O Projeto

OBJETIVOS
O objetivo do livro (catálogo) é resgatar a história e a cultura de todos os cearenses que seja
pela cultura, política ou através da economia deram sua contribuição para a consolidação e o
desenvolvimento de Brasília relatando através de um livro os personagens que marcaram seus
nomes e representaram o Ceará com suas idéias e sua força de trabalho na superação dos
desafios.
O projeto é um reconhecimento do Estado do Ceará a cidade Brasília e um mapeamento dos
Cearenses que contribuíram de diferentes modos para que ela se tornasse a Capital Federal.
São inúmeros os pivôres desta idéia que surge desde a participação na construção e
consolidação da cidade com a mão de obra operária, instalação de comércios e serviços e aos
serviços culturais e políticos que o Ceará soube apresentar e representar a nova Capital. Com
isso o “Cearenses Pioneiros em Brasília” pretende homenagear e destacar no lançamento do
livro, as personalidades que contribuíram neste processo de construção e consolidação da
cidade de Brasília através de um catálogo que busque e represente a memória desta história.
Objetivos Específicos:
- Pesquisar de forma cronológica quais os cearenses pioneiros em Brasília;
- Catalogar a participação dos cearenses no processo de consolidação da nova Capital;
- Revelar quais suas contribuições para o processo de consolidação, nas suas respectivas
áreas de atuação;
- Promover solenidade de reconhecimento e homenagens aos cearenses que contribuíram
na consolidação de Brasília;
- Valorizar a cearensidade como manifestações da etnia cearense;
- Referenciar a Casa do Ceará em Brasília como catalizadora deste processo de
participação dos cearenses na consolidação de Brasília;
- Publicar catálogo de 300 páginas com todas as informações sobre as personalidades que
contribuíram para o processo de consolidação de Brasília.

JUSTIFICATIVA
Em comemoração aos 50 anos de existência de Brasília (comemoração que ocorrerá em
2010), o Estado do Ceará prestará uma homenagem a Capital Federal revelando o seu valor e
importância ao povo brasileiro e em específico ao povo cearense. Com a proposta do catálogo,
que terá distribuição gratuita e sem valor comercial, apontaremos de forma cronológica os
nomes dos cearenses que contribuíram de diversas formas para sua construção e
consolidação como a nova capital da República Federativa do Brasil.
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Trata-se de um resgate de um passado recente e importante que visa estabelecer as
influências do povo cearense na cultura, na economia e na política de Brasília com mais alta
distinção de seus feitos e contribuições. Relatando e ilustrando os 50 anos de fundação da
cidade de Brasília.
A importância política que Brasília representa requer reverências ao seu passado que foi
construído por sonhos e ideais que surgiram desde a inconfidência mineira, fato que levou a
comemoração de seu aniversário para o dia 21 de abril, e neste espírito de renovação e
ousadia que uma imensa cidade sai dos papéis para se tornar a primeira cidade construída do
século XX para ser a capital.
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO (MEMORIAL DESCRITIVO)
PRÉ-PRODUÇÃO
-

Pesquisa;
Entrevistas;
Editoração;
Concepção gráfica;
Captação de Recursos.

PRODUÇÃO
-

Produção gráfica;
Designers;
Ilustrações;
Revisão;
Impressão;
Registros (depósito legal / ISBN);
Direitos autorais;
Divulgação;
Lançamento;
Distribuição.

PÓS-PRODUÇÃO

2/3

O Projeto

-

Distribuição;
Avaliação de Resultados;
Produção de relatórios;
Encerramento Contábil;
Prestação de Contas.
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