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o rádio fez sua vida. Da política traz m ui
ta mágoa. Da fam ília tem orgulho. E da 
antiga Fortaleza, um a doce saudade. 
N arcélio Sobreira Limaverde, 65 anos, 

radialista há 44, para entrar nas ondas do rádio fez 
concurso, para chegar na política foi pressionado. 
Durante as duas horas de conversa, o radialista deu 
espaço ao m arido, que deu espaço ao pai, que tam 
bém deu espaço ao amigo grato aos que contribuíram 
com a sua história. Deu espaço a um político frus
trado, cheio de controvérsia... mas principalmente 
deu espaço à emoção.

À m aior de suas recordações brindou com lá
grimas. Para falar do m om ento áureo de sua carreira, 
Narcélio precisou de água. “Traz um copo d ’água 
aí mulher!” , com o se pedisse socorro: o momento 
lhe dera prestígio junto  à comunidade e uma reali
zação profissional insuperável, os programas de 
rádio feitos nos bairros de Fortaleza garantiram 
sucesso, glória e m ilhares de votos. Lá o radialista 
se transformava em Hobbin Hood e aos mais pobres 
levava carteira de identidade, atendimento odon- 
tológico, diversão...

Em sua casa, que deixa claro não estar aberta 
a qualquer pessoa, recebe dez alunos e um professor 
(naquele m om ento também aluno). Sua ansiedade 
estava estampada no olhar, na camisa soada, na sa
la especialmente arrumada com fotos, medalhas, 
recortes de uma vida ligada ao rádio, com tropeços 
políticos. No discurso, as contradições de um homem

que admite ter sido levado à política pela vaidade 
m as não deixa de considerar válida sua experiência 
na Assembléia Legislativa.

De Narcélio se ouve rádio, se respira rádio.. .um 
rádio da década de 30 que se transform ou nas suas 
mais de 4 décadas de carreira. Sua história se con
funde com a evolução do rádio. Do início lembra o 
amadorismo, a falta das engenhocas da moderni
dade, dos programas ao vivo. Da atualidade fala 
com orgulho de ser um sessentão que ainda tem 
emprego. Narcélio Lim averde é filho do radialista 
José Limaverde Sobrinho de quem herdou o amor 
pelas comunicações.

N a entrevista-conversa fala de peito aberto. 
Deixa aflorar as contradições e chega a se preocupar 
com a lógica do discurso, m as escolhe o caminho da 
sinceridade. Solta-se e se revela. Revela o radialista 
apaixonado. Deixa claro o espaço do rádio em sua 
vida. Não admite ter utilizado tal meio de comu
nicação para se eleger, mas admite que devem ter 
usado por ele. A história do rádio cearense teve 
então no alto do pódium, em seu lugar de destaque. 
N o coração de um homem nascido para a com uni
cação, nas histórias de um personagem  que achou 
que podia do rádio se afastar... não pôde, não su
portou, não suportaram. A o rádio voltou integral- 
mente de braços abertos depois de duas derrotas e 
um mandato.

Senhoras e Senhores com vocês Narcélio Li
maverde.



Narcélio Limaverde Entrevista

A  equipe de produção 
chegou  â entrevista 
toda desfalcada. O  
Nicolau casou e da lua 
de mel nunca mais vol
tou. O  Chagas quebrou 
o  carro no  cam inho 
para a entrevista. Res
taram os guerre iros 
Adriano e Joana.

Narcélio Umaverde nos 
recebeu em seu apar
tamento, na avenida 
Rui Barbosa, ás 9 horas 
de um  sábado ensola
rado para um  agradá
vel bate-papo, descon
traído e emocionante.

Entrevista- Você entrou no rádio 
por concurso público, incentivado por 
uma amiga que disse que você tinha 
uma voz bonita. Você acredita que 
para trabalhar no rádio épreciso ter 
alguma tendência, tipo voz, lingua
gem? Ou o profissional pode ser mol
dado?

Narcélio - Qualquer profissão 
que apessoaqueira abraçar temque ter 
vocação para o que vai fazeretemque 
ter amor ao que faz. Porque o que se 
faz com amor a gente faz bem. No 
rádio do meu tempo, precisava ter 
uma voz bem grossa, como o João 
Ramos (radialista cearense já faleci
do), o Almir Pedreira (locutor de rádio 
e publicitário cearense já  falecido), 
Losan Marinho e Aderson Braz (locu
tores de rádio), e eu não tinha essa voz 
grossa. Mas eu consegui domar minha 
voz. Vocês sabem alguma coisa da 
minha vida, cu fui, inclusive, refugado 
na Rádio Iracema, depois desse con
curso, que eu fiquei em terceiro lugar 
e com a promessa de ser aprovei
tado. Eu fui para Rádio Iracema, 
eu comecei a pegar corda. Nessa 
linguagem de rádio existe muito 
“pegar corda”. Eu peguei corda 
pensando que eu seria um bom 
radialista. E fui para a Rádio Ira
cema durante algum tempo, traba
lhar de graça, porque nesse tempo 
a gente começava trabalhando de 
graça, e o Zé Parente, que era o 
dono da Rádio Iracema me cha
mou e disse: “Rapaz, desista que 
você não dá para isso não!”. En
tão, foi um choque. Eu acho que 
não se deve dizer que uma pessoa 
não serve para determinada coisa.

Entrevista- Você éfilho do radia
lista José Limaverde Sobrinho. Isso 
influenciou a sua infância?

Narcélio-Não,geralmenteospais 
não querem que os filhos continuem a 
sua profissão. Pelo menos é isso que 
eu penso. A não ser um médico de 
sucesso, um advogado... Gcralmente 
eles querem, porque eles ganham muito 
dinheiro. Na minha época, o rádio no 
tempo do meu pai eradiferente, era um 
rádio mais amador, embora com muito 
amor, e ele também nunca influiu na 
minha vida. Tanto que eu meinscrevi 
nesse concurso semeie saber c cie não 
teve qualquer interferência. Eu era 
funcionário público, infelizmente. Eu 
fui funcionário público durante algum 
tempo— edigo infelizmente pelo que 
está acontecendo agora (pausa). Um 
dia, eu ligando para minha repartição, 
atendeu dona Maria José Alcides 
Campos, que c a viúva do Moreira 
Campos (escritor e contista cearense, 
já  falecido). Elame disse: “Narcélio, tu 
tem a voz tão bonita, porque é que tu 
não tenta o rádio como teu pai?” Aí foi

outra corda que eu peguei e, quando 
apareceu o concurso, eu fiquei cm 3o 
lugar. Oprimeiro foi Eduardo Feman- 
des,queéopai do Will,(WiIl Noguei
ra), que é o dirigente da FM Verdes 
Mares, hoje em dia está afastado do 
rádio, e o outro foi o Juarez Silveira 
(locutor da RCN Assunção), que não 
é o Juarez Silveira, um comunicador, 
por sinal muito bom, que trabalha 
atualmente, era um outro Juarez, que 
formou-se em Medicina e era muito 
melhor para ele ser médico do que ser 
radialista. Nisso foi que eu entrei ba
seado numapromessa de Paulo Cabral 
de Araúj o, q ue era o diretor da época, 
e, ao mesmo tempo, prefeito de For
taleza. Ecom ele eu consegui entrar no 
rádio e também por causa do doutor 
Manelito Eduardo Pinheiro Campos, 
Eduardo Campos, que ainda hoje em 
dia dirige a PRE-9, a Ceará Rádio C u 
be, e é um radialista membro da Aca
demia de Letras. Eu digo muito isso... 
Eu posso me estender um pouco?

“ Eu acho que ninguém 
deve recuar, quando 

aparece um obstáculo 
não. A gente tem é que 

pular por cima do 
obstáculo.”

Entrevista - Pode.
Narcélio - Eu digo muito isso, 

porque na minha geração, mesmo eu 
tendo meu pai no rádio, que era um 
homem que escrevia e inteligente, a 
gente achava que todo radialista— e 
vocês devem pensar também a mesma 
coisa — não sabia escrever, era um 
analfabeto de escrever, apenas lia, né? 
Sc acostumava a Icr e lia o que escre
viam para ele. E eu tive uma agradável 
surpresa. Eu era fã do João Ramos, foi 
o maior nome de rádio aqui, em todos 
os tempos. Eu era um grande fã dele. 
Cheguei no rádio, fui trabalhar junto 
com ele e descobri que ele sabia escre
ver muito bem e tomou-se, no fim da 
vida, diretor industrial do Diário do 
Nordeste. Era um homem que coloca
va o Diário do Nordeste na rua e era, 
simplesmente, um autodidata.

Entrevista-Nessa época, você já  
gostava de ler, tinha alguma vocação 
para escrever quando você entrou no 
rádio?

Narcélio - Não, nào...depois do 
rádio foi que eu aprendi a escrever e a 
me interessar por escrever, por causa

de um cidadão... Eu cito muito as 
pessoas porque eu acho que a pessoa 
tem que ter sua gratidão: Guilherme 
Neto (cantor e produtor). Quando ele 
me encontrou apenas apresentando 
um noticiário— eu digo apenas embo
ra seja muito importante, eu digo ape
nas porque era pouco, pouco para 
mim— eledissequeeudeviaescrever 
o noticiário. Eu comecei a escrever o 
noticiário. Aí comecei a conversar com 
uns companheiros, isso aconteceu na 
Tribuna do Ceará. Chico Alves Maia, 
que é o Superintendente Administra
tivo, e a gente conversava, eu dizia: 
“Rapaz, no tempo em que as mulheres 
andavam de anágua, andavam decalifon 
era diferente.” Ele disse: “Narcélio, 
porque tu não escreve umas coisas 
sobre isso no jornal?” “Por quê?” 
“Não, porque isso é interessante, 
revive costumes da cidade...” Aí co
mecei a escrever. Foiapartirdaique 
comecei a escrever, escrevi algum tem
po na Tribuna, depois no Diário do 

Nordeste, continuamente no O 
Povo e, agora, escrevo nesse jor
nal ABC Fortaleza, que é o que 
chamam na linguagem Hebdoma- 
dário— umjomalquesai eventual
mente, não sai todo dia.

Entrevista - Narcélio, você 
tem mais de 40 anos de rádio, viu 
a evolução do rádio. Comoforam 
os primeiros programas? Fazer 
programa na época que o rádio 
era arcaico, não tinha recursos 
como você tem hoje? Como fo i a 
sua entrada no rádio?

