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de cultura tradicional popular, para 
comemorarmos juntos esta festa 
emblemática da cultura Cearense. O 
Festival Arte de Amar Natal de Luz é 
apoiado pela Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará através do Edital Ceará Natal de 
Luz 2019.

Por isso, para relacionarmos essa edição ao 
evento, trazemos a matéria de capa outro natalício, 
o de nosso Bairro, Marcus Vinícius Bezerra, fez 
uma vasta pesquisa para investigar as origens da 
comunidade e você pode conferir na exposição: O 
Nascimento do Curió, durante os dias do Festival.  
Desejamos Feliz Natal e um excelente ano novo 
para todas e todos leitoras e leitores do nosso 
amado Folha Curió e Boa Leitura. 

O poeta Mário Quintana diz em um de seus 
poemas, que no décimo segundo andar 

do ano mora uma louca chamada Esperança. 
Quando as luzes e sons que indicam a passagem 
de ano estouram, ela atira-se e no fim, volta a ser 
criança. Uma metáfora linda como só os poetas 
conseguem tecer. 

A Folha Curió, encerra mais um ano firme 
e forte, talvez precisaremos nos reinventar e 
voltarmos a ser criança em 2020, muitas novidades 
hão de pintar por aí. 

Esta edição, comemora essa conclusão de 
ciclo, e só foi possível graça a União do Povo 
de Santa Edwiges e ao Festival Arte de Amar 
Natal de Luz, que nos dias 20 e 21 de Dezembro,  
mais uma vez, trouxe uma vasta programação 

 pErfiL DO MOrADOr - MiCHAEL riZZi

Michael Peter, nome dado 
por Sr. Marquito e D. 

Ana, ou como é conhecido 
Michael Rizzi um jovem de 22 
anos. É rapper, poeta, mc e um 
apunhado de coisas.

Se tornou artista no bairro 
Curió, que se caracteriza com 
seus sons altos nos bares e nas 
vizinhanças, laços de amizades 
marcantes, onde o abraçaram 
e acolheram. Sua infância foi 
marcada por um caso de racis-
mo. Encontrou nas ruas com 
seu skate e na cena do hip-hop 
ao ouvir a música “negro dra-
ma” dos racionais mc’s um 
reconhecimento e autoestima 
enquanto homem negro, pois 
não encontrava personagens 
negros protagonistas ou numa 
posição de status nos filmes, 
minisséries e novelas. 

Da voz que encon-
trou na periferia, traba-

lhou com o grupo de rap Street8 
e foi um dos criadores do evento 
cultural de rua “Um Bom lugar” 
que circulava no bairro com o 
objetivo de valorização do ter-
ritório como um lugar para se 
viver, se curtir e namorar. Com 
isso, trouxe visibilidade na TV 
no CETV com o “talentos da 
comunidade” na 
segunda edi-
ção, mudan-
do a pers-

pectiva de estigmatização sobre 
o Curió.

Começou trabalhar dando 
palestras sobre racismo, traba-
lhou como educador social no 
projeto Atitude de Paz da Cen-
tral Única das Favelas. Para ele, 
o Curió deu força, potência, vez 
e voz. E foi assim, sua raiz, ex-
periência e história repercute 

nacionalmente colaborando 
com as redes de apoios 

de periféricos e peri-
féricas no Rio de Ja-
neiro. Michael diz “o 

Curió me deu a po-
tência de chegar em 
outros lugares”.

Por Ingrid Pontes, 
Socióloga.

EDiTOriAL

de todas as idades, como o Jéferson, 13 anos, que 
segura a caixinha de som animado e já foi jurado 
da batalha. No público meninas, meninos, casais, 
gente que veio de bike de outras quebradas, gente 
que vai se aproximando com curiosidade. 

A batalha inicia com a inscrição dos MCs, 
forma-se o círculo, um beat é tocado, e o enfren-
tamento pode ter até três rodadas, em cada roda-
da o público mais os jurados, que nem sempre 
concordam entre si, escolhem quem ganhou. Os 
participantes apelam para suas armas: humor, 
performance, velocidade, conhecimento, tudo 
misturado para agradar a plateia e provar quem é 
o melhor da noite. 

“É uma cultura que salva vidas”. Afirma 
Michael Rizzi em entrevista para Folha Curió. 
Mas não apenas salva, transforma, oferece entre-
tenimento e cultura para comunidade, ajuda a 
levar nosso nome para outros lugares, o próprio 
MC Iraquiano, organizador da Batalha, tem des-
taque e respeito no meio, na eliminatória para o 
Nacional ele perdeu apenas para o MC Charles, 
do Juazeiro do Norte e que viria a ser o Campeão 
Nacional de 2019.

