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Aventura, romance, tecnologia e a história da criação do projeto experimental de internet com
o personagem virtual Gubber.



Anjo do bem, gênio do mal. Capítulo 1 Desconectado Tiro o fone do gancho, nenhum
sinal. Em condições normais um defeito qualquer. Mas no momento em que estou vivendo,
suspeitas... Suspeitas de que o ladrão - é assim que o estou chamando - voltou a agir.
Provavelmente, por cem ou duzentos reais, um prestador de serviço da companhia telefônica,
poderia fazer "a gentileza" de desplugar o fio. E aí, meu amigo, lá se vão dois ou três dias de
reclamações até que se descubra e conserte o defeito. É assim que estou, agora. Sem
telefone, sem Internet, sem poder falar e ser ouvido pelo mundo. E o que é mais importante:
limitado na minha capacidade de reação, neste verdadeiro jogo que me envolvi, até poucos
dias, sem saber. Enquanto aguardo o telefone consertar, posso ao menos lhe contar essa
interessante história. Antes um questionamento que me ocorre: por que as pessoas agem
como agem, em algumas situações, desafiando a racionalidade e o bom senso? A minha
teoria é que no fundo as suas ações são explicadas pelas suas histórias pessoais e pela sua
formação psicológica. Essa é a única forma que posso compreender o ladrão e seus
comparsas. Sim, eles se atraem e farejam oportunidades. São como bactérias, que esperam
um momento de debilidade para atacar. Se a reação não for rápida, adeus. Devo dizer,
também, que tenho uma capacidade especial para atrair certas espécies: os doidos e os
aproveitadores. Com os primeiros convivo bem, afinal, me sinto um deles. Já os últimos, esses
têm me dado uma oportunidade ímpar de lidar com o bem e o mal. Vamos ao ladrão. O seu
conflito de personalidade parece saltar aos olhos. É como se você visse na mesma pessoa
duas faces bem nítidas: uma amiga, prestativa e positiva; a outra, dissimulada e capaz da
mais vil traição. À primeira oportunidade, o lado mau prepondera sobre o bom e explode sem
controle, com toda a sua fúria. Entrar na cabeça de alguém com essa dualidade tão
descontrolada deve proporcionar a condição de imaginar quão grande deve ser o sofrimento
de quem, por não saber fazer o bem e conviver com ele, opta pelo mal. É isso. O ladrão é um
sofredor. Com um profundo complexo de inferioridade, projeta na sua fantasia uma situação
que muito se distancia da sua condição real. Daí vêm as mentiras, as calúnias e a
conspiração. Desse ladrão, por hora é o que vale registrar. Ocupemo-nos agora da história
daquele que foi o seu mentor intelectual neste episódio. Aos quatorze anos Morato era um
filho de imigrante espanhol que, a custa de muito trabalho, conseguiu amealhar um bom
dinheiro. No Recife tradicional daqueles anos 50, entretanto, ter uns bons trocados a mais não
credenciava ninguém a adentrar o seleto grupo social dos senhores de engenhos e donos do
poder da época. Por conta dessa exclusão, cristalizou-se naquele jovem um sentimento de
inferioridade. Por que não posso circular e ser aceito na sociedade tal qual como fulano ou
sicrano? Só por que sou filho de imigrante? Tenho dinheiro... Mas a fatalidade tinha ainda
mais percalços a trazer para Morato. Órfão de pai aos quatorze anos, sua mãe teve uma
trombose cerebral mal acabara ele de completar dezesseis anos, época em que já se
encontrava emancipado, com carteira de motorista, porte de arma e dois milhões de dólares,
da época, para gastar na sua manutenção e de sua irmã mais nova.Morato resolveu se mudar.
Se Recife, provinciana, o segregara, São Paulo haveria de se curvar ao seu talento, a sua
sedução e ao seu dinheiro. A Casa era no Morumbi. O Carro o mais luxuoso. Festas, jantares,
convidados, colunas sociais. A sociedade quatrocentona paulista havia aberto as suas portas
a esse jovem promissor. Seu passe definitivo para se incorporar nessa casta já tinha sido
obtido. Noivo da filha de um dos mais influentes e prestigiados políticos do estado, era só
esperar o dia. Mas por que não consolidar seu intento? Antes mesmo do casamento poderia
consumar a intimidade. E assim o fez. A oportunidade não tinha como lhe escapar. O



casamento já estava marcado e a mulher já era sua. Tudo certo. Nem tanto. Mais uma vez a
fatalidade se fez presente. Sem explicações e sem motivos, o casamento foi desfeito. Como
pudera acontecer? Que motivo para essa nefasta exclusão? O fantasma do Recife, mais uma
vez estava ali, diante dos seus olhos. Dias se passaram. Morato afundava em noites, bebidas,
lágrimas, dor, sofrimento. O mundo não o entendia, odiava a mulher que tanto o frustrara. Só
começou a perceber que o dinheiro acabara quando, alguns meses depois do casamento
desfeito, teve que optar por uma macarronada com ovo, no lugar dos steak au poivre. Último
recurso: as jóias da sua falecida mãe. O lugar para conseguir o dinheiro, a Caixa Econômica
de Penhores de São Paulo. Dez quilos mais magro, fisionomia de velho, definhando aos vinte
e três anos de idade, sentou-se em frente à portinha de atendimento, para entregar as jóias à
avaliação. A portinha abriu-se. O destino brincava com ele novamente. Do outro lado, linda e
resplandecente, a jovem funcionária que o atendeu era a sua ex-noiva. E ele ali diante de seus
olhos a demonstrar a fragilidade com que poucos sabem conviver. O ladrão e o mentor, esses
dois personagens, você vai ver emergirem nessa aventura que agora se inicia.Capítulo