Narcélio - O rádio quando eu 
comecei não tinha nem gravador, apa
receu um gravador de fio de aço, que 
era um fiozinho que passava de um 
carretel para outro. Em seguida chega
ram os gravadores de fita, até hoj e em 
dia esse milagre de pequenos gravado
res que dão a qualidade de som. Esses 
gravadores de vocês aqui, eu posso 
levar no rádio e colocar defronte ao 
microfone e ele sai tão bom como se eu 
estivesse falando. Mas, no começo do 
rádio, até o prefixo da estação vinha 
escrito. Quando eu comecei era (com 
a voz empostada): “Ceará Rádio Clu
be, da Rede Nacional de Emissoras 
Associadas, ZYM6M7, PRE-9, on
das curtas e médias.” Imagine escrito 
no papel. Ninguém dizia nada fora, 
ninguém penetrava no estúdio. O lo
cutor, vocês precisam ver como é que 
funciona uma estação de rádio. O lo
cutor— ou “speaker”, como chamava 
na época, da influência do inglês, dos 
americanos — ficava num canto, na 
PRE-9, que hoje em dia funciona o 
Tribunal de Contas, na rua Sena 
Madureira, defronte à telefónica (cen
tro da cidade), ali tinha um grande 
auditório de 300 cadeiras. Tinhapro-
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Entrevista Narcélio Limaverde

gramas que enchiam o auditório. En
tão o estúdio de locutor comercial, co
mo se chamava, era de um lado. Tinha 
um palco e o operador do outro. Eu 
digo isso, porque se vocês não sabem 
a di ferença, hoj e nós trabalhamos per
to do operador, que facilita muito 
mais. Hoje em dia, ele usa até compu
tador, como na rádio que eu trabalho. 
Então, pra gente dizer qualquer coisa 
o operador tinha que... tinha uma es
pécie desinal que ele ligava no micro
fone sem ser no ar, para gente dizer: 
“Olha, eu vou fazer. Vamos fazer 
isso?” E não se podia colocar no ar o 
telefone, porque falavam que conges
tionava o sistema. Mas nós sabíamos 
que era por causa da censura, porque 
os governos não admitiam uma crítica, 
como hoje em dia. Pra você ter uma 
idéia, na rádio Cidade, em determina
do momento, eu tomei foi um susto, 
mas fiquei muito feliz com o susto. 
Um cara disse: “Esse presidente Fer
nando Collor é um veado”. Eu disse: 
“Rapaz, que negócio é esse?” Porque, 
na época da chamada revolução — 
vocês sãojovens, não alcançaram, 
foi um negócio horroroso que acon
teceu neste país —, um cara foi 
dizer que o Castelo Branco (Ge
neral Humberto de Alencar Cas
telo Branco, presidente do Brasil 
de 1964 a 1967)parecia um maca
co, foi preso imediatamente, pra 
vocês terem um idéia. Então, o 
rádio era fechado. Mas era todo 
escrito, diferente de hoje que nós 
conversamos... Eu faço 3 horas de 
programa quase e, durante essas 3 
horas, é tudo conversado, inclusi
ve as entrevistas...

Entrevista-Narcélio, você falou 
que o "speaker ”  tinha que ter uma 
voz grossa. Você falou que sua voz 
não dava pra aquilo. Você não se 
sentiu tentado adesistirda carreirade 
radialista?

Narcélio - Não, aí que me deu 
mais vontade de continuar. Eu acho 
que ningucm dcvc recuar, quando apa
rece um obstáculo não. A gente tem é 
quepularpor cima doobstáculo. Prin
cipalmente quando você tem convic
ção de que vai dar certo. Eu tinha con
vicção de que tinha aptidão, tinha 
vocação e tinha amor àquilo que eu 
pretendia fazer.

Entrevista- Narcélio, você disse 
que possui uma frustração por não ter 
cursado Comunicação Social. Você 
sentiu falta, ao longo de sua carreira, 
da formação acadêmica ?

Narcélio - Sinto. De vez em quan
do cu sinto uma falta muito grande, é 
muito importante. Eu sou uma das 
pessoas que têm a maior admiração 
pela Escola de Comunicação. Eu sei

que entre radialistas e jornalistas há 
críticas. Eu já  vi críticas, inclusive dc 
lideranças nacionais, pelas dificulda
des mesmo, que são impostas, pela 
falta de recursos que a Universidade 
tem para vocês terem um laboratório 
completo, terem gravadores, câmeras 
de televisão, terem uma pequena esta
ção de rádio. Eu sei dessas dificulda
des, mas na dificuldade é que apare
cem as pessoas. Eu vejo a maiorparte 
das pessoas hoje em dia em rádio, jor
nal e televisão são estudantes de Co
municação, ou formadas. Agora, mi
nha frustração foi porque foi um erro, 
um erro meu. Eu era funcionário da 
Teleceará epensava que me formando 
em Administração teria um maior futu
ro na Teleceará, porque foi uma empre
sa que garantiu a minha vida. Porque, 
se você for pensar esse negócio de 
INSS, isso não representa nada na vida 
da pessoa. Hoje eu sou aposentado, 
e para viver do meu INSS eu passaria 
fome e o que me garante um pouco 
melhor é eu continuar no rádio, fazen
do os textos testemunhais. Não sei se

vocês sabem, quando eu digo alguma 
coisa eu mesmo... Eu falo muito na 
Loja Alimenta, falo no xarope Capiva- 
rol, aquilo ali eu recebo por fora para 
dizer aquilo. Então... Eu ia perdendo 
o fio da meada, né? Como é que foi? 
Diga aí que eu concluo...

Entrevista-Se o senhor se ressen
te da formação acadêmica...

Narcélio - Há sim, minha frustra
ção! Eu mesubmeti a um vestibularna 
Unifor (Universidade de Fortaleza, 
particular), passei para Administra
ção de Empresas. Isso foi em 77, eu 
comecei inclusive a deixar de dar a 
minha contribuição, maisà televisão, 
porque eu fiquei empolgado quando 
eu passei no vestibular. E comecei a ir 
à aula, tinha dificuldade em Matemá
tica. Tinha uma aula dia de domingo, 
eu ia aprender matemática com o pro
fessor Mendonça Júnior, que é pro
fessor da Universidade Estadual. Fui 
para o Tony (Tony Vestibulares cur
so de preparação para vestibular e 
concursos de Fortaleza) também. Por 
fim eu comecei a esquecer que eu era

um profissional que precisava traba- 
lharpara ganhar dinheiro. Aí começa
ram a acontecer outras coisas, ospro- 
fessores se dirigiam amim: “ÔNarcélio 
que éque você acha?” (risos) Como se 
eu soubesse de tudo, pela minha vi
vência, pela minha idade. Acabou... 
Uma vez os meninos perguntaram: 
“Veio buscar sua neta?” (risos) Eu 
disse: “Não.”

Entrevista - Queria que você fa 
lasse da emoção que sentiu a primeira 
vez que você entrou em um estúdio de 
rádio. O que é que você sentiu?

Narcélio - Eu estreei com Augusto 
Borges (radialista e publicitário), e o 
programa era Seqiiência Matinal. E 
esse Seqiiência Matinal tinha um co
mercial — naquele tempo a gente cha
mava reclame — que era chocante. 
Imagine e faça uma comparação de 
hoje. Ele começava dizendo: “Ela é 
boa,elaéboa! Égostosa!”(impostando 
a voz) Quase que dava problema com 
o arcebispo (risos). Era a Manteiga 
Noiva. Manteiga Noiva patrocinava o 

programa. O Augusto sempre foi 
um cara muito inteligente e era um 
texto criado por ele. Quem ouve 
hoje em dia o programa do João 
(João Inácio Júnior — radialista 
cearense da Rádio Verdes Mares) 
c outros programas, vocês sentem 
como o rádio está assim, realista 
demais, contando coisas que eu 
confesso a vocês —  eu não sou 
quadrado não, eu me gabo de me 
atualizar— eu converso tudo com 
os amigos, minha mulher, meus 
filhos, minhas filhas, mas eu não 
tenho coragem de dizer certas 

coisas no rádio. Eu achei um desres
peito ontem... Aquela história que o 
povo diz: “Eu ia passando e ouvi!” 
Algo que o João estava falando sobre 
detalhes das mulheres na índia, que 
fazem uma operação no clitóris, mas 
ele dizendo com detalhes e dizendo 
para não fazer, numa linguagem... Eu 
acho que a pessoa tem que respeitar.

Entrevista - Eu queria que você 
falasse da emoção que você sentiu 
quando entrou lá dentro. Você se apai
xonou à primeira vista, ou não, fo i se 
apegando com tempo?

Narcélio - Não, a princípio medo 
dc errar c de não dar certo. Porque, 
mesmo eu tendo tido a oportunidade, 
não era definitivo. Haviaprimeiro uma 
espécie de um estágio para que eu 
pudesse continuar na profissão. Mas 
eu entrei no estúdio que meu pai tra
balhava, que o João (João Ramos) 
trabalhava, que outros homens impor
tantes... Então, eu senti a carga da res
ponsabilidade, fiquei nevoso, mas, 
quando cheguei em casa, minha mãe - 
toda mãe acha o filho espetacular, né?

“Eu era anunciado como 
o melhor locutor de 
notícias do Norte e 

Nordeste (...). Quando a 
gente viaja e vê que tem 
tanta coisa maior do que 

nós temos aqui.”

Narcélio estava de ber- 
m uda  azul p o rq u e  
achou que ficava me
lhor, mostrando uma fe
rida no joelho, resulta
do de uma queda du
rante suas caminhadas 
matinais de seis quiló
metros.

Por toda a sala do apar
tamento estavam espa
lhados troféus, fotos, 
charges. reportagens 
e outros sinais de sua 
história. O  que demons
trou a disposição de Nar
célio para a entrevista.
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Narcélio Limaverde Entrevista

Sobre a mesa de cen
tro. diversos tipos de 
rádio ambientavam a 
sala para a entrevista. 
Rádios nos quais ele 
acompanha os noticiá
rios locais e nacionais. 
"Sou um fanático por 
rádio".

Nas estantes, além de 
enfeites natalinos, uma 
foto de Narcélio, ainda 
jovem, fumando. Sua 
esposa conta que era a 
época famosa do rá
dio. Mas Narcélio ga
rante que era só para 
fazer charme.

(risos) — disse: “Meu filho, eu acho 
você melhor de que todo mundo.” Eu 
achei engraçado cia dizer isso e aí 
fiquei pensando: “É realmente é uma 
opinião de mãe mas quem sabe se eu 
não estou me saindo bem mesmo?” 
(risos) Aí meu pai disse algo que foi 
mais importante. Meu pai era um ho
mem muito comedido, não era mãe. Aí 
ele disse para minha mãe: “Ah, sim, 
o Limaverde disse, Narcélio, que da 
maneira que você trabalha você não 
cansa nunca.” Porque as pessoas di
ziam que eu iniciei um estilo de traba
lho, um estilo que eu chamo coloquial. 
Eu li muita coisa sobre califasia. Cali- 
fasia na época, não sei se ainda é esse 
nome, é a arte de dizer. E havia um 
professor de califasia, que não era nem 
um livro, era uma apostila. Aí eu co
mecei a ler e senti que era bom que a 
pessoa acentuasse as palavras mais 
importantes do texto. E na época ha
via um homem dc rádio, televisão e 
cinema, Luiz Jatobá, quem conhe
ceu sabe quem foi Luiz Jatobá— 
ele era um locutor da Metro Gol- 
dyn Mayer, que era uma compa
nhia de cinema de Holywood que 
fazia também umjomal: Noticias 
do Dia. Quando o Luiz Jatobá fa
lava no rádio, a gente via, porque 
não precisava ter imagem. E ele na 
televisão ainda era melhor ainda. 
Então eu senti com aquela opinião 
do meu pai que eu estava no cami
nho certo.