É como mandou o MC Jarlean em uma das 
batalhas do Curió “Nós não mata com tiro/ nós 
mata é com rima”. Mata a ignorância, o tédio, o 
nojo, e ajuda aos poucos a construir uma comuni-
dade cada vez mais cosmopolita e reconhecida na 
cidade e, quem sabe, no Brasil.

Por Talles Azigon, 
Colaboração Michael Rizzi.

BATALHA DE MC’S nO CuriÓ
“Quem ama essa cultura e odeia a ditatura, grita HIP-HOP” 

Quando Hadryel, conhecido como Mc 
Iraquiano, faz a chamada da batalha do 

Curió, continua uma tradição.  Um dia conhecido 
como o bairro do Rap em Fortaleza, já no fim dos 
anos 90 gerava artistas e grupos do calibre de 
Marleone, que mandou as primeiras rimas por 
aqui, posteriormente, ‘Bleck’, Catatau, Mizael e 
Champion formaram o grupo Apologia Negra e 
depois o Profecia na Rima como um grupo de rap 
gospel. Na sequência surgiria eventos marcantes, 
como o “Um Bom Lugar”, nomeado com uma 
das mais famosas música de Sabotage, produzido 
pelo grupo de rap Street8 que graças aos corres 
deles, trouxeram pra cá o filho do próprio Sabota, 
Wanderson, e outras atrações nacionais, como os 
Rappers Dexter, GoG e Nego Galo; A “Batalha da 
Sul”, primeira da região da Grande Messejana, 
organizada por Bruninho Heed, e o evento “Rap 
Solidário” organizado pelo grupo Os Cria.

Do Bronx, New York City, ao Curió, o Hip-
-Hop é uma cultura que envolve várias dimensões 
da arte, literatura, música, dança, artes visuais, e 
é forjado todo os dias nas ruas em eventos como 
a Batalha do Curió, que acontece todas as terças 
às 19:00h, na praça do Cies, novinha em folha, ao 
lado da quadra.

Diferente do que o lugar comum imagina, 
uma batalha de MCs tem muita cumplicidade, a 
galera circula entre periferias, se conhece, constrói 
laços. O Encontro é o principal, como destaca o 
MC Iraquiano “quase todos os dias estamos aqui 
brincando, fazendo uns freestyle”. Participa gente 
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Laranja mecânica
Anthony Burgess

Livro que 
inspirou o 

famoso filme 
do diretor nor-
te-americano 
Stanley Kubrick 
narra os con-
flitos de um 
grupo de ado-

lescentes que praticam a violên-
cia por prazer em uma realida-
de de uma cidade decadente e 
coloca em debate os meios que 
um governo, também violento, 
propõe de tornar Alex, líder do 
grupo, um cidadão de bem e 
não violento.

O labirinto do Fauno
Guilhermo Del Toro

História 
do dire-

tor Mexicano 
ambientada 
na ditadura 
de Franco na 
Espanha, onde 
a menina Ofélia 
busca da fanta-

sia para se livrar de uma rea-
lidade extremamente violenta 
proporcionada pelo padrasto 
que é um oficial militar. De 
uma poética linda, o filme mos-
tra as resistências de um gru-
po que resiste a tal ditadura e 
também da própria Ofélia, que 
ao mesmo tempo que cuida da 
mãe doente e grávida, atende 
os desejos de Pan fauno, um ser 
mágico que lhe promete uma 
vida imortal.

A liberdade é uma luta 
constante | Angela Davis 

A famosa 
ativista e 

escritora negra 
que foi vice-
-presidente do 
partido dos 
Panteras ne-
gras nos Esta-
dos Unidos, 

nos provoca, em uma de suas 
mais recentes publicações, a 
pensar conjuntamente as lutas 
sociais, como o feminismo, o 
movimento negro e também o 
LGBTQI+, nos quais apresen-
tam semelhanças quando se 
trata de exclusão e desumaniza-
ção. A provocação é não se iso-
lar, e sim se unir, compartilhar.

Louca obsessão 
Rob Reiner  

Baseado no 
livro do 

escritor nor-
te-americano 
Stephen King, 
o filme conta 
a história de 
Annie, que ao 
salvar o seu 

escritor favorito de um acidente 
resolve prendê-lo em sua fazen-
da e com o passar do tempo vai 
mostrando uma personalidade 
agressiva, que piora quando ela 
descobre a morte de sua per-
sonagem favorita dos livros de 
Paul. Como em todo suspense 
de Stephen King, o final prome-
te uma reviravolta que revela a 
mente doentia de uma mulher 
que sempre deu sinais de suas 
doenças mentais.

