
ELE, EM PRIMEIRO LUGAR ! 

 (Este artigo foi publicado no jornal O POVO em 26 de março de 2013) 

E se você esbarrasse com o Prefeito na Praça do Ferreira (ali perto do Majestic da 

Adísia)  e ele lhe pedisse uma ideia para melhorar a cidade? Qual sua resposta na 

“ponta da língua”? 

Eu sugeriria um polo de informática, a exemplo do Porto Digital, este magnífico 

conglomerado de empresas de TI em Pernambuco, que mudou radicalmente o Recife 

Velho e que nos deixa, a nós cearenses, de “calças (bem) curtas” no setor . 

Humm... Pensando melhor, tem algo mais importante e urgente para a nossa cidade. 

Lembrei-me das frases de um pai desesperado no artigo “Na Idade da Pedra”, que 

publiquei no O POVO, em 08/02/11:  

... “É preciso dizer a todos os jovens que não há volta. É preciso, meu Deus, fazer 
alguma coisa de verdade”. 
... “Mudo de religião, faço qualquer coisa pra livrar meu filho dessa tragédia”.  
 
A Fiocruz avalia em 1 milhão os afetados pelo crack, esse “câncer urbano” que está 

“jogando pra escanteio” o problema da AIDS. 

Portanto, uma boa ideia para o Prefeito seria um programa visivelmente audacioso, 

focado na socialização (lato sensu) do jovem necessitado. E a fórmula é fácil: tudo 

começa no trato da sua autoestima. O resto vem no vácuo.  

Afinal, não faltam experiências exitosas em Fortaleza (Edisca, Pirambu Digital), no 

Eusébio (ITEVA), em Nova Olinda (Projeto Casa Grande), e-Jovem (SEDUC), etc., que 

podem ajudar na definição de uma política pública eficiente. 

Jamais esquecerei a palestra de um ex-presidente do Pirambu Digital: “Sou um 

microempresário, mas poderia ser um marginal”. Uma análise desta frase, sem 

emoção, tem muito a nos revelar. Quais os ganhos quando se dá ao jovem a 

oportunidade de realizar seus sonhos?  

Só sei que é preciso fazer algo sério antes que o crack acabe com muitos de nossos 

jovens... E urgente! É o crack a nos conduzir, ironicamente, à Idade da Pedra.  

Assim, em uma frase “na ponta da língua”, eu diria ao Sr Prefeito: “Ele, o jovem, em 

primeiro lugar. 
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