Entrevista  -  No início da sua 
carreira, no seu trabalho no rádio, 
você usou o nome de Limaverde Fi
lho. né?

Narcélio - Foi. Na Rádio Iracema.

Entrevista  -  Como é que fo i esse 
processo então até chegar a assumir 
Narcélio Limaverde? Isso ajudou?

Narcélio - Limaverde Filho foi 
por causa da Rádio Iracema. Eu che
guei lá e botaram o nome de Limaverde 
Filho. Mas eu sempre achei que o meu 
nome é um nome diferente. Porque, 
vocês notem isso: eu não sou nem 
Marcelo, nem Narcélo, eu souNar-cé- 
li-o (enfatizando), foi um nome tirado 
de Arcelino, que é o avô da Rachel de 
Queiroz (escritora cearense da Acade
mia Brasileira de Letras - ABL) e ela 
tinha um irmão chamado Narcélio. En
tão eu achei melhor ser Narcélio Lima
verde. Mas minha mãe às vezes recla
mava, porque eu sou Sobreira, e a ala 
da minha mãe era de intelectuais. E a 
minha mãe dizia que o lado intelectual 
da família era Sobreira. Porque ela 
tinha um irmão que escrevia muito 
bem, Mário Sobreira de Andrade (es
critor cearense do grupo Clã). Ele era 
Mario de Andrade, e chocava com 
Mário de Andrade de São Paulo (escri

tor paulista), que tinha muito maior 
expressão. E ele foi um nome impor
tante da literatura. Era do grupo Clã, 
um grupo que sc formou em Fortaleza, 
só de intelectuais.

Entrevista  -  Narcélio, como fo i 
que começou essa sua identificação 
com as massas, com o povo?

Narcélio - Foi um desafio. Eu 
sempre fui um locutor de noticias. Eu 
era anunciado como o melhor locutor 
de noticias do Norte e Nordeste. For
taleza era o Norte eNordeste. Quando 
a gente viaja e vê que tem tanta coisa 
maior do que nós temos aqui... Mas 
são os detalhes. Eu fui para a Verdes 
Mares em 1970, levado pelo Edson 
Queiroz e Astrolábio de Queiroz (res- 
pectivamente, proprietário e superin
tendente da Verdes Mares), os dois já  
morreram, infelizmente. Eram exce
lentes pessoas. E, em 79, eu recebi um 
convite para ir para a implantação da

“Eu fui o primeiro 
apresentador de notícia, 
‘Repórter O Cruzeiro’, 
que depois passou a ser 

apresentado pelo Cândido 
Colares.”

TV Uirapuru, do José Pessoa de Araújo 
(empresário). Eu não agilentei nem um 
ano lá porque estava havendo um 
choque entre ele e o Miguel E>ias (em
presário), sobre a propriedade da 
emissora. Então, aí lutei para voltar 
pra Verdes Mares. Foi uma luta muito 
grande, embora o Edson Queiroz te
nha me dito quando eu saí: “Na hora 
quevocê quiser voltar, você volta.” Aí 
apareceu, o Astrolábio disse para mim: 
“Tem um desafio. É você fazer um 
programa de 4 horas de duração.” Eu 
disse: “Eu topo.” Então eu que tinha 
sido diretor da empresa, tinha sido 
coordenador, sido um bocado de luga
res de burocracia, voltei como povo 
cm geral. Voltei para ser apresentador. 
Mas aconteceu pela segunda vez co
migo. Eu sempre recupero as coisas. 
Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a 
colocar no ar o telefone, porque come
çava a haver também uma liberdade 
para isso. Apareceram os ouvintes in
teligentes e começaram a dialogar co
migo, dando opiniões, aí foi crescen
do, foi crescendo, aí um dia eu disse: 
“Rapaz, nós devíamos levar esse pro
grama para os bairros”.

Entrevista  -  Foi uma idéia sua?

Narcélio - É. E eu recebi o apoio 
do Astrolábio Queiroz, do Mansueto 
(Barbosa, atual superintendente) edo 
Edilmar (atual diretor de programação 
sistema Verdes Mares). O primeiro 
programa foi na Feirados Municípios 
(evento que ainda hoje é realizado, só 
que com o nome de Feira da Integra
ção). Aí, aconteceu aquilo das pessoas 
quererem me conhecer, pessoal que 
vinha do interior. Ih! Eu faloeme emo
ciono (se emociona e chora — segue 
um silêncio prolongado). O segundo 
programa (silêncio prolongado)... 
“Mulher, arranja um copo d ’água aí!” 
O segundo programa foi no Conjunto 
Ceará, aí a gente ía com um trai ler, sabe 
o que é um trailer, né? Um carrinho fe
chado, depois do trailer foi crescendo, 
até que foi feito um grande palanque... 
Deve ter um ter retrato por aí... (emo
ciona-se e chora novamente) Eu tô 
fraco (pausa; risos).

Helenira  -  Se emocionou, foi? 
É  por isso que eu digo: alma de 
artista!

Entrevista-Narcélio, na épo
ca desses programas havia uma 
preocupação com o processo 
político?

Narcélio - Não, por incrível 
que pareça, não havia. Havia um 
interesse em dar maior populari
dade à Rádio Verdes Mares, por
que ela tinha uma fama de elite por 
causa dos proprietários. E havia o 
meu desejo de ser um radialista de 

grande repercussão na cidade. De for
ma alguma, se pensava em política. É 
o típico negócio bom de se repetir, eu 
repito muito isso, porque muitas ve
zes as pessoas que não conhecem fa
zem assim: “O radialista tá fazendo 
isso porque quer ser deputado, verea
dor para ganhar muito dinheiro.” Na 
época que eu fui eleito deputado (es
tadual), eu ganhava mais na Telcccará, 
não havia necessidade de aumentar de 
ordenado. EucradaTeleceará,erado 
rádio, jornal e televisão. Aí o Paes de 
Andrade (atual deputado federal e 
presidente nacional do PMDB)... Não 
sei se vocês viram um negócio muito 
interessante. Com isso aqui — isso 
aqui foi umacharge feita na época— 
vocês tem uma idéia o que é que eu re
presentava na eleição (mostrando um 
charge do Paes de Andrade sendo car
regado por ele nas costas). Eu era o 
vice... Euerao vice, vejam vocês,lem
brem a última campanha e vejam que 
o vice praticamente não se sabe. Aí 
então o Paes e um dos dirigentes da 
Verdes Mares, o Edilmar, que era um 
colunista político, tem muita ligação 
com o Paes, eles começaram a me 
assediar para que eu entrasse na polí
tica, no PMDB. E eu sempre tive uma

20



Entrevista Narcélio Limaverde

simpatia pelo PMDB. Eu no rádio ou 
no trabalho, eu me gabo de nào ter 
simpatia por ninguém. Mas eu tenho, 
naturalmente, as minhas preferências, 
lodos nós temos, temos de ter, nin
guém pode ficar em cima do muro. Até 
que o Paes, sabendo que eu era funcio
nário da Teleceará, conseguiu com o 
governo que eu fosse nomeado diretor 
da Teleceará. Quer dizer, foi impor
tante para mim. Maseufiiidiretorpor 
quatro meses, porque o que ele queria 
j  ustamente era me dar alguma coisa e 
quatro meses depois me tirar porque 
eu tinha que me desincompatibilizar 
para me candidatar. E o que diziam era 
que: “Eu era ocara que carreava votos 
pro Paes de Andrade”. Atéque um dia 
eu disse que não ia mais porque o 
Adauto Bezerra era o vice governador 
do Gonzaga Mota e lançou o Lúcio 
Alcântara (senador pelo PSDB), que 
na época pertencia ao PFL. Então, eu 
comuniquei ao Paes que não era mais 
candidato, porque não achava aquilo 
correto. Se o Gonzaga Mota era 
do PMDB, e o Adauto, vice, lan
çar um candidato, não havia mais 
interesse, eu não queria sercandi- 
dato. Isso é um negócio muito 
sério, houve até uma reunião de 
cúpula do Sistema Verdes Mares, 
por isso é que eu digo que eu fui 
pressionadoascrcandidatoa vice- 
prefeito. Reunião de cúpula mes
mo, pense em todas as pessoas 
mais importantes do grupo Ver
des Mares. Eu fui pro gabinete pa
ra me convencer de que eu deveria 
continuar.

Entrevista -  Eu queria que você 
retomasse só um pouquinho, dentro 
dessa historiado contato com o públi
co. já  que o radialista fica preso ao 
estúdio, né? Tem uma relação um pou
co mecânica com o ouvinte. Como é 
que foram essas experiências na rua?

Narcélio- Assim como eu, como 
nós, por exemplo: eu tenho uma von- 
tademuito grande, tinha uma vontade 
muito grande de cumprimentar o Cid 
Moreira (locutor da Rede Globo). Com 
muito medo, porque um colega meu 
escreveu, Lustosa da Costa (jornalista 
e escritor), um dos grandes cronistas 
desta terra, “nunca chegue perto do 
seu ídolo que você pode se queimar”. 
Assim, naturalmente, o povo achava 
cm relação a mim, que eu era um cara 
que estava no rádio AM. Em 1979, eu 
já tinha quanto tempo de rádio? 54 a 
69, dá mais de vinte anos, né? Vinte e 
cinco anos exatamente. Quando eu 
chegava nos bairros era um negócio... 
apenas eu não deixava, dizia: “Rapaz, 
não façammuita frescura não, negócio 
de pessoas perto de mim, não precisa 
não.” Só acontece essa aproximação 
quando junta muita gente ao redor.

Entrevista - No sentido de segu
rança?

Narcélio - Sim. Digo: “Isso aí 
não.” Aí eu saía, ficava no bairro e 
participava (emociona-se e chora). Isso 
me emociona (com a voz trémula), vou 
explicar a vocês por quê. Foi uma fase 
muito importante da minha vida. Foi 
a fase mais importante nesses termos, 
embora sempre é importante para mim 
o que eu faço. Porque tudo pra mim é 
importante. O que eu faço, eu faço 
com muito amor.

Entrevista-Narcélio, a gente es
tudando o material, que a gente tem 
sobre você, você tem um currículo 
vastíssimo, mudou de emissora... Por 
que era que acontecia isso? Oqueera 
que fazia com que você saísse de 
emissora, depois até voltasse?