Os cem melhores contos brasilei-
ros do século | Org. Italo Moricone 

A literatura 
brasileira 

do século 20 
em um livro 
que reúne 
sentimentos e 
experiências 
dos mais céle-
bres escritores 

e escritoras do país, tais como 
Clarice Lispector, Machado de 
Assis e Carlos Drummond de 
Andrade, descrevem assim, o 
início de um século que já co-
meça com a abolição da escravi-
dão e termina com a necessida-
de do debate de raça, gênero e 
sexualidade                                                       
      
Por Ayla Nobre.

Carandiru
Hector Babenco 

Baseado 
no livro 

e história de 
Dráuzio Va-
rella, o filme 
conta histórias 
de presidiários 
massacrados 
pela polícia no 

ano de 1992, no que era o maior 
presídio da América Latina  em 
São Paulo, o Carandiru. Nada 
de muito diferente dos dias 
atuais, o longa mostra uma rea-
lidade do Estado brasileiro que 
trata presidiários como não-hu-
manos. Com superlotação de 
celas a violência se agrava e o 
filme conta o fim de 111 histó-
rias, 102 mortas por policiais.

Por Ayla Nobre.

A arte da vida consiste 
em fazer da vida 
uma obra de arte.

CAPIVARA E COELHO: ARTE
@CHEFEJONATA Curió é um passarinho 

que canta e encanta a gente 
e o bairro Curió 
não foi muito diferente 
 
Com saneamento básico 
e material à vontade 
e o povo com a mão de obra 
fez do bairro quase cidade 
 
Mas não foi muito fácil não 
com a falta de alimento 
precisava construir rápido 
e logo ir pra dentro 
 
Só quem viu pode contar 
o esforço dessa gente 
gente humilde e guerreira 
fez o Curió ir pra frente 
 
A união faz a força 

e unidos venceremos 
mas não queira saber seu moço 
a dificuldade que passamos 
 
A cada vinte minutos 
um ônibus vem e outro vai 
espantaram os curiós 
Curiós não cantam mais. 

-                                                                 

Por Casimiro Gouveia 
 
Seu Casimiro foi morador do 
Curió, Poeta e Participou do 
Grupo de Idosos da União do 
Povo de Santa Edwiges.

CuriÓ



Oficina de Fotografia  
dias 7, 9 e 14 de janeiro

Oficina de Audiovisual
dias 15, 17, 20, 22, 24 

e 27 de janeiro

Oficina de Redes Sociais e 
Marketing Digital  

dias 28 e 30 de janeiro 
e 4 de fevereiro

Oficina de Podcasts 
dias 5, 7, 10 e 12 de fevereiro

As formações de janeiro 
e fevereiro de 2020 compõem a 
primeira parte do Projeto Peri-
feria em Pauta, que busca for-
mar uma agência de Comunica-
ção Alternativa no bairro Curió 
para realizar coberturas e ativi-
dades nas periferias de Fortale-
za e Região Metropolitana. Em 
um segundo momento, o proje-
to lançará um laboratório de co-
municação, onde os participan-
tes começarão a tornar prática 
as atividades projetadas para o 
Projeto Periferia em Pauta.

A formação da comuni-
dade continua com o progra-
ma Mutirão Habitacional, um 
projeto do Governo Federal que 
teve o envolvimento dos Go-
vernos Estaduais, Municipais e 
das Associações de moradores. 
O Mutirão Nacional de Habita-
ções é desenvolvido no Brasil a 
partir de 1987, em Fortaleza en-
tra em vigor em Novembro do 
mesmo ano.  A política previa a 
construção de casas com a par-
ticipação ativa da população, as 
famílias que receberam as casas 
no Curió se reuniram por quase 
dez anos em reuniões e mobili-
zações sociais, exigindo do Esta-
do as construções das casas, no 
final da década de 90 iniciaram 
as primeiras obras do Mutirão 
no Curió.  A maior parte da po-
pulação chegou com o Mutirão 
Habitacional, foram construídas 
mais de 800 casas, com o em-
penho de diversas mãos que se 
organizavam anteriormente em 
várias regiões da cidade que ca-
recia de equipamentos sociais.  
Chegou gente do Bom Jardim, 
Jacarecanga, Pirambu, Montese, 
Vila Ellery, Autran Nunes, entre 
outros.

