
Fausto e os Dragões 

(artigo publicado no jornal O POVO em 10 de fevereiro de 2015) 

Sempre que vejo o poeta e músico Fausto Nilo nos becos bacanas de Iracema tenho o 

faniquito do encontro com um ídolo. Foi assim com o Chico Buarque numa fila do BB, 

com Luiz Gonzaga num avião da Transbrasil, com o Caetano na UFRJ. Só me recomponho 

segundos depois quando lembro, pra sorte minha, que o Fausto me conhece. 

 

Invejo o meu amigo Ricardo Liebmann que mora no mesmo prédio deste gênio sem 

plumas, capaz de rir da famosa piada do Augusto Ponte no Bar do Anísio: “tenho uma 

notícia boa e outra nem tanto; a boa é que o Fausto tá chegando e a outra é que ele 

vai cantar!”.  

 

E precisa lá cantar quem tem o faro talentoso do Chico, Gonzaga e Caê: “Pra libertar 

meu coração ... Eu quero o novo balancê ... Vem meu amor feito louca que a vida tá 

pouca e eu quero muito mais”! No artigo “Fausto Bloco do Prazer” (O POVO em 

05/abr/11), dei de inventar uma ficção amorosa com Dorothy L’amour: “era miragem, 

fantasia de um mundo blues...” 

 

Já que o Fausto vai ser festejado este ano no Dragão do Mar, fiquei a imaginar sua 

poeticidade de São Jorge guerreiro cutucando outro dragão, um Dragão que cospe 

tecnologia, no palavreado do secretário Inácio Arruda no dia da posse. Este Dragão 

Digital teria 5 bases estratégicas: o projeto Cinturão Digital da ETICE (3000 km de fibra 

ótica espalhadas no estado), o programa e-Jovem da SEDUC (profissionalização de 

jovens), os laboratórios de TICs das universidades e institutos de pesquisa (Instituto 

Atlântico, GREaT, LDS, LESC, etc.), os empresários do setor (IVIA, Secrel, Fotosensores, 

Lanlink, etc.) e o mercado “offshore outsourcing” que, segundo a BRASCOMM, 

superou U$200 bilhões em 2013. 

 

Contra o destino não há argumento: neste sábado encontrei o Governador no elevador 

do prédio do Fausto. Sugeri ao sempre cordial Camilo dar uma espiada no Porto 

Digital, esse vale do silício pernambucano que nos tem provocado: em 2010, o Porto 

Digital faturou R$ 1bilhão e quer atingir, até 2020, 10% do PIB estadual. 

 

Quem sabe a ousadia da turma boa do Silvio Meira, cientista-chefe do CESAR (Centro 

de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), bem ali, lá acolá onde o “Beberibe e o 

Capibaribe se juntam pra formar o oceano Atlântico”, nos motive a fazer do nosso 

Dragão Digital “Algo Melhor do que a Refinaria” (O POVO em 07/jul/2008).  

 

É só pagar pra ver este Dragão cuspir bytes! 
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