Narcélio - Uma frase aí que se 
diz: “Só não muda quem não pensa.”
Eu penso. Então, há o seguinte: sem
pre nessa profissão da gente só se me-

“A Rádio Dragão do Mar 
(...) foi uma emissora de 
rádio que concorreu com 
a televisão. Ela inaugurou 

um rádio com o 
rádioteatro, com muita 

notícia”

lhorava de condições, só se ganhava 
um pouco mais se saísse para outra 
emissora ou ficasse com a melhoria do 
salário. Nào era um jogo desonesto 
não. Era umjogo de sobrevivência. Eu 
sou do rádio desde 54, me casei em 58. 
Então eu comecei a precisar ganhar um 
pouco mais, começaram a chegar os 
filhos. Eu trabalhava fazendo rádio, e 
nesse tempo não tinha televisão. Eu 
era um homem de publicidade, escre
via comerciais e trabalhava em todas 
campanhas eleitorais. E, quando eu 
casei, estava na campanha do Parsifal 
Barroso (ex-govemadordo Ceará), foi 
por isso que eu pude alugar uma casa, 
porque a campanha que me pagava, 
dava para pagar uma casa. E, com o 
surgimento das estações, quando eu 
comecei só tinha a Ceará Rádio Clube 
e a Rádio Iracema, aí chegou a Dragão 
do Mar, com uma proposta de rádio 
muito grande na cidade. Aí me procu
raram, eu disse: “Vou. Quanto?” Aí o 
negócio era dizer “Quanto é?” A gen
te dizia quanto e eles davam o duplo.

Entrevista - Em que ano?
Narcélio - Dragão do Mar come

çou foi... A data está difícil para mim...

Entrevista  -  Em 1960?
Narcélio - Mas nesse tempo eu 

não saí. Foi logoquando elachegou. Eu 
não saí nào. Eu fui sair para a Dragão 
do Mar em 60, quando eu era o homem 
da televisão. Era a única imagem da 
televisão dc notícia. Eu fui o primeiro 
apresentador de notícia, “Repórter O 
Cruzeiro”, que depois passou a ser 
apresentado pelo Cândido Colares 
(radialista e jomalistacearense, já  fa
lecido). Quando eu saí em 1962. A 
televisão foi inaugurada no dia 26 de 
novembro de 60 e eu saí em 62, no 
começo do ano.

Entrevista-Narcélio, é que houve 
algumas críticas, você fo i criticado, 
certo ? Eu queria saber o porquê das 
críticas. Já que a televisão estava co
meçando, e a Dragão do M ar vinha 
com essas propostas?

Narcélio - É porque ninguém 
admitia que uma pessoa trabalhando 
em televisão e na única televisão, e na 

emissora, na época de maior au
diência, que era a Ceará Rádio 
Clube, saísse para trabalhar so
mente numa emissora de rádio. 
Mas a Rádio Dragão do Mar, em 
termos de qualidade, foi uma emis
sora de rádio que concorreu com a 
televisão. Ela inaugurou um rádio 
com o rádioteatro, com muita no
tícia, foi quando o Moyisés Pi- 
mentel (ex-deputado federal) com
prou e vejamque diferença: vocês 
que acompanham a política eu 
digo dois nomes, aí vocês vêem a 
diferença. Moysés Pimentel e 

Aécio de Borba (radialista, ex-deputa
do federal). É como água e vinho. 
Porque o Moisés Pimentel, embora 
um homem rico, era um homem de 
esquerda. E o Aécio, um homem de 
direita. Então, eles juntaram-se e fize
ram um grande rádio. Foram para lá: 
eu, o Geraldo Fontenele, que hoje é o 
vice-presidente da Academia deLetras 
(faleceu no final do ano passado), ele 
era produtor de rádio da Ceará Rádio 
Clube. Lá já  estavam: Paulino Rocha 
(radialista já falecido), Ivan Lima (ra
dialista já falecido), foi um dos gran
des nomes do rádio aqui, morreu re
centemente em Recife; e Oliveira Fi
lho (radialista e advogado), que era um 
grande nome do rádioteatro, na época; 
a Ivone Ney, que era uma rádioatriz, 
então eram nomes importantes do 
rádio e do rádioteatro.

Entrevista - Você afirmou a nossa 
produção que fo i  lá que aconteceu 
essa grande revolução do rádio cea
rense pela presença dessas pessoas. 
Como fo i exatamente essa revolução ? 
O que é que aconteceu de novo na 
Dragão do Mar?

Narcélio - O noticiário, o rádio-

Da esposa dona Hete- 
nira, Narcélio fala como 
de um  porto seguro. 
Nào  condena os casais 
que se separam mas 
justifica os 38 anos de 
casado dizendo que en
tre eles há uma uniáo 
perfeita.

Helen ira a lternou o 
tempo da entrevista en
tre a correção de pro
vas e o  preparo de um 
delicioso lanche. Talvez 
para diminuir a ansieda
de dos repórteres e o 
nervosismo do  marido.
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O  lanche serviu para 
orientar alguns perdi
dos no  espaço. Um  pão 
americano com fio de 
ovos e refrigerante foi 
o  suficiente para uma 
rápida reunião em bus
ca da linearidade per
dida.

Reunidos na cozinha 
enquanto comíamos o 
lanche, ouvimos as his
tórias de Narcélio e do
na Hdenira em recém 
viagem à Europa. O  ca
sal falava empolgado 
dos dias em lua de mel.
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teatro e principalmente... Na época, 
toda gTeve começava e terminava na 
Rádio Dragão do Mar, porque ela era 
uma emissora de esquerda, né? Tanto 
que na revolução de março ela foi fe
chada, o Exército entrou, ocupou e 
colocou todo mundo pra fora. Nesta 
época, eu já não estava lá. Por exem
plo, o Miguel Arraes (governador de 
Pernambuco), na época era um ho
mem ainda jovem e em grande evidên
cia, quando vinha para cá, era para 
Rádio Dragão do Mar. Nós nos comu
nicávamos diretamente com o João 
Goulart (João Belchior Marques Gou
lart, presidente entre 1961 e 1964, de
posto pelas Forças Armadas) e com o 
pessoal dele em Brasília. Então era 
uma rádio que iniciou uma posição.

Entrevista - Narcélio, como era 
fazer rádio na época da ditadura?

Narcélio - Era difícil! Uma vez 
chegou uma comunicação... Exis
tia um homem aqui, que foi terrí
vel esse homem: doutor Laudelino 
Coelho. Algum tempo depois ele 
morreu num desastre terrível. Ele 
telefonava pra gente: “Olhaéproi- 
bido dizer que foi sequestrado um 
avião em Brasília.” Eu nem sabia 
que tinha acontecido. Eu estava na 
televisão, responsável pela pro
gramação. Eu disse: “Olhe, eu não 
conheço o senhor, não sei quem é 
que está falando, então eu não 
posso...” “O senhor está me des
respeitando?” “De forma alguma, 
estou apenas lhe dizendo que não 
o conheço e não posso tomar uma 
decisão dentro de uma empresa que 
não é minha apenas porque uma pes
soa me diz pelo telefone.” Ele disse: 
“Ligue para esse número.” Aí me deu 
um número dele. Quando eu liguei foi 
que o pau foi feroz: “O Senhor me 
desrespeitou.” Eu digo: “Eu queria 
dizer outra coisa pro senhor: eu não 
sabia nem que tinha havido isso em 
Brasília, agora já  sei que houve um 
sequestro num avião em Brasília. Tudo 
bem, não épradizernão. Tudo bem.” 
A gente não dizia lá, mas ligava para 
outras pessoas, começava a telefonar: 
“Ó, houve um sequestro em Brasília.” 
Então, era umadificuldademuitogran
de pra se trabalhar na época.

Entrevista - Narcélio, você sem
pre gostou de trabalhar no noticiário, 
né? Quando em 64, você passou pela  
Assunção e voltou à Ceará Rádio 
Clube, fo i proibido defazer o noticiá
rio. Como você encarou isso?

Narcélio - Eu tinha que aceitar. E 
foi algo que me chocou um bocado, 
porque eu tinha saído de lá, tinha até 
um anúncio por aí que dizia assim: 
“Estréia na Dragão do Mar o maior 
noticiarista...” Então eu comecei a ser

só o locutorcomercial, sólendo comer
ciais e anunciando o cara. O cara era 
Hélio Souza (ex-radialista, hojeéem
presário). Aí um dia, eu estava no ho
rário, esperando que chegasse o noti
ciarista para fazer onoticiário, ele che
gou, me entregou e disse: “É você que 
vai ler.” Aí eu li.

Entrevista - Narcélio, dentro do 
teu currículo, tem a questão de ter 
ajudado na fundação da TV Verdes 
Mares. TV Canal 8, participou da 
Norton Publicidade, trabalhou como 
Relações Públicas... Como é essa ques
tão de você ser um comunicador e tra
balhar em diversos meios?

Entrevista - Complementando aqui 
a pergunta: a sua paixão é o rádio, 
como a gente vê. Como fo i a sua expe
riência trabalhando em publicidade?

Narcélio - Eu sou essencialmente 
um radialista. Foi muito boa e  daria

‘Isso que vocês vêem hoje 
em dia, Canal Popular, eu 

fazia isso em Mil 
Novecentos e Aracy de 
Almeida (risos), junto 
com o Polion Lemos.”

muito mais dinheiro, eu estaria em me
lhores condições. Foram meuscompa- 
nheiros de trabalho: Nazareno Albu
querque, que hoje em dia é dono de 
uma das melhores agências daqui, a 
Mark Propaganda; Assis Santos (pu
blicitário cearense) era operador de 
audio da Rádio Iracema deMarangua- 
pe), era operador de áudio, Rádio Ira
cema de Maranguape, depois chegou 
a ser locutor, foi se transformando, ele 
é um rapaz inteligente, e acabou tendo 
uma grande agência de publicidade em 
Fortaleza. Assim por diante, Barroso 
Damasceno, que é dono também de 
uma agência de publicidade, era um 
homem de pista de futebol. Pista é 
aquele cara que só faz dizer e confir
mar aquilo que diz o narrador. Então, 
eu às vezes fico pensando se eu não de
veria ter sido um publicitário para ga
nhar mais dinheiro e ter atendido al
guns companheiros que queriam que 
corneies formasse uma agência depu- 
blicidade. Eu não sou audacioso como 
comerciante, eu só sou ousado como 
radialista. Eu sempre digo o seguinte: 
se alguém quer que eu faça alguma coi- 
sano rádio, eu grave, eu leia um testemu
nhal no programa e diz que vai me pa
gar, tem que pagar. Agora, se ele pedir

a mim: “Rapaz, você pode fazer isso 
de graça?” Eu faço. Agora, se disser que 
vai pagar, tem que pagar. E isso não é 
bompara o comerciante. Comerciante 
tem sempre que exigir pagamento.

Entrevista- Você estava no perío
do de instalação TV Ceará Canal 2, 
veículo novo, você já  estava lá no 
início. Comofoi essa experiência?