O Curió não para de crescer 
e se desenvolver, mas todo esse 
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Serviço

Oficinas de Comunicação 
Alternativa do Projeto Periferia 
em Pauta

Onde: Sede da União do Povo 
de Santa Edwiges, rua George 
Sosa, 109 - Curió.

Quando: de 7 de janeiro a 12 de 
fevereiro

Gratuito

Instagram e Twitter: 
@perifaempauta

Facebook:
Agência Periferia Em Pauta

Informações

Talles Azigon – 
(85) 98154.3909

Iury Figueiredo – 
(85) 98935.0095

A União do Povo de Santa 
Edwiges e a Biblioteca Li-

vro Livre Curió, com o apoio 
da Doritos, começam a partir 
do dia 6 de janeiro, as oficinas 
do Projeto Periferia em Pauta. 
São quatro formações gratui-
tas voltadas preferencialmente 
para o público LGBTQI+ das 
periferias de Fortaleza e Região 
Metropolitana, com as temáticas 
de Fotografia, Audiovisual, Re-
des Sociais e Marketing Digital 
e Podcasts.

As oficinas começam sem-
pre às 16 horas na sede da União 
do Povo de Santa Edwiges, no 
bairro Curió. A duração delas 
variam entre três a seis encon-
tros, dependendo da comple-
xidade do tema abordado. A 
participação é gratuita e aberta 
ao público, mas sujeita a lotação 
e com prioridade para o públi-
co LGBTQI+ das periferias. O 
projeto dispõe de equipamentos 
para a execução das atividades, 
caso algum outro material seja 
necessário, os participantes se-
rão informados previamente. 

O território que hoje é o Curió 
já foi composto por grandes 

sítios, que eram voltados para 
Agricultura e Pecuária. A par-
tir de 1963 a dinâmica do bairro 
passa por modificações. É o mo-
mento que chega os primeiros 
moradores em um povoado que 
ficou conhecido como Itambé, a 
ocupação inicial foi para fins de 
trabalho, com o passar do tem-
po os agricultores começaram a 
fixar suas moradas, modifican-
do a dinâmica local.

Em meados de 1980 uma 
nova fase se inicia na região 
que futuramente se reconhe-
ceria como o Bairro Curió. A 
construção de casas pela Caixa 
Econômica Federal, um projeto 
que facilitava a compra de mo-
radias a baixo custo. O espaço 
dessa obra anteriormente era 
pertencente à Família Guima-
rães, dona de extensas terras 
no Bairro da Lagoa Redonda.  
As casas eram construídas em 
modelo de “embriões”, levava 
esse nome por ter apenas uma 
sala, um quarto, um banheiro e 
a cozinha. O restante da casa era 
um imenso quintal o que dava 
a possibilidade da compradora 
ou comprador reformar confor-
me o seu desejo.
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desenvolvimento é fruto da 
luta e organização popular dos 
primeiros moradores (as) que 
zelaram pela comunidade e 
cultivaram o sentimento de per-
tencimento. Os moradores(as) 
mais antigos deixam uma lição 
para as novas gerações, a luta 
por melhores condições de vida, 
por mais respeito, mais acesso a 
equipamentos públicos. Quan-
do estamos na comunidade e 
nos deparamos com escolas 
públicas, posto de saúde, trans-
porte coletivo, bibliotecas co-
munitárias, praças, iluminação 
pública, precisamos saber que 
tudo foi fruto do esforço popu-
lar, ainda temos muito para me-
lhorar, então, é papel de todos 
e todas lutar pela  comunidade 
desejada.

Por Marcus Vinícius, 
Licenciando em história pela 

Universidade Estadual do Ceará 
(UECE)

EXPEDIENTE 

Projeto Gráfico e Diagramação: 
Daniel Firmino

Nesta Edição: Ayla Nobre, Daniel 
Firmino, Daniel França, Ingrid Pontes, 
Jonata Teixeira, Marcus Vinícius e 
Talles Azigon.

Equipe do Jornal: Arianny Matos, 
Ayla Nobre, Daniel Firmino, Daniel 
França, Ingrid Pontes, Marcus Viní-
cius, Patrícia Lopes, Philipe Folguedo, 
Talles Azigon

CONTATE-NOS

Facebook e Instagram: 
@folhacurio @livrolivrecurio
Whatsapp: (85) 98154-3909
Gmail: folhacurio@gmail.com
Rua: Leonice Aguiar, 330 - Curió

Jornal Comunitário 
e com distribuição gratuita.

CLASSIFICADOS

“EstE projEto é apoiado pEla sEcrEtária Estadual do cultura, 
lEi nº 13.811, dE 16 dE agosto dE 2006.”
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