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Autógrafos

Ministro da canção
Sina do Cabra da Peste é o título do quinto CD do ministro, poeta e compositor Ubiratan Aguiar, que tem noite
de autógrafos hoje na loja Desafinado
30 Jul 2009 - 00h47min
“A música, a poesia, a arte é, para mim, um
momento de catarse. É a maneira que eu busco
para dissipar o estresse e desfrutar dos prazeres da
vida.” Assim define o presidente do Tribunal de
Contas da União (TCU), ministro Ubiratan Aguiar,
um cearense típico e uma das figuras mais queridas
nos meios político, jurídico, social e artístico do
Brasil. Enquanto desfruta do recesso de meio do
ano, o também poeta, letrista e compositor
aproveita para receber hoje amigos e admiradores
em noite de autógrafos de seu mais recente CD,
Sina do Cabra da Peste, na matriz da loja
Desafinado, das 19 às 21 horas.
“Este é um pré-lançamento do disco. Estamos
preparando um show para o final de agosto com a
participação dos artistas daqui e alguns
convidados”, avisa o ministro-poeta. Sina do Cabra
da Peste é uma produção de Olimpio Rocha,
através da Modo Maior, e reúne uma série de
artistas interpretando as composições de Ubiratan Aguiar e seus parceiros. Na lista de participantes estão nomes famosos como
Fagner, Ednardo, Amelinha, Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Waldonys, entre outros.
A temática geral do disco é bem regional, dando ênfase ao Ceará e a Fortaleza. Assim Ubiratan Aguiar justifica o título de seu
quinto CD. “O estilo mais forte do disco é o lamento, que é um gênero que desaparecendo. O exemplo clássico é Súplica
Cearense, que conta a saga do nordestino que abre mão da família, de sua terra e sai em busca de uma vida melhor e lá descobre
que ele abriu mão de seu bem maior, que é a liberdade”, explica o compositor. Entre as canções que falam mais propriamente
daqui estão Velas, interpretada por Fagner e Humberto Pinho, Fortaleza Bela na voz de Ednardo, e Ceará do Meu Querer, com
Waldonys. Além dos lamentos, o disco reúne xotes, forrós e toadas de viola, tudo bem nordestino.

SERVIÇO
Sina do Cabra da Peste – Noite de autógrafos do mais novo CD do ministro, poeta e compositor Ubiratan Aguiar. Hoje na loja
Desafinado (Av. Dom Luís, 655 – Aldeota), das 19h às 21h. Outras informações: 3224 3853.
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