2 Horizontes Faltam duas horas para chegar o ano 2000. E eu estou aqui, na praia de
Casa Caiada, com Luiz, Marcelo e Veloso. Vamos fazer uma caminhada de mais ou menos
dois quilômetros e no percurso encontrar as pessoas que, como de costume, ficam no
calçadão ou na areia da praia esperando a hora do reveillon, para comemorar com seus
familiares, nas centenas de tendas e barracas armadas ao longo de toda orla. Eu poderia ir a
outros lugares muito melhores. Mas foi aqui que escolhi para começar o ano, pois tenho um
propósito: semear o caminho de volta a atividade política. Luiz foi prefeito de Olinda de 1988 a
1992. Eu, que fui seu secretário de administração, durante o ano de 1991, me elegi vereador
para o mandato de 1993 a 1996, mas não consegui a reeleição. Eu e Luiz vamos ter a
oportunidade de encontrar eleitores e amigos. Entre abraços e cumprimentos, vamos
demonstrar em gestos que estamos aqui, prontos para o embate. Só quem vivenciou a
atividade política sabe o prazer que dá olhar nos olhos de alguém e ver em seu rosto o sorriso
pela satisfação do encontro. É como se a pessoa estivesse a nos dizer: eu reconheço, confio e
estou feliz por lhe ver. Há um outro motivo. Por coincidência, aquela garota que me olhou
durante toda a noite em um aniversário em que estive há uns três meses atrás e que na
semana passada encontrou comigo ocasionalmente nas ruas do bairro do Recife, vai estar
aqui em Olinda, na casa dos seus avós. Durante o dia trocamos uns telefonemas e
combinamos de nos encontrar tão logo fossem dados os primeiros brindes do ano novo. Com
trabalho e, quem sabe, uma nova namorada eu estarei começando o ano. - Cacá, já fizemos a
nossa parte. Falamos com quem tínhamos de falar. Agora, vamos para casa de Veca, que Lili
está nos esperando. - fala Luiz, tão logo acabamos a nossa peregrinação. Verônica e Eduardo,
formam um casal muito simpático. O apartamento, um triplex, de 500 m2, está devidamente
decorado para o reveillon. Amigos, parentes e filhos. O tom de alegria é geral. E é bom que eu
esteja aqui, embora longe das pessoas que me são mais próximas. Do alto do apartamento dá
para ver o mar, a praia, os fogos. Do outro lado do Sítio Histórico de Olinda, já se pode ver os
fogos lá do Recife, que começam a estourar. Lembranças do tempo em que vivi neste
apartamento, durante 2 anos, há quatro anos. À noite, na varanda, depois de um mergulho na
piscina ou de uma sauna, podia-se relaxar vendo as estrelas. Todos se cumprimentam. Já
estamos no ano 2000! Todo o sofrimento dos últimos dois anos, que fique para trás. É novo
tempo. Hora de continuar lutando, como sempre fiz. 0h05. A merda desse telefone celular não
dá sinal, parece que todo mundo resolveu ligar ao mesmo tempo. Como é que eu vou falar
com a garota? Se nem mesmo sei o endereço? Apenas o telefone. Pelo que havíamos
conversado, pelo seu sorriso e olhar, a noite prometia ser promissora. Mas o telefone ainda



está sem sinal. Quase 1h da manhã e parece que não tem jeito. Droga! - Luiz, acho que vou
dar um pulinho lá no Bairro do Recife. Vem comigo? - Não, vou ficar com a minha mulher. Hoje
a noite é só dela. O Bairro do Recife é um lugar belíssimo. Construções centenárias, agora
restauradas, dão lugar a bares, restaurantes e boates. Na calçada de pedras portuguesas os
bares colocam mesas e cadeiras e a rua fica tomada de gente bonita, alegre e que quer se
divertir. - Hoje, em especial, nunca vi tanta gente. Uma volta por aqui, vai ser bom. - Penso. Já
percorri a Rua do Bom Jesus e acho que já é hora de ir para casa. Estou me dirigindo para
pegar o táxi e praticamente trombo com Zinho. Ele me pega pelo braço e diz: - Cacá, vai lá no
palanque oficial, pega Sílvia e vai pro Calypso, que eu estou indo para lá com Jarbas. - Oi,
Cacá tudo bem? - Fala Jarbas. - Encontro vocês daqui a pouco lá, então. - Digo e vou buscar
Sílvia. Se eu tivesse que descrever Sílvia com apenas uma palavra, eu utilizaria "elegância".
Ela, que é artista plástica, relações públicas por natureza e restauranteur, esbanja elegância
nos gestos, nas atitudes e nas suas posições pessoais e políticas. Estendo-lhe o braço e ela,
com a postura que lhe é peculiar, caminha comigo por entre a multidão, os quinhentos metros
que nos separam da Rua do Bom Jesus. Numa mesa, à frente do Calypso Zinho, Jarbas,
Miguel e dona Almerinda já estão esperando. Logo em seguida, chegam Erasmo e
Georgia. Regados a um Johnnie Walker Red, conversas, estórias e o sorriso de alegria, de
todos, por estarem juntos na chegada de um novo ano. Jarbas é uma amizade de quatro anos
atrás, desde a campanha para vereador de Olinda, quando ele foi capaz de um gesto político
que me conquistou definitivamente. Ele próprio tomou a iniciativa de se oferecer para apoiar a
minha candidatura, explicitamente, tirando inclusive uma foto, para um folheto e cartazes
outdoor, no qual estampava-se "Jarbas confia. Olinda vota." Miguel, já uma amizade mais
antiga, de dez anos atrás e Zinho e Sílvia, desde 1992, quando passei a freqüentar o
restaurante Mourisco, de sua propriedade. Estar aqui, com estas pessoas, tem um significado
especial, pois aqui estão os amigos mais próximos do atual governador do estado de
Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. Eu queria começar o ano íntimo da garota, mas acabei
íntimo do poder.Capítulo 3 Procurando O ano está começando com boas perspectivas.