Narcélio - Eu fui escolhido. Veio 
para cá, pra implantar essa televisão, 
Péricles Leal. É um grande produtorde 
televisão. Ele fez teste com todo mun
do, não conhecia ninguém e el e achou 
que eu seria a imagem e o apresentador 
de notícias, porque transmitia segu
rança. Ele achava que a minha cara 
dava credibilidade. Foi por isso que eu 
comecei. Eno tempo em que não havia 
tape. Tinha um problema de uma re
portagem de cinema... O Polion Le
mos (Radialista, jornalista, cinegrafis- 

ta, atualmente chefe do Departa
mento de Cinema da TV Verdes 
Mares)inventou um garajál— um 
garajál é toda coisa que é assim 
muito grande, como um embrulho 
de velocípedes (risos), negócio 
que ele trazia o filme e colocava 
numa espécie de uma roda e seca
va o filme em meia hora para poder 
exibir. Diferente do tape. O tape 
você termina, coloca no ar, não 
tem problema. Isso que vocês 
vêem hoje em dia, Canal Popular 
(programa jornalístico que vai ao 
ar de instante e instante na TV 
Jangadeiro, canal 12,retransmis- 

sora da Bandeirantes no Ceará) eu fa
zia isso em “Mil Novecentos e Aracy 
de Almeida”, junto com o Polion Le
mos. Arranjando reportagens nas ca
sas, visitando os bairros, mostrando 
os defeitos — imagina como era na
quele tempo, hojeemdia, continua os 
defeitos. Então eu fazia tudo isso e nós 
ilustrávamos as notícias, com revis
tas. Foi o tempo em que o jornalista 
Ciro Saraiva chegou na televisão. 0  
Ciro sempre foi muito criativo. Hoje 
em dia ele é o editor da Tribuna do 
Ceará, então ele fotografava as revis
tas, transformava em slide, para poder 
pelo menos ilustrar o que a gente es
tava dizendo. Um dia houve um negó
cio que eu tomei um choque porque a 
gente pensa que muitas vezes está 
abafando, né? Um dia chegou uma 
queixa lá na televisão de um pão. Esse 
negócio q ue parece que botam no pe
daço do pão, um negócio assim... Aí 
eu levei o pão para o estúdio, na hora 
mostrei: “Este pão da padaria não sei 
quê...” Ai foi só a conta. “Péricles 
Leal quer falar com o senhor!” Sabe o 
que eu ia pensando? Que eu ia ser 
elogiado: “O homem vai dizer que eu 
sou o cara mais natural do mundo 
fazendo essa queixa.” Quando eu che-
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guei lá, ele disse numa linguagem que 
era muito própria dele: “Chefínho, 
não se afrescalhe muito não.. “Por 
quê?” “Não, ninguém deve ser natural 
demais. A pessoa pode ser natural, 
respeitando até o ser natural.” Foi um 
ensino pra mim. Porque há uma dife
rença muito grande entre fazer rádio e 
televisão, pode prestar atenção. Eu 
era considerado um bom apresentador 
de televisão. Mas o que eu fazia na 
televisão era completamente diferen
te do rádio. Até a inflexão. Por exem
plo: do jeito que estou conversando 
com vocês eu posso conversar na te
levisão, mas no rádio não! No rádio 
você tem que dar uma maior força às 
coisasque diz e tem que transmitirque 
é verdade o que você está dizendo. A 
televisão, muitas vezes a fisionomia 
— sem aquelas caretas da Patrícia 
(Patrícia Nobre, apresentadora do Jor
nal do Meio Dia, da TV Verdes Ma
res) do Canal 10 (risos), e sem aquele 
choque que ela toma — você pode 
muito bem transmitir qualquer coisa 
com a sua fisionomia. E o rádio é a voz, 
é voz, é voz, é voz, é a maneira de falar.

Entrevista - Antes da entre
vista, você falou da emoção do 
rádio, eu queria que você avalias
se o rádio hoje.

Narcélio-Euandocommui- 
to receio do rádio AM. Eu tenho 
um companheiro, atualmente na 
Rádio Cidade. Nós nos encontra
mos, foi ele o responsável pela 
programação j unto comigo na TV 
Verdes Mares: Tertuliano Siqueira 
(supervisor de programação da 
RCN Assunção) é um dos caras 
mais importantes aqui em termos 
de rádio. E ele está preocupado, 
nós, porque em termos de audiência 
nós estamos perdendo para as FM’s. 
Eé terrível paramimprincipalmente. 
Há pouco, alguém disse que só ouvia 
FM. Eu tenho aqui um som, é só eu 
ter CD, eu ouço as músicas que eu 
gosto. Aliás, as músicas que eu gosto 
nem tocam na rádio onde eu trabalho. 
E, uma outra coisa, a fatia do rádio pelo 
Ibope— isso eu tô falando de acordo 
com o Ibope, porque muitas pessoas 
têm suas restrições ao Ibope, mas a 
gente tem que acreditar — para a 
Rádio Verdes Mares, por exemplo, 
500.000 ouvintes em um mês. Para a 
Rádio Assunção e a Rádio O Povo, 
parecida uma com a outra, o empate 
técnico, que é o que se chama, tem 
130.000. Veja a diferença. E as outras 
ficam em 50.000. Eles criaram uma 
pesquisa que eles chamam de GRP, 
que eles calculam o número de ouvin
tes. Em compensação, a FM é alguns 
milhares a mais, e a televisão ainda 
mais. Porque nem sempre, na minha 
impressão, a televisão está transmi

tindo algo útil e importante. Tem mo
mentos que ela é chata. Por exemplo: 
o domingo a tarde na televisão é hor
roroso. No quepesem algumas entre
vistas interessantes doFaustâo (Faus
to Silva, na TV Globo). Eu Tenho aqui 
em casa a TV Show e procuro muito 
ver alguma coisa. Os filmes do meu 
tempo e procuro também tudo o que 
acontece sobre notícias. Porque dia de 
domingo a tarde, eu acho a televisão 
terrível. Agora, o rádio sempre está 
dizendo alguma coisa, a não scr a área 
do rádio que eu acho que se repete 
muito, que é o esporte. Nas reporta
gens não. Nós temos excelentes nana- 
dores, comentaristas. Mas quando vão 
pro estúdio, fica na mesmice. Todi- 
nhas, inclusive a que eu trabalho.

Entrevista - Narcélio, todo meio 
de comunicação tem suas conveniên
cias, eu queria que você falasse como 
ê que você conseguiu lidar com isso ? 
Qual é sua postura diante disso?

Narcélio - Primeiramente dentro 
daquilo que eu citei aqui, que o rádio 
é difícil de censurar. Quando chega a 
censura o rádio já disse cinco vezes.

“(...) O rádio é difícil de 
censurar. Quando chega a 

censura o rádio já disse 
cinco vezes. Quer dizer o 
rádio é difícil da pessoa 

comandar(...).”

Quer dizer o rádio é difícil da pessoa 
comandar, a não serque fique seguran
do a boca do apresentador. A outra, a 
seguinte: eu sempre tive uma vida de 
muito bomsenso, eu sempre critiquei, 
mas dando o direito de resposta. Por 
exemplo, é notório que eu quando fui 
deputado, fiz uma oposição muito 
elegante ao Tasso Jereissati (atual go- 
vemadore que governou a Ceará entre 
1987 e 1991). Já disse aqui que eu te
nho uma grande admiração por ele, 
mas no rádio aqui eu digo: digo que o 
Tasso é um grande admi nis trador, mas 
ele é cruel com os funcionários. Ele 
nunca se ofendeu em eu dizer isso. Eu 
sempre critiquei a cidade, eu sempre 
disse que a cidade tem problemas. Um 
exemplo: eu acho que a ponte do Rio 
Ceará (na Barra do Ceará, zona litorâ
nea de Fortaleza) é necessária, acho 
necessária. Como acho que o alarga
mento da BR-222 também. Uma obra 
da prefeitura, outra do governo. Então 
as pessoas que são do lado do prefeito 
falam mal do alargamento, as pessoas

do lado do governador falam mal da 
ponte sobre o rio Ceará. Eu nunca vou 
chegar no rádio e dizer: fulano de tal é 
um ladrão!, se eu não tiver uma docu
mentação. Porque geralmente os la
drões, são difíceis da gente encontrar, 
principalmente no nosso país. Então 
é melhor você fazer uma crítica e es
perara resposta e deixar as pessoas to
mando conhecimento e participando.

Entrevista - Narcélio, você afir
mou em entrevista à Tribuna do Cea
rá emjulho de 85, que uma das piores 
fases da sua vida profissional fo i um 
programa de auditório. Por que esse 
programa... Divertimento e Sequên
cia (programa de auditório da década 
de 50)?

Narcélio-Ah! Éoseguinte: eu fui 
colocado nesse programa porque — 
vocês viram um retrato que eu tenho 
uma cabeleira bem grande e era o Locu
tor dos Brotinhos? (risos)— eu atraía 
o pessoal para o auditório, segundo 
eles diziam lá. E eu comecei a fazer 
esse programa de auditório que eu não 
me encontrava, eunão era um cara que 
faziaaquilo como eu hoje em dia faço 

o meu rádio. Então é por isso que 
eu considero uma das fases piores 
da minha vida, particularmente. 
Talvez até as pessoas gostassem 
muito. Mas eu não gostava não. 
Mas eu ainda era solteiro e aonde 
arranjei muitas namoradas...

A esposa de Narcélio pede 
uma pausa para o lanche.

Entrevista- Você afirmou que 
João Ramos era um dos maiores 
profissionais de rádio. Então, qual 
èoperfildeum excelente radialis

ta ? O que ele deve ter?
Narcélio - Competente como pro

fissional, bom caráter, que não faça 
mal aos outros companheiros e acima 
de tudo amigo de todos. E o Ramos 
reunia essas qualidades. Porqueden- 
tro da classe, como deve existir em 
todas as classes...Um dia eu encon
trando com o padre Aldo (Aldo Pagot- 
to, que foi transferido para Recife- 
PE): “Padre Aldo dentro da igreja tem 
fofoca?” E ele disse: “Como tem Nar
célio! !! ” Eu pensei que fofoca era pri
vativa do radialista, do homem de te
levisão, de jornal. E tem uns que fa
zem... Teve um aí que prejudicou mui
tas pessoas, que eu não digo o nome 
dele não, vocês devem conhecer pelo 
menos de memória. E eleprejudicava 
as pessoas, fazia um mal danado a to
do mundo, era um homem muito com
petente, mas fazia muito mal às pes
soas. E existem muitas pessoas as
sim. E respeito, foi uma pessoa que já 
morreu, por isso que eu não digo o no
me dele, que el e não pode se defender,

A  parada foi tão saboro
sa que alguns alunos 
queriam estender a en
trevista para repetir a 
dose. O  que mereceu 
um  comentário de Nar
célio no  final da manhã 
“Se demorar mais um 
pouco sai o almoço".

Aos 65 anos. Narcélio 
não conteve as lágri
mas durante a entrevis
ta. A o  falar dos progra
mas realizados ao  vivo 
nos bairros, deixou o 
pranto rolar e logo pe
diu um  copo d 'água á 
esposa.
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Narcèlio Limaverde Entrevista

Narcèlio Limaverde é 
um homem que traba
lha com Comunicação 
Social há mais de 40 
anos, diz que é uma 
pessoa sem am igos. 
Nào  gosta de badala- 
ções e prefere a compa
nhia dos filhos, noras e 
genros.

