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TUDO COMEÇOU COU UM EMAIL ENVIADO PELA VEVÉ PARA A LISTA RIPASS 

 
 

 
From: Vevé Oliveira <veve_ce@hotmail.com>  12 de agosto de 2011 
To: ... 
 
Queridos Amigos! 
Contamos com voces para comemorarmos o aniversario do Dr Odorico. Hoje dia 12 de agosto 
(sexta-feira) as 20h30 no Restaurante Arre Égua na Rua Delmiro Gouveia, 420 - Varjota 
tel 3267,2325. 
 
A entrada custa R$ 20,00 (Forró Pé de Serra e Banda  Dona Zefa) 
A consumação é por conta de cada convidado. 
um beijo! 
 
Vevé 
 
 
 
ENTONCES COMEÇOU A PROGRAMAÇÃO, VIA INTERNET 
 
8:00 - Recepção com brindes surpresa: os 10 primeiros terão cartão VIP do SUS (chip, 
GPS, android, IPAD compativel) 
  
8:15 - Início do Forro Pé de Serra: todos terão direito ao microfone depois do quinto 
wihski, digo uiisk, quero dizer viski, ... deixa pra la´! 
  
8:30 - Anúncio da chegada do aniversariante (na verdade ele tem um um imprevisto na 
agenda só chegará as 10:00).  
 
Chegam os primeiros seguranças (com walk-talk à mão) para dar a impressão de que ele 
já está em Fortaleza. 
  
9:00 – Odorico, no aeroporto (adivinhem DADONDE?), telefona pra Vevé e pergunta: 
como é que tá a “barra” aí no Arre égua, Vevé? (de repente tem algum clássico no PV 
na mesma hora ou é dia do último capítulo de Insensato Coração).  
 
A dúvida cruel é: EMBARCAR OU NÂO EMBARCAR em Brasília no vôo das 9:15 da 
Gol? EIS A QUESTÃO. 
  
ATENÇÃO SENHOR MONTEIRO, ÚLTIMA CHAMADA do VOO DIRETO 
BRASÌLIA / ARRE ÈGUA, escala em Arneiroz. Queira comparecer ao balção da GOL 
... a porta tá fechannnnn...FECHOU !!! 
  
9:15 – Luiz Carlos, barba impecável, pega o microfone e diz com uma convicção de um 
vendedor da Avon: o aniversariante chegará em aproximadaMENTE ... 15 minutos!  
 
 



Um bêbado que ia na direção do ASSIS, entrou errado (e sem pagar) na festa, pergunta: 
CHEGARÀ ADONDE MERMO, SEU PADRE? 
  
Arrastado educadamente para fora do ambiente, o bêbado (provavelmente torcedor do 
Fortaleza, ... pela tristeza) ainda reivindica: ANTES DE SAIR QUERO FALAR COM 
O BISPO. NUNCA FALTEI UMA MISSA AQUI NA PAROQUIA. 
  
9:30 – Chaiyanne Matos interrompe o Forró para mostrar uma saudação em francês, via 
SKIPE, do Monsieur Le Professeur Loiolá, from Canadá. Trata-se uma estratégia da 
Ivana pra ver se a galera esquece o tempo e não pergunta pelo aniversariante, nem a que 
horas será o PARABENS PRA VOCÊ da meia noite. 
  
9:45 – Antes que comece a dispersão, é usada a estratégia  PB do C (Plano B pra 
Confundir): Valdetário pede a palavra e explica a relação entre resultado da prova da 
OAB e a crise americana. Diante do insucesso da estratégia, lança-se o PB do D (Plano 
B do Daniel). Com a ajuda didática da Sofia, Daniel explica como utilizar o IPOD como 
se fosse um IPAD e vice-versa. Tudo pela família!!! Mas não cola! Desespero geral na 
produção do evento !!! 
  
10:00 – Quando a galera quer arribar pro show dos AVIÃO do Forró no Cucucaia, 
algém grita la da portaria:  
 
 
ELE CHEGOOOOOU. Soltam-se foguetes, (falta energia na hora) risadas se 
confundem com mordidas, abraços abraçando coxas, coxas abracando abraços, 
pegadinhas indecorosas, beliscões impensáveis, beijos desejáveis... 
FANTÁSTICO!!!  È UMA SEXTA SEM LEI...!!!   
 
Até que o bêbado, aquele mesmo que foi expulso e pulou o muro de volta, num ato 
repetitivo pergunta: CHEGOU ADONDE MERMO, SEU PADRE? 
  
Ai só resta apelar pro Cilis Benevides. Com sua credibilidade e elegância de prontidão, 
Cilis tenta reverter o processo: SENHORES E SENHORAS, ELE TÀ CHEGANDO ...  
 
A galera se acalma e Cilis continua: 
 
QUER DIZER, TAVA ... mas o ministro ligou !!! 
  
10: 30 – A vaia é inibida com o anunciado curso de lambada para moças, rapazes e 
terceiro setor, ministrada pelo prof internacional Antonio Barbosa, com pós-graduação 
em Paris, Noviorque e Itapipoca. 
  
10: 45 - O Sanfoneiro, autoridade máxima do palco, 2m de altura por um de altura, com 
voz de Jambo e peixeira "nos quarto", riscando a peixeira no chão do AE,  diz em alto e 
bom som: 
 
CONFIRMADA A CHEGADA DO DOTÔ ODORICO, Pô... E QUEM DUVIDAR 
VENHA AQUI SE VER COMIGO!   Nem o bêbado religioso teve coragem. 
  
(continua)  