Penso e sinto assim. Aliás, acho que a maioria das pessoas deve se sentir assim, quando um
novo ano se inicia. Aquilo que elas não fizeram em todos os outros anos de suas vidas, pode
ser feito agora. Há sempre uma nova possibilidade e uma nova oportunidade. No meu caso,
sinceramente amigos, existem várias alternativas. No momento, represento uma das maiores
empresas de informática do país em projetos de alta tecnologia, notadamente, voltados para
administração pública. É algo que muito me estimula. Eu acredito, sinceramente, que o
controle das ações públicas devem estar nas mãos da sociedade. E um instrumento de
monitoração instantânea da receita e das despesas do estado, que a informatização
proporciona, é a eficaz arma contra a corrupção, a ineficiência e o desperdício. Além do mais,
essa ação me possibilita fazer simultaneamente duas coisas que gosto: política e tecnologia.
Esse projeto já avançou bastante. Ano passado pude reunir em torno de um projeto de
informatização pública, fornecedores dos principais insumos tecnológicos, para a criação de
uma rede intra-governamental, de alta velocidade. Em torno dessa idéia, trouxe para uma
reunião com governador, o presidente da Cisco Systems do Brasil e o da Fore Systems,
empresa que desenvolveu a rede de informação de toda administração federal americana. Os
dois aderiram ao projeto Intragov de Pernambuco, disponibilizando conhecimento,
equipamentos e financiamento para as ações iniciais. O governador, aceitou no ato essa
colaboração e determinou que, a partir dali a Secretaria de Tecnologia acompanhasse todo o
desenvolvimento da idéia. O Secretário da pasta, um entusiasta e competente administrador,
tem feito tudo o que pode para avançar com o governo digital. Mas, em se tratando de



administração pública, a realização está para além de nossas vontades. A burocracia, a falta
de visão, a mentalidade retrógrada e o imobilismo, costuma impedir que se avance como
querem as nossas vontades. Quando vereador, descobri que o maior entrave às ações que
efetivamente beneficiam a sociedade, residem no estreitamento de visão das soluções.
Costumava dizer: o maior problema de Pernambuco está na mentalidade de suas elites. Mais
tarde, descobri que a falta de visão e a distorção na percepção das soluções, não são
exclusivas de Pernambuco. Estão nas nossas casas, com os nossos amigos, nas empresas,
em vários lugares. De qualquer forma, informática é uma das minhas alternativas para este
ano. Além disso, posso continuar o trabalho que atualmente faço na comercialização de mídia
externa, na empresa do meu amigo Afanásio Morato. Ainda colecionando possibilidades,
tenho a minha volta à política. Quero trabalhar para viabilizar a candidatura de Luiz Freire para
a prefeitura de Olinda e, consequentemente, a minha para vereador. Vai ser muito bom andar
pelas ruas da cidade para ver, ouvir e falar com o povo. Discutir idéias. Abrir a mente dos
formadores de opinião e plantar as sementes de uma nova cidade. Cá, já começam a surgir
idéias que fervilham em minha cabeça. Quero trazer os principais atores da comunidade para
construir, conosco, a fábrica de talentos do bairro dos Peixinhos, a fábrica da alegria na cidade
alta e a fábrica dos sonhos de Olinda, no Rio Doce. Vamos mostrar do que a criatividade de
um povo é capaz. Mas é preciso transpor dificuldades que estão muito além da minha
vontade ou vocação. Uma campanha eleitoral não é feita só com suor e disposição. Na prática,
é preciso força, dinheiro e muita composição política. Principalmente, quando o cenário lhe é
desfavorável. Uma decisão pelo menos eu já tomei. Só serei candidato a vereador na
eventualidade de que Luiz seja candidato a prefeito. Aí, se ganharmos, teremos a condição de
fazer acontecer a cidade que sonhamos. A despeito dessas possibilidades todas, na minha
cabeça, venho trabalhando a idéia de construir algo que pudesse ser instrumento propagador
de idéias e contribuições para outras pessoas. Existe um veículo apropriado para esse tal
propósito: a Internet. Mas o que seria?

Anjo do bem, gênio do mal. Capítulo 1 Desconectado Tiro o fone do gancho, nenhum
sinal. Em condições normais um defeito qualquer. Mas no momento em que estou vivendo,
suspeitas... Suspeitas de que o ladrão - é assim que o estou chamando - voltou a agir.
