

documentação, eram denominados “Ma-
lunguinho”, o mesmo nome dado a uma
importante divindade da Jurema Sagra-
da. O termo “Malungo” em kimbundo
(língua falada também em Angola) sig-
nifica algo como “companheiro de via-
gem” e era utilizado como tratamento
entre africanos que foram trazidos pelo
Atlântico no mesmo negreiro. O nome
“aportuguesou-se” no quilombo do Ca-
tucá: virou “Malunguinho” e adquiriu
um novo significado, dando nome a um
título de liderança.

Traçado este breve panorama históri-
co, colocamos a questão: qual o contex-
to deste prêmio que, apresentado em
uma conjuntura religiosa e não acadêmi-
ca, foi entregue ao professor-pesquisa-
dor Marcus Carvalho? O recentemente fa-
lecido historiador anglo-egípcio Eric Ho-
bsbawm, certa vez, ao ser questionado so-
bre o “para que serve a história”, respon-
deu que a mesma serve para justificar
atos e atitudes do presente. Penso o con-

texto da entrega do relatado prêmio ao
professor Carvalho como um reconheci-
mento da importância da sua pesquisa
sobre o personagem Maluguinho para a
comunidade da Jurema. Importância es-
ta, não de cunho teológico, mas sim his-
tórico. A história (escrita) de Malungui-
nho serve para a comunidade da Jure-
ma como instrumento de empoderamen-
to, argumento de afirmação dentro do
difícil contexto social e religioso em que
se encaixa. A história do Maluguinho do
Catucá é pensada, no caso em questão,
como justificativa e argumento da serie-
dade e importância desta religião na di-
versidade cultural do país. A escrita da
história pode ser utilizada como ferra-
menta, como foi em um passado não tão
distante, para criar totalitarismos e racis-
mos. Mas a história também pode ser
instrumento para a construção de possi-
bilidades de uma sociedade que enxerga
o valor da existência das diferenças e o
respeito ao próximo.

Oprofessor, o prêmio, Malunguinho e os usos da história
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HÁ25ANOS
Sábado, 26 de novembro de 1988

Planalto alerta: Inflação dispara se
mínimodobrar -BRASÍLIA-O reajus-
te de 100% no valor do salário míni-
mo, elevando-o para Cz$ 61.600,00,
apartir deprimeirodedezembro,pro-
vocará violento aumento dos preços,
coma inflaçãochegandopróximodos

40%em janeiro.Somenteo rombona
previdência atingirá Cz$600bilhões,
um valor superior ao necessário pa-
ra resolver o problema da dívida ex-
terna dos estados, em torno de
Cz$400 bilhões. Outra consequên-
cia importante será o fim do pacto
social.A explosão de preços seria in-
controlável e não haveria como con-
trolar a inflação.

HÁ50ANOS
Terça-feira, 26denovembrode1963

250 mil pessoas nos funerais de
Kennedy - WASHINGTON, 25 (UPI) -
Milhares de pessoas vieramprestar o
seu tributo aoestadista tragicamente
desaparecido.Quandoasolenevisita-
ção foi encerrada, 250.000 pessoas
haviamdesfiladopelosarcófago,emcâ-

mara ardente no Capitólio.
O frio da noite não impediu que o po-
vo se mantivesse de pé na fila, horas
ehoras.Alguns levavamcrianças,mui-
tas vestidas comroupas leves.Proce-
diam de lugares próximos e distan-
tes, aguardando horas para render
sua homenagem ao homem cuja vi-
brante juventude conquistou a admi-
ração de tantos.

Notoriedades e coluna social