Dona  Helenira comen
ta que Narcèlio recebe 
convite para todo tipo 
de evento e não quer ir 
a nenhum. Com  a voz 
seca. ele diz que na 
época em que foi depu
tado os convites eram 
mais frequentes.

mas ele tinha consciência que eramim, 
ele eoutros. Emuitoshojeemdia estão 
aí posando de bonzinhos e foram terrí
veis na época da revolução com os com
panheiros. Denunciaram os compa
nheiros, teve um cara que denunciava 
no ar, na televisão. Tem gente que foi 
presa aqui... Não sei se vocês sabem 
que no tempo da revolução foram pre
sos o jornalista Peixoto de Alencar, o 
jornalista Blanchah Girão e outros no
mes,o jornalista Dorian Sampaio e um 
que não era radialista, um homem mui
to amigo da gente, um cara excepcio- 
nal: doutor Pontes Neto (j á falecido), 
um dos maiores homens que eu conhe
ci na minha vida, já  morreu também. 
Então muitos aí continuam posando 
de bonzinhos e foram dedos duros! 
Dos companheiros. Terrível isso. En
tão é isso que eu digo: para ser bom 
precisa ser pelo menos bom caráter.

Entrevista - Você acha que esse 
bom caráter é percebido pelo pú
blico de alguma forma?

Narcèlio - Não. O público 
nào sente não. O público, às ve
zes, pensa que é até gente boazi- 
nha. “Fulano é muito bom! Fula
no é muito bom!”, mas não sabe. 
Quando uma pessoa me diz o se
guinte: “Fulano é um pessoa mui
to boa.” “Já dormiu com ele? Já 
comeu sal com ele? Pra saber se ele 
é bom.” O critério de bondade é um 
negócio muito sério, depende de 
convivência. Para vocêsaberseeu 
sou uma pessoa boa tem que per
guntar a minha mulher, em outro local, 
aqui nàoporque ela pode... (risos),que 
eu devo ter também meus defeitos. 
Nós temos virtudes e defeitos, às ve
zes, mais defeitos que virtudes.

Entrevista - Quais são suas maio
res virtudes e defeitos?

Narcèlio - Eu tenho uma virtude 
muito grande que éserpontual. Vocês 
disseram que vinham às nove horas, 
desde oito horas que eu tô fantasiado 
aqui, esperando por vocês e fiquei as
sim de bermuda porque eu pensei que 
ficava melhor. Embora aparecendo aqui 
essa cicatriz (apontando para o joe
lho). Foi uma queda que eu levei fazen
do teste de cooper e que evidenciou 
que eu não tenho nenhum problema 
de... como é o nome, uma doença que 
tão falando muito agora, de osso?

Entrevista - Osteoporose.
Narcèlio - Eu caí e não quebrei a 

perna, né? Quer dizer que eu estou 
bem. E a outra virtude que eu acho, 
amor ao trabalho. Eu tenho um amor 
muito grande a tudo que faço. Se é bem 
feito é porque eu coloco tudo! Todo o 
dia que eu vou trabalhar é como se eu 
ti vesse começando...

Entrevista -E  os defeitos ?
Narcèlio - Preocupado em cum

prir. É um defeito na época atual. Por 
exemplo, se eu devo, eu fico preocu
pado em pagar. Se você disser: “Eu 
quero falar com você um negócio.” Po
de ficar certo que vai ter que me dizer 
naquela hora. Eu acho isso um defeito, 
ninguém deve insistir muito com as 
pessoas. Outro defeito, eu sou tenso. 
Vocês não notaram aqui porque eu es
tou aqui muito preparado para conver
sar com vocês. Mas eu sou uma pes
soa preocupada. Se viaja uma pessoa 
minha eu fico pensando: pode aconte
cer alguma coisa! E, às vezes, é ruim 
que isso pode ajudar, né? Diz que nin
guém deve pensar nada ruim nào, por
que pode se transformar em realidade.
E eu me preocupo muito. Meu grave 
defeito é esse.

Entrevista - A tensão não atrapa
lha na carreira do rádio?

“E a outra virtude (...) 
amor ao trabalho. Eu 
tenho um amor muito 

grande a tudo que faço. 
(...) Todo o dia que eu 

vou trabalhar é como se 
eu tivesse começando...”

Narcèlio - Quando eu entro no 
rádio acabam todos os defeitos, e eu 
começo a tentar impulsionar as virtu
des . Eu não admito defeitos na profis
são, no trabalho.

Entrevista - Quando você fala a 
gente vê que você é apaixonado mes
mo pelo rádio. Qual é, para você, o 
papel do rádio hoje?

Narcèlio - É promover o exercí
cio da cidadania, o mais que pode, 
estimular... fazer com que as pessoas 
reclamem, reclamem, exijam e não re
cebam pacificamente tudo que vem 
empurrado goela abaixo. A conta que 
você recebe, a conta do telefone da 
Coelce, da Cagece... Eu digo muito is
so ao ouvintedo rádio: se ela vem e vo
cê duvida da conta, você tem que re
clamar. A maioria das pessoas tem 
vergonha. Chegam num restaurante, aí 
vem uma conta a pessoa não reclama 
não, paga e vai embora. Não! Tem é 
que somar. Leva a maquininha de Ma
naus, e se não tiver a maquininha, so
ma e tira a prova dos nove. Para verse 
tá certo.

Entrevista - Nárcélio, você fala  
que o seu momento áureo dentro do

radialismo eram os seus programas 
feitos em bairro. Naquela época, esse 
tipo de programa prestava serviços à 
população. Isso era umaescapadela 
dafunção do rádio? Era uma desvir- 
tualizaçào do papei do rádio? Ou 
você acha que esse também é o papel 
do rádio?

Narcèlio - Eu acho que esse tam
bém é o papel do rádio. Porque há 
muita comunidade que não sabe nem.. . 
Não sei se vocês sabem? Eu vou fazer 
a pergunta: quanto é que custa tirar 
uma carteira de identidade? Vocês 
sabem?

Entrevista - Não custa nada. 
Narcèlio - Ah! E isso que eu que

ria ouvir (risos). A fila que se formava 
para tirar a carteira de identidade na
quele meu programa! Era algo impres
sionante. E na época, ainda não era de 
graça, mas lá a gente dava um j eito para 
ser de graça. Eu conseguia com o Go

verno do Estado. Então o rádio 
preenche sua finalidade quando 
vai a um local, por exemplo, um 
bairro desse e as pessoas ficam di
zendo o que acontece no bairro, 
para que as autoridades tomem 
conhecimento.

Entrevista - Já que você co
meçou afalar de política de novo, 
eu queria saber o seguinte: você 
é um radialista famoso e tudo, 
vocêpode ter usado asua influên
cia que você tinha no rádio, com 
os seus ouvintes e tudo. Como é 

que você se posiciona diante disso? 
Você usou realmente essa influência, 
ou se sentiu usado? Porque pode ter 
se sentido também...

Narcèlio - Eu prefiro ficar nessa 
sua tese: se sentir usado. Agora foi um 
experiência válida para mim. Porque 
eu tenho a impressão, não sei se vocês 
deram uma olhada, mas eu tenho recorte 
de toda a minha vida parlamentar e vo
cês vão ver que muitos assuntos que 
estão sendo focalizados hoje, eu já fo
calizava na minha época. Inclusive eu 
deixei na Constituição — eu deixei 
uma Constituição aqui em cima— um 
artigo mandando estudara relocaliza- 
ção do Aeroporto Pinto Martins. Eu 
coloquei que a TV Educativa (atual 
TVC) não poderia transmitir de graça 
para o interior, naquele tempo Canal 
10 transmitia de graça. Muitas outras 
coisas que se reclamam hoje em dia, eu 
consegui falar na Assembléia. Eu fui 
usado, porque eu fui até ingénuo, eu 
peguei a corda, eu fiquei a mosca azul. 
não tem a história da mosca azul? É 
muito importante a pessoa ser depu
tado, viu? Principalmente se a pessoa 
exerce com dignidade. Chegar na As
sembléia e votar, e reclamar e ser con
tra o governo como eu fui a ponto...
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Entrevista Narcélio Limaverde

Você sabe que quando um governador 
veta qualquer projeto de um deputa
do, volta para a Assembléia e o veto só 
é derrubado com a metade mais um 
voto. Então nunca... é muito difícil se 
derrubar um veto do governo. Porque 
todo governo ele fica com a Assem
bléia, e o prefeito fica com a Câmara na 
mão. Sabe como é que eu votava? A 
votação era secreta. Eu mostrava meu 
voto assim (levantando o braço) vou 
votar favorável ao projeto, contra o 
veto do governador, isso quando cu 
achava que o governador não estava 
correto. Então foi um dos motivos pe
los quais eu não continuei, porque o 
político para ser bom, tem que ter o 
que eles chamam de jogo de cintura. 
Jogo de cintura é a pior coisa que exis
te. É você contemporizar com tudo e 
eu acho que ninguém deve. Você tem 
uma responsabilidade muito grande 
na vida. Você não pode contempori
zar, você tem que lutar: “Ninguém 
deve aceitar pacificamente tudo que 
fazem.”

Entrevista- Narcélio, como 
é que você vê essa questão de al
guns radialistas utilizarem o rá
dio como um trampolim para en
trar na política?

Narcélio - Eu não chego ao 
ponto dc dizer que eles utilizam.
Eu penso que eles são tentados...
Até mesmo porque acham que 
vão ganhar muito mais. Mas pode 
ter algum. Éerrado. Agora eupen- 
so também que o radialista não 
deve ser filiado a nenhum partido 
e nem deve se candidatar. Eu fui pelo 
que expliquei aqui. Porqueeu estando 
no microfone, eu devo ter o direito de 
criticar, como eu disse também aqui, a 
todas as pessoas. Se eu for do partido 
do governador, eu nâo posso dizer... 
Você notou que quem é do partido do 
governador, ele erra aí ninguém diz? 
No meu lado, quando eu era deputado, 
do meu lado, todo mundo era bom, do 
lado de lá ninguém prestava. E você 
encontra pessoas boas tanto de um 
lado quanto do outro.

Entrevista - Coisas boas e coisas 
ruins também?

Narcélio - Pois é. Aí as pessoas 
acham, por exemplo, a gente estava na 
Assembléia, vocês sabem como é q ue 
funciona? Vem uma ordempara votar 
determinada coisa. Nesse tempo o lí
der era o Ciro (Ciro Gomes, ex-depu- 
tado estadual, ex-prefeitode Fortale
za, ex-govemadordo Ceará) chegava e 
dizia: “Isso aí agente vota contra!” Eu 
digo: eu vou olhar se é para ser assim! 
Aí ele não gostava de mim, é cl aro. Eu 
até dou razão. Se você é contra as de
terminações do partido. Hoje em dia 
tem uma tese ai que a fidelidade par

tidária obriga que você obedeça ao 
partido ou então perde o mandato. 
Vem aí uma lei nesse sentido.