Provavelmente, por cem ou duzentos reais, um prestador de serviço da companhia telefônica,
poderia fazer "a gentileza" de desplugar o fio. E aí, meu amigo, lá se vão dois ou três dias de
reclamações até que se descubra e conserte o defeito. É assim que estou, agora. Sem
telefone, sem Internet, sem poder falar e ser ouvido pelo mundo. E o que é mais importante:
limitado na minha capacidade de reação, neste verdadeiro jogo que me envolvi, até poucos
dias, sem saber. Enquanto aguardo o telefone consertar, posso ao menos lhe contar essa
interessante história. Antes um questionamento que me ocorre: por que as pessoas agem
como agem, em algumas situações, desafiando a racionalidade e o bom senso? A minha
teoria é que no fundo as suas ações são explicadas pelas suas histórias pessoais e pela sua
formação psicológica. Essa é a única forma que posso compreender o ladrão e seus
comparsas. Sim, eles se atraem e farejam oportunidades. São como bactérias, que esperam
um momento de debilidade para atacar. Se a reação não for rápida, adeus. Devo dizer,
também, que tenho uma capacidade especial para atrair certas espécies: os doidos e os
aproveitadores. Com os primeiros convivo bem, afinal, me sinto um deles. Já os últimos, esses
têm me dado uma oportunidade ímpar de lidar com o bem e o mal. Vamos ao ladrão. O seu
conflito de personalidade parece saltar aos olhos. É como se você visse na mesma pessoa
duas faces bem nítidas: uma amiga, prestativa e positiva; a outra, dissimulada e capaz da



mais vil traição. À primeira oportunidade, o lado mau prepondera sobre o bom e explode sem
controle, com toda a sua fúria. Entrar na cabeça de alguém com essa dualidade tão
descontrolada deve proporcionar a condição de imaginar quão grande deve ser o sofrimento
de quem, por não saber fazer o bem e conviver com ele, opta pelo mal. É isso. O ladrão é um
sofredor. Com um profundo complexo de inferioridade, projeta na sua fantasia uma situação
que muito se distancia da sua condição real. Daí vêm as mentiras, as calúnias e a
conspiração. Desse ladrão, por hora é o que vale registrar. Ocupemo-nos agora da história
daquele que foi o seu mentor intelectual neste episódio. Aos quatorze anos Morato era um
filho de imigrante espanhol que, a custa de muito trabalho, conseguiu amealhar um bom
dinheiro. No Recife tradicional daqueles anos 50, entretanto, ter uns bons trocados a mais não
credenciava ninguém a adentrar o seleto grupo social dos senhores de engenhos e donos do
poder da época. Por conta dessa exclusão, cristalizou-se naquele jovem um sentimento de
inferioridade. Por que não posso circular e ser aceito na sociedade tal qual como fulano ou
sicrano? Só por que sou filho de imigrante? Tenho dinheiro... Mas a fatalidade tinha ainda
mais percalços a trazer para Morato. Órfão de pai aos quatorze anos, sua mãe teve uma
trombose cerebral mal acabara ele de completar dezesseis anos, época em que já se
encontrava emancipado, com carteira de motorista, porte de arma e dois milhões de dólares,
da época, para gastar na sua manutenção e de sua irmã mais nova.Morato resolveu se mudar.
Se Recife, provinciana, o segregara, São Paulo haveria de se curvar ao seu talento, a sua
sedução e ao seu dinheiro. A Casa era no Morumbi. O Carro o mais luxuoso. Festas, jantares,
convidados, colunas sociais. A sociedade quatrocentona paulista havia aberto as suas portas
a esse jovem promissor. Seu passe definitivo para se incorporar nessa casta já tinha sido
obtido. Noivo da filha de um dos mais influentes e prestigiados políticos do estado, era só
esperar o dia. Mas por que não consolidar seu intento? Antes mesmo do casamento poderia
consumar a intimidade. E assim o fez. A oportunidade não tinha como lhe escapar. O
casamento já estava marcado e a mulher já era sua. Tudo certo. Nem tanto. Mais uma vez a
fatalidade se fez presente. Sem explicações e sem motivos, o casamento foi desfeito. Como
pudera acontecer? Que motivo para essa nefasta exclusão? O fantasma do Recife, mais uma
vez estava ali, diante dos seus olhos. Dias se passaram. Morato afundava em noites, bebidas,
lágrimas, dor, sofrimento. O mundo não o entendia, odiava a mulher que tanto o frustrara. Só
começou a perceber que o dinheiro acabara quando, alguns meses depois do casamento
desfeito, teve que optar por uma macarronada com ovo, no lugar dos steak au poivre. Último
recurso: as jóias da sua falecida mãe. O lugar para conseguir o dinheiro, a Caixa Econômica
de Penhores de São Paulo. Dez quilos mais magro, fisionomia de velho, definhando aos vinte
e três anos de idade, sentou-se em frente à portinha de atendimento, para entregar as jóias à
avaliação. A portinha abriu-se. O destino brincava com ele novamente. Do outro lado, linda e
resplandecente, a jovem funcionária que o atendeu era a sua ex-noiva. E ele ali diante de seus
olhos a demonstrar a fragilidade com que poucos sabem conviver. O ladrão e o mentor, esses
dois personagens, você vai ver emergirem nessa aventura que agora se inicia.Capítulo
2 Horizontes Faltam duas horas para chegar o ano 2000. E eu estou aqui, na praia de
Casa Caiada, com Luiz, Marcelo e Veloso. Vamos fazer uma caminhada de mais ou menos
dois quilômetros e no percurso encontrar as pessoas que, como de costume, ficam no
calçadão ou na areia da praia esperando a hora do reveillon, para comemorar com seus
familiares, nas centenas de tendas e barracas armadas ao longo de toda orla. Eu poderia ir a
outros lugares muito melhores. Mas foi aqui que escolhi para começar o ano, pois tenho um
propósito: semear o caminho de volta a atividade política. Luiz foi prefeito de Olinda de 1988 a
1992. Eu, que fui seu secretário de administração, durante o ano de 1991, me elegi vereador



para o mandato de 1993 a 1996, mas não consegui a reeleição. Eu e Luiz vamos ter a
oportunidade de encontrar eleitores e amigos. Entre abraços e cumprimentos, vamos
demonstrar em gestos que estamos aqui, prontos para o embate. Só quem vivenciou a
atividade política sabe o prazer que dá olhar nos olhos de alguém e ver em seu rosto o sorriso
pela satisfação do encontro. É como se a pessoa estivesse a nos dizer: eu reconheço, confio e
estou feliz por lhe ver. Há um outro motivo. Por coincidência, aquela garota que me olhou
