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Acontece rápido, como um carro virando. De repente, fechamos os olhos e oramos 

para que seja apenas um sonho. 

  

Aconteceu comigo quando meu Raimundo “partiu”. Não acreditei! Já na segunda vez a 

“virada do carro“ foi anunciada. Minha Raquelzinha mal nascera e só lhe restavam 

24h. O frio espinhaço adentro me garantia não se tratar de um sonho, antes mesmo 

que eu pudesse fechar os olhos e orar. 

  

Semana passada, o "carro virou" para a família de Hélio Pinheiro, Diretor de Tecnologia 

da Pirambu Digital. Como acreditar que um jovem correto, profissional exemplar, 

tenha seus sonhos interrompidos brutalmente por mãos que ceifam vidas 

levianamente, como na "Pequena Mosca" de Blake. Foi o mesmo com o Professor 

Vicente de Paula na Praça da Gentilândia, com o Engenheiro Arnaldo Belchior na 

Aldeota, com... 

  

O que esta acontecendo neste País onde a violência é mais audaz do que sua 

economia? Onde estamos errando,... hein “Demóstenes”? 

  

A propósito, no final de abril, na universidade de Washington, Bill Clinton abriu a 

palestra “The Power of Education” propondo dar aos jovens a oportunidade de se 

envolverem. 

  

“O Poder da Educação” de que fala Clinton está no DNA da Pirambu Digital de Hélio 

Pinheiro! Foi o envolvimento de jovens como o Hélio, formados no IFCE, que deu 

identidade a este inusitado projeto, capaz de gerar renda com tecnologia da 

informação em um bairro estigmatizado pela sociedade. Lembro bem, Joviniano Jr, ex-

presidente da Pirambu Digital, apresentando o projeto a meus alunos: “Sou um 

empresário, mas poderia ter sido um marginal”. Este ano, Joviniano, que fala inglês e 

francês, torna-se engenheiro pela UFC. Outros treze, que tiveram a mesma 

oportunidade de Joviniano, seguem caminho parecido. 

  

Definitivamente, a crueldade com o nosso Hélio tem relação com a falta de perspectiva 

profissional que acomete alguns jovens. Urge, portanto, uma política pública, pra 

valer, que crie oportunidades para jovens e os distancie dos perigos dessa vida, em 

especial, do “invencível” crack. 

  

Como fazer isso? Pra valer? Não precisa do Clinton. Basta o exemplo de Hélio Pinheiro 

e de seus companheiros do Pirambu Digital. Estes estão acostumados a “desvirar o 

carro” e continuar a honrar a vida do jeito que ela vem. 
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