Entrevista-Narcélio. só retoman
do uma pergunta que ela fez. Houve 
algum momento que você notou que o 
seu ingresso na política poderia tra
zer algum prejuízo para sua imagem 
de comunicador?

Narcélio - Houve, houve porque 
eu tive que deixar a minha empresa de 
17 anos, a Verdes Mares, justamente. 
Olha a ironia do destino! Justamente 
porque eu estava numa posição anta
gónica à do Tasso Jereissati, na As
sembléia. Então eu fui forçado a deixar 
a Verdes Mares, já  foi um prejuízo que 
eu tive, que era a empresa mais impor
tante. Foi um prejuízo tão grande! 
Porque muitas pessoas que me viam 
na televisão e no rádio, que indiscuti
velmente são os veículos de comuni
cação mais ouvidos, todas as pessoas 
que acompanhavam lá pensavam que

“Quando eu entro no 
rádio acabam todos os 
defeitos e eu começo a 
tentar impulsionar as 

virtudes. Eu não admito 
defeitos na profissão, no 

trabalho.”

eu tinhadcixado. “Ah ele foi eleito de
putado!” Eu tenho até um episódio 
interessante. Eu ia chegando na As
sembléia, aí um senhor me pediu uma 
ajuda. Um senhor já  idoso...“O se
nhor poderiame dar umaajudaseu de
putado?” Eu disse: “Olhe, eu não pos
so dá um ajuda agora porque eu tenho 
pouco dinheiro no bolso e o BEC está 
em greve— estava havendo uma greve 
no BEC—  mas assim que se resolver, 
o senhor venha aqui que eu posso lhe 
ajudar.” Eu acho normal ajudar as pes
soas. Ele disse: “O senhor é diferente, 
hein?! O senhor é diferente! O senhor 
é deputado que atende a gente. Agora 
tem um Narcélio Limaverde queera do 
rádio, foi no meu bairro e falava, recla
mava. Hojeemdia,elefoi eleito depu
tado e ninguém vê mais esse homem.” 
Eu disse: “O Narcélio Limaverde?” 
Ele disse: “Foi...” Ele insistiu até que 
eu disse: “Olha, eu sou o Narcélio Li
maverde!” Ele disse: “Ômeperdoe!!! 
É porque a gente é assim ignorante. Eu 
não lhe conhecia...” Não me conhecer 
já  era um erro porque todo mundo me 
conhecia, né? Aí eu disse: “Façamos o 
seguinte, não tem nada a ver com o que 
o senhor disse. Assim que o BEC re

solver, o senhor vem aqui que eu lhe 
dou uma ajuda.” Ele não voltou mais 
lá ... Uma outra coisaque eu vou dizer 
para todos vocês que é muito bom— 
eu tenho repetido isso, até no rádio, 
quando me perguntam— eu sou o pri
meiro signatário da lei que acabou com 
a aposentadoria de deputado. Um dia 
eu fui chegando na Teleceará, no meu 
retomo, e vejam a minha dificuldade 
em voltar, eu critiquei a Teleceará na 
Assembléia, levei os funcionários para 
criticar a diretória da minha empresa, 
porque eles estavam sofrendo muito, 
eu levei, e eles não votaram em mim. 
Então uma funcionária me disse, a se- 
cretária do departamento: “Narcélio, 
disseram que você ganha um dinheirão 
da Assembléia.” Eu digo: “Arranja um 
papel aí!” “Não, pra quê?” “Eu vou 
passar uma procuração para você re
ceber meu dinheiro.” “Não, foi a me
nina que disse...” “Então eu faço para 
a menina que disse, eu passo, eu vou 
escrever a procuração...” “Não...” 

“Então fique sabendo disso: ‘que 
eu não ganho nenhum tostão, e 
nem acho correto se ganhar’.” Para 
me aposentar foi com a maior 
dificuldade, o INSS nos dá uma 
micharia. E graças a Deus quem 
me ajuda é o rádio que eucontinuo, 
ganhando pouco, mais umaprevi- 
dcnciapri vada que eu paguei du
rante 20 anosc pertence à Telebrás, 
é que eu vivo, posso garantir o 
meu padrão de vida.

Entrevista - Eu queria reto
mar a pergunta anterior. Eu que

ria que você situasse, se houve um 
momento específico, que momento fo i 
esse quando você botou assim a mão 
na cabeça e se sentiu usado. "Eu acho 
que eu estou sendo usado... "

Narcélio - Foi no momento que 
eu disse que não ia mais... e que fui 
pressionado a voltar pela cúpula da 
minha empresa.

Entrevista - Comofoi o processo 
do senhor perceber que estava sendo 
usado?

Narcélio - É porque eu aparecia 
demais. Como candidato a vice, eu fui 
um cara que... Tinha comício que tinha 
só eu...O Paes de Andrade não ia. No 
dia da eleição que nós perdemos...eu 
num carro com o Paes, os vidros tudo 
fechado e eu: “Paes, vamos pelo me
nos abaixar os vidros dessa caminho
nete?” “Não tá fazendo muito calor...” 
porcausado ar-condicionado. Eu digo: 
“Não. Então vamos fazer o seguinte: 
eu desço e vocês continuam.” E eu 
senti que eu na cpoca c que era o 
homem. Depois eu fui candidato a de
putado, por causa do que disseram. 
Todos nós somos humanos. Eu fiquei 
impressionado com a minha perfor-

M esm o tendo afirma
do  que estava pronto 
para a entrevista. Nar
célio se mostrou tenso e 
ansioso, variando en
tre realização profissio
nal e frustrações com a 
política.

Durante a entrevista fo
ram citados 67 nomes 
de pessoas. Um  craba- 
Ihinho a mais para a 
produção. Vale lem
brar que o próprio Nar
célio. dias depois, tra
tou de referenciar mui
tos dos citados.
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Nos anos 50, Narcélio 
Uma verde foi chama
do de Locutor dos Bro
tinhos. O  "galã" da épo
ca lotava o  auditórios 
na apresentação do  
programa Divertimen
to e Sequência.

Em 85, Narcélio foi can
didato a vice-prefeiro 
pelo PM DB  com Paes 
de Andrade com o ca
beça de chapa. Na oca
sião, Maria Luiza foi elei
ta prefeita e mesmo as
sim no outro dia ele a 
entrevistou.
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mance, como vice-prefeito. E tanto 
era verdade que... eu tinha comícios. 
Eu, candidato a deputado, tinha comí
cio. Eu nãoiacom oTasso,oTassoé 
que vinha para o meu comício ou então 
ia para o meu comité. Eu tenho bem 
aqui por perto meu diploma. Eu tive 
36 mi 1 votos. Agora estão dizendo que 
a Patrícia (Patrícia Gomes, eleita ve
readora nas últimas eleições) teve 20 
mil votos! Pois eu tive mais voto que 
ela em Fortaleza, quando fui candida
to a deputado estadual. E eu fui força
do nessa época, que eu disse... pela 
cúpula da empresa e sempre me senti 
alguém usado eme senti ingénuo até.

Entrevista - Você não achou que 
isso poderia acontecer? Por que o se
nhor entrou napolítica ? O senhor não 
pensou nisso?

Narcélio - Não. Não houve tem
po! Geralmentequandoapessoasente 
uma necessidade de fazer algumacoisa, 
aquilo ali embota até a consciência da 
gente. Se eu tivesse... Por exemplo, 
minha mulher era contra... ela aca
bou também trabalhando, minha 
mulher fez discurso... Mas eu es
tava completamente impressiona
do, sentindo tudo isso que eu dis
se, desde o problema da empresa 
e as outras coisas que acontece
ram... Eu considero uma experiên
cia válida, mas às vezesquando me 
perguntam: “E o senhor foi depu
tado?” Sabe o que é que eu digo? 
Ninguém pode scr perfeito!

Entrevista-Narcélio, nas elei
ções municipais de 85, quando vocêe 
o Paes de Andrade perderam para 
Maria Luiza, logo em seguida você a 
entrevistou. Eu queria que você con
tasse esse fato.

Narcélio - Ah! Eu sempre sepa
rei a minha vida de radialista da vida 
política. E cu sempre admirei uma mu
lher assim 1 utadora como a Maria Luí- 
za, embora eu até tenha perdido para 
ela, e ela em determinado momento 
não tenha sido muito correta — não 
digo como prefeita— que chegou a ha
ver um problema com a minha mulher. 
Minha mulher foi funcionária munici
pal, mais eu sempre separei as coisas. 
Eu conversei com ela... levei a um pro
grama de rádio meu e ensaiaram uma 
vaia no programa, foi no bairro João 
XXIII. Aí eu disse: “Não, a prefeita 
tem queser respeitada!” Achoquena- 
quele momento ela era a prefeita da 
cidade, tinha que ser respeitada... não 
era mais a Maria Luiza candidata, que 
concorreu comigo. Inclusive, eu só 
perdi o controle uma vez. Eu ia saindo 
da casa do Paes, ele morava perto do 
Náutico (Atlético Cearense, um dos 
mais tradicionais clubes de Fortale
za). Ai quando eu ia descendo, tinha

duas mulheres edizia: “Quem vota...” 
Porque tinha um slogan: Quem vota 
cm Paes, vota em Narcélio Limaverde. 
“Nem deu não foi?” Eu digo: “Não 
quero conversa com você. Vocês são 
duas sapatões! ” Não tinha nada a ver, 
as mocinhas... (risos) A maior ofensa 
que eu encontrei para dizer foi isso. 
Foi um erro meu e todos nós temos 
momentos de erro.

jEntrevista - Narcélio, nós sabe
mos que em 85 você e o Paes estavam 
lá na frente disparado. E...

Narcélio - Nos últimos dias a 
gente sentia que as coisas iam caindo... 
principalmente por uma falta de união 
dentro do PMDB. O pessoal do PMDB 
não me queria... Eu não era filiado não, 
eu tinha uma simpatia pelo PMDB, 
tinha trabalhado em campanhas do 
PMDB anteriormente como radialis
ta, mas eunão era o homem! Opeeme- 
debista tradicional. E foi sentindo, a 
ponto de no dia da eleição, além de

“(...) Porque o político 
para ser bom, tem que ter 

o que eles chamam de 
jogo de cintura. Jogo de 
cintura é a pior coisa que 

existe. É você 
contemporizar (...).”

todos esses problemas que envolvem 
o Paes — eu o considero um homem 
correto, um homem que tem uma vida 
muito importante em relação a posi
ções na época da revolução... Mas ele 
é um cara que não tem carisma! ele não 
inspira simpatia a ninguém. Isso na 
política é muito ruim, né?

Entrevista - Hoje ele é deputado 
federai Como é  seu relacionamento 
com ele hoje?