durante toda a noite em um aniversário em que estive há uns três meses atrás e que na
semana passada encontrou comigo ocasionalmente nas ruas do bairro do Recife, vai estar
aqui em Olinda, na casa dos seus avós. Durante o dia trocamos uns telefonemas e
combinamos de nos encontrar tão logo fossem dados os primeiros brindes do ano novo. Com
trabalho e, quem sabe, uma nova namorada eu estarei começando o ano. - Cacá, já fizemos a
nossa parte. Falamos com quem tínhamos de falar. Agora, vamos para casa de Veca, que Lili
está nos esperando. - fala Luiz, tão logo acabamos a nossa peregrinação. Verônica e Eduardo,
formam um casal muito simpático. O apartamento, um triplex, de 500 m2, está devidamente
decorado para o reveillon. Amigos, parentes e filhos. O tom de alegria é geral. E é bom que eu
esteja aqui, embora longe das pessoas que me são mais próximas. Do alto do apartamento dá
para ver o mar, a praia, os fogos. Do outro lado do Sítio Histórico de Olinda, já se pode ver os
fogos lá do Recife, que começam a estourar. Lembranças do tempo em que vivi neste
apartamento, durante 2 anos, há quatro anos. À noite, na varanda, depois de um mergulho na
piscina ou de uma sauna, podia-se relaxar vendo as estrelas. Todos se cumprimentam. Já
estamos no ano 2000! Todo o sofrimento dos últimos dois anos, que fique para trás. É novo
tempo. Hora de continuar lutando, como sempre fiz. 0h05. A merda desse telefone celular não
dá sinal, parece que todo mundo resolveu ligar ao mesmo tempo. Como é que eu vou falar
com a garota? Se nem mesmo sei o endereço? Apenas o telefone. Pelo que havíamos
conversado, pelo seu sorriso e olhar, a noite prometia ser promissora. Mas o telefone ainda
está sem sinal. Quase 1h da manhã e parece que não tem jeito. Droga! - Luiz, acho que vou
dar um pulinho lá no Bairro do Recife. Vem comigo? - Não, vou ficar com a minha mulher. Hoje
a noite é só dela. O Bairro do Recife é um lugar belíssimo. Construções centenárias, agora
restauradas, dão lugar a bares, restaurantes e boates. Na calçada de pedras portuguesas os
bares colocam mesas e cadeiras e a rua fica tomada de gente bonita, alegre e que quer se
divertir. - Hoje, em especial, nunca vi tanta gente. Uma volta por aqui, vai ser bom. - Penso. Já
percorri a Rua do Bom Jesus e acho que já é hora de ir para casa. Estou me dirigindo para
pegar o táxi e praticamente trombo com Zinho. Ele me pega pelo braço e diz: - Cacá, vai lá no
palanque oficial, pega Sílvia e vai pro Calypso, que eu estou indo para lá com Jarbas. - Oi,
Cacá tudo bem? - Fala Jarbas. - Encontro vocês daqui a pouco lá, então. - Digo e vou buscar
Sílvia. Se eu tivesse que descrever Sílvia com apenas uma palavra, eu utilizaria "elegância".
Ela, que é artista plástica, relações públicas por natureza e restauranteur, esbanja elegância
nos gestos, nas atitudes e nas suas posições pessoais e políticas. Estendo-lhe o braço e ela,
com a postura que lhe é peculiar, caminha comigo por entre a multidão, os quinhentos metros
que nos separam da Rua do Bom Jesus. Numa mesa, à frente do Calypso Zinho, Jarbas,
Miguel e dona Almerinda já estão esperando. Logo em seguida, chegam Erasmo e
Georgia. Regados a um Johnnie Walker Red, conversas, estórias e o sorriso de alegria, de
todos, por estarem juntos na chegada de um novo ano. Jarbas é uma amizade de quatro anos
atrás, desde a campanha para vereador de Olinda, quando ele foi capaz de um gesto político
que me conquistou definitivamente. Ele próprio tomou a iniciativa de se oferecer para apoiar a
minha candidatura, explicitamente, tirando inclusive uma foto, para um folheto e cartazes
outdoor, no qual estampava-se "Jarbas confia. Olinda vota." Miguel, já uma amizade mais



antiga, de dez anos atrás e Zinho e Sílvia, desde 1992, quando passei a freqüentar o
restaurante Mourisco, de sua propriedade. Estar aqui, com estas pessoas, tem um significado
especial, pois aqui estão os amigos mais próximos do atual governador do estado de
Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. Eu queria começar o ano íntimo da garota, mas acabei
íntimo do poder.Capítulo 3 Procurando O ano está começando com boas perspectivas.
Penso e sinto assim. Aliás, acho que a maioria das pessoas deve se sentir assim, quando um
novo ano se inicia. Aquilo que elas não fizeram em todos os outros anos de suas vidas, pode
ser feito agora. Há sempre uma nova possibilidade e uma nova oportunidade. No meu caso,
sinceramente amigos, existem várias alternativas. No momento, represento uma das maiores
empresas de informática do país em projetos de alta tecnologia, notadamente, voltados para
administração pública. É algo que muito me estimula. Eu acredito, sinceramente, que o
controle das ações públicas devem estar nas mãos da sociedade. E um instrumento de
monitoração instantânea da receita e das despesas do estado, que a informatização
proporciona, é a eficaz arma contra a corrupção, a ineficiência e o desperdício. Além do mais,
essa ação me possibilita fazer simultaneamente duas coisas que gosto: política e tecnologia.
Esse projeto já avançou bastante. Ano passado pude reunir em torno de um projeto de
informatização pública, fornecedores dos principais insumos tecnológicos, para a criação de
uma rede intra-governamental, de alta velocidade. Em torno dessa idéia, trouxe para uma
reunião com governador, o presidente da Cisco Systems do Brasil e o da Fore Systems,
empresa que desenvolveu a rede de informação de toda administração federal americana. Os
dois aderiram ao projeto Intragov de Pernambuco, disponibilizando conhecimento,
equipamentos e financiamento para as ações iniciais. O governador, aceitou no ato essa
colaboração e determinou que, a partir dali a Secretaria de Tecnologia acompanhasse todo o
desenvolvimento da idéia. O Secretário da pasta, um entusiasta e competente administrador,
tem feito tudo o que pode para avançar com o governo digital. Mas, em se tratando de
administração pública, a realização está para além de nossas vontades. A burocracia, a falta
de visão, a mentalidade retrógrada e o imobilismo, costuma impedir que se avance como
querem as nossas vontades. Quando vereador, descobri que o maior entrave às ações que
efetivamente beneficiam a sociedade, residem no estreitamento de visão das soluções.
Costumava dizer: o maior problema de Pernambuco está na mentalidade de suas elites. Mais
tarde, descobri que a falta de visão e a distorção na percepção das soluções, não são
exclusivas de Pernambuco. Estão nas nossas casas, com os nossos amigos, nas empresas,
em vários lugares. De qualquer forma, informática é uma das minhas alternativas para este
ano. Além disso, posso continuar o trabalho que atualmente faço na comercialização de mídia
externa, na empresa do meu amigo Afanásio Morato. Ainda colecionando possibilidades,
tenho a minha volta à política. Quero trabalhar para viabilizar a candidatura de Luiz Freire para
a prefeitura de Olinda e, consequentemente, a minha para vereador. Vai ser muito bom andar
pelas ruas da cidade para ver, ouvir e falar com o povo. Discutir idéias. Abrir a mente dos
formadores de opinião e plantar as sementes de uma nova cidade. Cá, já começam a surgir
idéias que fervilham em minha cabeça. Quero trazer os principais atores da comunidade para
construir, conosco, a fábrica de talentos do bairro dos Peixinhos, a fábrica da alegria na cidade
alta e a fábrica dos sonhos de Olinda, no Rio Doce. Vamos mostrar do que a criatividade de
um povo é capaz. Mas é preciso transpor dificuldades que estão muito além da minha
vontade ou vocação. Uma campanha eleitoral não é feita só com suor e disposição. Na prática,
é preciso força, dinheiro e muita composição política. Principalmente, quando o cenário lhe é
desfavorável. Uma decisão pelo menos eu já tomei. Só serei candidato a vereador na
eventualidade de que Luiz seja candidato a prefeito. Aí, se ganharmos, teremos a condição de



fazer acontecer a cidade que sonhamos. A despeito dessas possibilidades todas, na minha
cabeça, venho trabalhando a idéia de construir algo que pudesse ser instrumento propagador
de idéias e contribuições para outras pessoas. Existe um veículo apropriado para esse tal
propósito: a Internet. Mas o que seria? Olho no calendário e vejo que marca 06 de janeiro.
Estou sozinho, no pequeno escritório. Nele, entre um telefonema e outro para resolver os
assuntos da Morato, posso deixar a imaginação fluir. Já passam das sete da noite e agora o
telefone já não toca mais. Vou pensar... Acho que eu poderia criar um personagem. Se é para
Internet, esse personagem tem que ser próprio dela. Estala na minha cabeça, não sei como,
que esse personagem para ser próprio da Internet, deveria ser um programa de computador
que, inexplicavelmente, desenvolveria uma espécie de inteligência artificial. Essa idéia, tão
viva, me faz escrever freneticamente um esboço básico. Até já tenho o nome para o programa.
Que tal GRTPX 1? Falta criar o nome do personagem. Novo estalo e a expressão BUG vai se
transformar em GUB. Algumas horas de trabalho e eu tenho em minhas mãos o esboço de
uma idéia. Interessante. Mas, apenas uma idéia. Gosto de exercitar a criatividade. Sei que
para se ter uma boa idéia são preciso várias outras idéias que vão sendo lapidadas,
esculpidas. A gente vai colecionando vivências. É uma cena diferente, um tipo qualquer de
comportamento, uma reflexão nova ou uma descoberta que se incorpora ao seu universo de
percepções e, num dado momento, fundem-se. A criatividade é, sobretudo, o exercício de
pensar. O ano está começando e eu tenho que trabalhar para realizar alguma das
possibilidades das que são mais concretas. Zé Roberto é um amigo recentíssimo. Desde o
ano passado participa comigo e Morato do projeto de informática, que mesmo com suas idas
e vindas, está caminhando. Meses atrás, teve a gentileza de recepcionar a mim e aos
diretores da tal empresa de informática em sua casa, no Rio. Fez um almoço
competentíssimo, além de nos acompanhar em outras ocasiões. Até fomos ao show do cantor
João Nogueira, a convite de outro amigo, José Eugênio. Morato passa no escritório, neste final
de tarde, para irmos ao encontro de Zé Roberto que, depois de residir por muito tempo no
Rio, passou a morar no Recife. Ele está para recepcionar sua namorada e mais algumas
pessoas, não sei bem como é. No Boteco, um simpático barzinho que fica no segundo jardim
da Avenida Boa Viagem, em meio ao burburinho, sai um chope geladíssimo e a pedida
tradicional: empadas de camarão e palmito e a coxinha de galinha que é de dar água na
boca. - O problema Carlos, é que este senhor, Zé Roberto, só gosta de velhinhas. - Instiga o
sexagenário Morato. - Né não, Cacá. É que eu me constranjo de fazer como Morato faz. Sair
com "minininhas" de quatorze, dezesseis anos. Eu prefiro gente da minha idade. - Defende-se
Zé. - Tá certo, Zé Roberto. Não é todo mundo que tem o "talento" de Morato. - Coloco mais
lenha na fogueira. - Essa minha namorada que vem do Rio, vem com uma amiga e sua filha.
Já disse para Morato que não faz muito o estilo dele, pois ela, a jovem senhora, tem 36 anos.
- Propõe Zé Roberto. - É, realmente, essa não é a minha praia. Mas, se for o caso e
dependendo do material posso dar um jeito. - Enche o peito Morato. - Regininha me disse que
a moça tem um dos corpos mais bonitos que ela já viu. Pelos vestidos que ela usa deve ser
mesmo. É uma pena que o avião delas atrasou, teve um rolo qualquer e parece que só vão
chegar depois da meia noite. Senão, vocês iam conhecê-las ainda hoje. - Reforça Zé
Roberto. - Tem nada não Zé. Amanhã a gente vê esse povo. Mesmo sem gostar de velha,
posso dar um jeito nessa coroa. - Sentencia Morato. Risadagem geral. Conversa vai conversa
vem. Um chope aqui e outro além. Vou para casa sem me envolver com essa história. Mal sei
que no outro dia, irei conhecer a mulher mais fascinante que já tive a oportunidade de ver em
toda minha vida.Capítulo 4 Desagregador Zé Roberto costuma dizer: - Morato parece
ter duas personalidades. Uma é de manhã, quando ele está naquele sofá da sua casa -



insuportável. Outra é a noite, quando sai para conversar com amigos - simpático e agradável.
Nos outros momentos é um chato de galocha! A cena é grotesca. Estendido no espaçoso sofá
de uma ampla sala do seu apartamento, de frente para o mar, lá fica Morato todas as
manhãs, com dois telefones em punho, a disparar ordens e insultos aos empregados de sua
pequena empresa de painéis luminosos. A sua verve é fulminante: - Célia, eu já não lhe disse,
que eu quero esses contratos sempre em duas vias? - Fábio, restrinja-se a fazer exatamente o
que estou lhe dizendo. Você é pago para fazer o que eu lhe digo e não para dar opinião ou
pensar! - Zezinho, vamos repassar a relação de todos os painéis, agora. - Mas Dr. Morato... -
Questionaria Zezinho. - Mas nada, Zezinho. Vamos ver a relação agora. - Ordena Morato. -
Marcos, você é um incompetente, cheio de problemas, que ao invés de trabalhar fica me
importunando com essas suas estórias que eu não tenho o menor interesse em saber. Você é
um merda. Repita para mim "eu sou um merda!" - Desculpa Morato, eu sou um merda... -
humilha-se Marcos. - Agora vá trabalhar. - Tripudia Morato. É mais ou menos assim, que
Morato ocupa suas manhãs. Entre uma ligação de trabalho e outra, se do outro lado da linha
estiver a sua amante e houver uma briga por um motivo corriqueiro qualquer, o tratamento é
mais ou menos assim: - Negra, filha da puta e mal educada... - E por aí vai. Se na linha está
um cobrador, e não são poucos a quem ele deve, o discurso é outro: - Você está me
contrariando. Eu sou um homem doente, que corre o risco de morrer a qualquer momento se
tiver contrariedades... Por favor, fale com fulano, que ele vai resolver o problema. - E desliga o
telefone. Comigo a relação sempre foi diferente. Primeiro, porque quando nos conhecemos em
1990, eu era sócio de um empresário com fortes ligações políticas, que muito poderia ajudá-lo.
Para mim, o tratamento que ele dispensa às pessoas que quer agradar. Depois, quando
vereador entre 1993 e 1996, eu era alguém que poderia colaborar para manter a concessão
dos serviços de sua empresa, em Olinda. E mesmo depois, quando já não era mais vereador,
eu era a pessoa bem relacionada, que poderia continuar ajudando. Foi por esse motivo que
ele me fez o convite para que, em 1998, eu fosse assistir a área comercial e institucional de
sua pequena empresa. Naquele ano, ainda haveriam as eleições para deputados federais e eu
poderia, quem sabe, me incorporar na campanha do deputado Roberto Fialho, que é um dos
últimos que ainda dá guarida e ajuda a Morato. Avisei-lhe, logo, que já tinha compromisso
"político" com outro candidato, mas que nada inviabilizaria que desse uma colaboração
"profissional" ao seu candidato. Com a descrição acima, você deve estar pensando que o
Morato é um canalha. Na verdade, Morato é dono de uma personalidade extremamente
complexa e uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Há muito que se aprender com
ele. O "modus operandi" que desenvolveu ao longo do tempo, possibilita-lhe sofisticados
recursos de pressão psicológica, indução e sedução. Quem não tem perspicácia, auto-estima
e sagacidade é facilmente fuzilado por ele. No convívio social, ele realmente se transforma e é
outra pessoa. Amante e conhecedor de música, absolutamente informado de todos os
assuntos da atualidade, é capaz de desenvolver uma conversa perfeitamente adequada ao
contexto do interlocutor, seja este um apreciador dos conceitos filosóficos orientais, até
alguém que esteja mais interessado em música de estilo funk. É eclético. Devo confessar, que
a convivência com esse tipo muito me alertou. Lembro-me como ele se vangloriava de suas
histórias com as incautas "suburbanas". Numa das passagens, aquela jovem, cheia de
sonhos, fantasias e problemas se deparava com um Morato pronto para ajudar. - Escreva num
papel todas as dívidas que você tem e me entregue, que a gente vai ver o que faz. - Dava a
entender que ia resolver. Ele estimula os sonhos e as fantasias dessas moças. Identifica as
dificuldades com que elas convivem e ao se predispor para ajudar e resolver, desarma todas
as defesas. Invariavelmente, esse método funciona. Uma semana é o tempo ideal, para



abordar, seduzir, conquistar, usar e descartar. E toda semana existe uma nova vítima. A
estrutura de sua forma de agir é mais ou menos semelhante noutros aspectos do contexto
social. Ocorre que rapidamente a máscara dessa forma de agir é desfeita e a postura
inescrupulosa emerge. Assim, ao longo dos tempos foi afunilando seu campo de ação, até lhe
restarem poucas alternativas. Morato costuma dizer que adora falar através de marionetes.
"Por trás, eu vou instruindo sobre o que deve ser dito e o que deve ser feito." Deve ser mesmo
muito difícil para Morato se relacionar comigo. Sou cabeça dura e só faço aquilo que gosto ou
que quero. Não tem jeito. Não compartilho com subserviência ou subordinação. Minha forma
de pensar é a de não fazer com as outras pessoas, o que eu não gostaria que fizessem
comigo. Em 1998, para atender a Morato, dei a minha colaboração decisiva à campanha do
deputado Roberto Fialho. Diga-se de passagem, sem que recebesse um centavo qualquer de
pagamento pelos trabalhos que fiz, os quais, reconhecidos pelo próprio Roberto Fialho e seus
filhos, que chegaram a afirmar que deviam a sua vitória a mim. Evidentemente, um exagero
emocional e de gratidão ao final da dura e vitoriosa campanha. Devo reconhecer a postura de
Fialho, que fez para mim, o primeiro convite para que alguém viesse a integrar a sua
assessoria parlamentar. Convite declinado, face a diferença nos estilos e formas de operar.
Preferi manter a amizade. Essa experiência com a campanha foi muito enriquecedora. Uma
das iniciativas que tomei e achei das mais interessantes, foi a realização de um grande evento
cultural em Olinda. Dei todo o apoio estrutural a Bill di Olinda um artista amigo, que produziu o
evento. E, numa cidade nitidamente de esquerda, Fialho, um político de direita, foi recebido
para discutir cultura. Foi uma noite multimídia com artistas plásticos, cineastas, músicos,
cantores, atores, poetas e jornalistas da cidade, alguns apresentando seus trabalhos. Mais de
oitocentas cabeças pensantes que abriram um espaço democrático e, de certa forma, de
apoio a quem se comprometia com o incentivo à cultura. Nesse período da campanha, ainda a
convivência com um político de dimensão nacional, que muitos consideram uma verdadeira
raposa política, me permitiu ser um observador privilegiado da sua grande capacidade de
envolver pessoas. Em 1999, dei a maior ajuda que poderia ser dada a Morato. Ajudei a salvar
sua concessão de serviços públicos com o Município, que estava por um fio. Em visita que fiz
ao órgão responsável pelo assunto, verifiquei que um amplo processo de permissão desses
serviços estava concluído e pronto para publicação. No órgão, o clima era claramente
desfavorável a Morato. Os técnicos da prefeitura têm uma verdadeira ojeriza a figura
prepotente desse concessionário que há trinta anos, desafiando a lógica urbana, se mantém
dono dessa rentável concessão. O projeto baseava-se em processo semelhante, que havia
acontecido no Rio de Janeiro. Ocorre que lá, os equipamentos, objetos da concessão de
Morato, ficaram de fora. A minha argumentação era a de que, em Recife, a exemplo do Rio, os
mobiliários da Morato prestavam um relevante serviço informativo à comunidade e,
diferentemente de outras capitais, esse serviço é prestado com eficiência, além de empregar
várias pessoas. A exclusão dos mobiliários desse tal processo global em nada prejudicaria a
ação da prefeitura e protegeria um concessionário pioneiro na prestação desse serviço. Para
fundamentar a defesa fui até o Rio de Janeiro e consegui com o concessionário local cópia de
todo processo e das fundamentações de sua defesa, para subsidiar as ações técnicas e
políticas que evitariam que uma "injustiça" fosse cometida. Essa ação de defesa prévia e
fundamentação técnica, no tempo certo, fora passada às mãos do deputado Fialho que fez a
gestões políticas necessárias para salvar a pele e o sustento de Morato. Era dia 15 de
fevereiro de 2000. Eu estava no Rio. Morato me telefonou e, em lágrimas, agradeceu: "Nós
conseguimos... Obrigado."Capítulo 5 Acaso O banco de couro do Mercedes E320 é
muito confortável. Estávamos indo, eu e Morato, ao encontro de Zé Roberto no Hotel Marante.



Lá ele nos espera com sua namorada e as amigas. É fim de tarde e o trânsito começa a ficar
mais intenso. Toca o celular e Zé Roberto avisa que ao invés do Hotel, eles já estão a caminho
do Famiglia Giuliano. Corrigido o rumo, entramos na via que dá acesso ao tal restaurante.
Poucos metros à nossa frente aparece o pequeno carrinho vermelho de Zé Roberto com seus
quatro ocupantes. Morato aproxima o Mercedes e buzina para avisar que está logo atrás. Ele
adora mostrar o seu carrão. E, com certeza, não dispensaria essa oportunidade. No banco de
trás do pequeno carrinho, uma das ocupantes olha para trás e, ato contínuo, acena com um
belo sorriso. É a primeira vez que vejo Mônica. O restaurante é a réplica de um castelo de
pedras. É um ambiente requintado, com uma cozinha irretocável. Nosso grupo de seis
pessoas, acomoda-se num dos espaços mais aconchegantes do restaurante. Uma varanda
climatizada, com vista para o pátio externo. Apresentações de praxe. A carta de vinhos e as
entradas iniciais do jantar. Mônica, sempre sorridente demonstra-se uma pessoa extrovertida.
Regininha, a namorada de Zé Roberto, parece uma ser bastante simpática e Nini, enquanto
conta as aventuras do vôo cancelado e as peripécias para embarcar no vôo seguinte,
justamente no dia do seu aniversário, revela-se uma mulher de uma beleza encantadora. Não
era para menos, que as duas, mãe e filha, despertem tanta atenção. Eu, mais do que em
outras ocasiões, estou calado. Só a ouvir e observar. Uma certa sensação me impacienta.
Pois eu não tenho nada a ver com esta situação e com essas pessoas e, mesmo assim, me
vejo preocupado com a possível abordagem que Morato poderá fazer para essa bela mulher,
da qual eu não consigo tirar os olhos. Nas frações de minutos eu me questiono... Será que ela
vai cair na conversa de Morato? Não. Não é possível, afinal, essa não é a praia dele. Qualquer
mulher que tenha dois neurônios, e que um fale com o outro, logo percebe o blefe desse
sedutor de subúrbio. Ainda me lembro do caso daquela psicóloga belíssima que ele tentou
conquistar de todas as maneiras, sem nada conseguir. Ficou sem entender porque foi a mim
que ela escolheu para ter um rápido affair. Volto das minhas divagações e a conversa
descontraída já está nas piadas coloquiais. - Vocês sabem o que foi inventado primeiro? A
siririca ou a punheta? - Sapecou Morato.
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