Narcélio - É distante. Vocês se 
lembram da época que o Ciro foi can
didato a governador, e o PDT resolveu 
apoiar o Ciro, e eu ainda tive algum 
tempo... Eu tenho uma admiração mui
to grande pelo Ciro, viu? Tirando os 
excessos dele, eu acho um homem muito 
competente, que consegue fazer o que 
ele faz, precisa ter competência. Mas 
eucomecei atrabalhareeles começaram 
a me sabotar, não mandavam... Eu fazia 
os comícios só, como eu fazia anterior
mente. Eles deixaram demandar... Eo 
Paes insistindo dizendo: “Narcélio, a 
hora é essa, tem que dizer!” Aí eu fiz 
algo primárioem termos depolíticaque 
eunão me arrependo. Mais foi erro, foi 
erro tático. Eu fui àtelevisão edisseque

não votava no Beni Veras (senador 
pelo PSDB-CE, hoje), que ia votar no 
Paes de Andrade. Aí o PDT, q ue já era 
o meu partido nessa época, deu uma 
nota no jornal que ia me expulsar. Isso 
meprejudicou muito. Epor causa des
se apoio, eu fui uma reunião de radia
lista na Colónia de Iparana (litoral cea
rense, entre Fortaleza e o município de 
Caucaia), no Dia do Rádio, dia 21 de 
setembro— foi outro momento que cu 
perdiocontroleemocional. Umcolega 
que eu não me lembro agora quem foi, 
que também não era conhecido na épo
ca, veio até onde eu estava e disse: “Eu 
votava em você mas depois que você se 
vendeu ao Paes de Andrade, eu não 
voto mais não.” Aí eu dei umamàozada 
nele, foi um bolo danado. Eu outra vez 
perdi o controle. Mas nem todo mundo 
se aguenta quando é ofendido em algo 
que eu tinha certeza... Que quem co
nhece o Paes tradicionalmente não é 
homem dedar dinheiro aninguém, nem 
dar nada a ninguém. Eu fui porque ele 

tinha me lançado napolítica, como 
se fosse uma estratégia de campa
nha, que não funcionou.

Entrevista - Apesar de você 
reconhecer agora que entrou para 
candidatura a vice-prefeito por 
pressão do grupo Edson Queiroz, 
você cita em várias entrevistas 
que o Paesfoi uma presença muito 
marcantepara você entrar. Como 
é isso? Como ele influenciou?

Narcélio - Ele conseguiu 
transmitira mim a necessidade da 
minha presença. O Paes represen

tava na época— hoje em dia é que ele 
caiu um bocado— algo muito impor- 
tantena política nacional. Era um ho- 
memquena revolução criticou a revo
lução... Falava-se até que ele seria cas
sado e nunca foi. Então ele era marcante 
porque foi um cara que vivia em outra 
dimensão, na dimensão política, na 
Câmara Federal e achou que eu seria o 
vice ideal para ele, a partir do conhe
cimento da minha popularidade. Por 
issoéqueeufalavabemdele,ehojeem 
dia eu não falo mal, eu sou realista em 
relação ao que se diz e ao erro que co
meti e que não me arrependo.

Entrevista - Narcélio, mas quan
do você aceitou o convite para ser 
candidato a vice-prefeito, que tipo de 
aspiração você tinha? O que era que 
passava pela sua cabeça?

Narcélio - Olhe, seria terrível í O 
Paes de Andrade— acho que poucas 
pessoas sabem disso— secandidataria, 
com um ano se candidataria a governa
dor c eu assumiria a prefeitura. Então 
seria terrível. Porque eu acho que é um 
dos encargos mais difíceis do mundo 
édirigir uma cidade assimgrande como 
Fortaleza.



Entrevista Narcélio Limaverde

Entrevista- Você não queria?
Narcélio - Não, não é não querer. 

Era o medo de não fazer o que deveria 
ser feito. Podia ser até que eu tivesse 
feito um bom trabalho... mas não sei... 
não experimentei, eu não posso dizer. 
Por isso que eu acho, por exemplo, que 
o Juraci (Juraci Magalhães, atual pre
feito de Fortaleza, segundo mandato) 
foi um grande prefeito porque ele sa
be... As pessoas que vivem a cidade há 
muito tempo, como ele sabem o que é 
que precisa a cidade. Por exemplo, tu
do isso que ele fez e que deu notorie
dade e prestígio a ele, relembrou um 
outro prefeito de Fortaleza, que tem 
um grande prestígio, ainda hoje se fala 
nele, o Vicente Fialho.

Entrevista - Sua votação para 
deputado estadual de mais de 36 mil 
votos lhe surpreendeu?

Narcélio - Eu pensava que ia 
eleito e fiquei com medo, eu sai até de 
Fortaleza nodia da eleição, edaqui foi 
um genro que ligou para lá... “Rapaz 
tem saído muito voto pra você!”
Para mim foi uma emoção muito 
grande e tem um negócio aí no 
jornal que no dia da diplomaçào 
eu fui o cara mais aplaudido. E 
todas essas pessoas votaram em 
mim e me aplaudiram e não vota
ram depois.

Entrevista - Narcélio. mas 
antes de entrar nessa questão da 
tua candidatura a deputado esta
dual. você estava fazendo um pro
grama nos bairros, linha uma 
audiência enorme, você estava 
conhecendo os problemas dos 
bairros de Fortaleza, estava tendo 
contato com a população. Nos bastido
res você tinha conhecimento de que o 
Paes de Andrade ia tentar fazer uma 
jogada política e você poderia assu
mir o controle da cidade...

Narcélio - Se você se situar no 
tempo deve se lembrar que na época 
não havia eleição para prefeito. Isso 
foi decidido em 85, alguns meses antes 
da eleição. Então as coisas se precipi
taram, à medida que foi aprovada a 
emenda, permitindo eleiçõesnas capi
tais — até a emenda é do Mauro Be- 
nevides. Eu sentia, aquilo que a gente 
tem, a vaidade. O dirigente, o Edilmar 
dizia: “Narcélio tu tá com uma pene
tração muito grande! Todo mundo fala 
em você!” E como o Edilmar era co
mentarista político, eu senti queaqui- 
lo podia se transformar em política. E 
não nego que a gente... todos nós te
mos nossa vaidade, né?

Entrevista - Sentiu um peso. Um 
peso considerável...

Narcélio - É sentia. Agora para 
mim, e na época — nós estamos nos

situando antes de eu ser— eu achava 
importante eu termuita audiência e ser 
um radialista. Porque... não sei se vo
cês conhecem esse nome? Houve um 
homem aqui em Fortaleza, Paulo Cabral 
de Araújo, ele foi locutor de rádio, 
como eu, e ele foi eleito prefeito de 
Fortaleza. Uma Graaande votação... 
sai u da prefeitura e foi eleito deputado 
estadual, coisa difícil na época. Por
que anteriormente, o cargo executivo 
queimava as pessoas e ele conseguiu 
ser eleito. Então eu ficava pensando 
como se fosse assim... será que vou no 
caminho do Paulo Cabral?! Na época 
do Paulo Cabral ele ganhou notorieda
de, q ue eu ganhei, porque ele fez cam
panha pela Santa Casa de Misericór
dia e fazia um São João dos Lázaros.

Entrevista - Mas Narcélio, nesse 
contexto a pergunta seria a seguinte: 
qual fo i o peso da derrota na cabeça 
do Narcélio Limaverde. radialista de 
sucesso, com audiência garantida, 
como homem vaidoso?

“Eu não ia com o 
Tasso,oTassoéque 

vinha para o meu 
comício ou então ia para 

o meu comité. Eu tive 
36 mil votos.”

Narcélio - A derrota para vice- 
prefeito foi uma vitória. Porque eu 
continuei sendo indispensável. As pes
soas diziam: “Se fosse você teria ga
nho a eleição!” Ainda hoj e em dia tem 
gente assim: “Nárcélio se naquela épo
ca da campanha do Paes de Andrade, 
você fosse a cabeça, tinha vencido!” 
Então eu sai da eleição para prefeito. .. 
Embora, é claro, houve um trauma 
inicial, eu fiquei chateado, mas como 
não era eu... porque não diziam que eu 
era um perdedor não. Eu fazia o Bom 
Dia Ceará. Aí fui entrevistar o Flávio 
Marcílio (já falecido), que era o presi
dente do PFL, se eu não me engano, de 
um partido...

Entrevista - PDS
Narcélio - Nesse tempo ele era 

presidente da Câmara, se eu não mc 
engano— PDS, né? Eu disse: “Depu
tado, como o senhor vi u a elei ção?” Ele 
disse: “É, realmente ganhou a maioria, 
foi uma surpresa, e o Paes de Andrade 
não perdeu mais feio por causa de vo
cê.” Aí eu fiquei numa situação... Eu 
fui ao Edilmar e disse: “Edilmar, eu

não posso mais fazer o Bom Dia.” 
“Não, porque rapaz? Que é que hou
ve?” “Você viu a resposta do Flávio 
Marcílio, ele personalizou o repórter 
num assunto...” E para mim isso foi 
ruim proflssionalmente, porque eu 
era o entrevistador... mas para mim eu 
fiquei feliz com aquilo. Então não hou
ve trauma. E na reeleição não houve 
muito não que eu fui sentindo que não 
estava igual da vez anterior, mas eu 
fiquei frustrado, fiquei chateado, ma
goado até. Porque eu creio que fiz mui
ta coisa, que não merecia aquilo. Mas 
já  me recuperei, desde que eu voltei a 
falar no rádio, eu me recuperei.

Entrevista - Houve um momento 
em que eu senti que você tinha respon
dido àpergunta que vou fazer agora, 
mas eu quero pontuar melhor. Você 
disse que entrou para política inicial
mente por pressão do grupo, várias 
coisas... Mas mesmo assim, depois 
você se candidatou a deputado esta
dual. Porque exatamente?

Narcélio - Por causa disso 
que eu disse há pouco para o Ro
naldo: eu não fui considerado um 
perdedor na campanha para pre
feitura. Então o partido, as pes
soas tudo dizendo: “Você devia 
aproveitar...” O governador Ma
noel de Castro (governador do 
Ceará entre 1982 e 1983) tinha 
uma linguagem e dissepara mim: 
“Narcélio, cê tá vendo o cavalo 
passar selado e não se monta 
nele?!!” Então eu fui levado por 
uma vaidade natural.

Entrevista - É  isso que eu 
queria perguntar. Você se sentiu leva
do pela vaidade?

Narcélio - Foi, exatamente. Foi...

Entrevista - Havia algum interes
se anterior, antes da candidatura de 
prefeito? Ou só depois que você...

Narcélio - Não, não. Eu tinha di
to, quando terminou a eleição, que 
nunca mais mc candidataria a nada. 
Mas começou a haver isso, essa... uma 
pressão agradável, que não é a pres
são: você tem que ser!!! “Nárcélio, ra
paz, você vai desprezar esses votos?” 
O PMDB — eu fui candidato pelo 
PMDB—, ‘Narcélio você é importante 
para o partido. Você vai melhorar nos
sa legenda”. Então é um negócio muito 
normal. Foi um negócio assim: come
çaram— na nossa linguagem, eujádis- 
se algumas vezes, vou repetir— cor
da! Eu peguei corda muito grande.

Entrevista - E  havia alguma cor
da por parte do povo? Das pessoas?

Narcélio - Também. Também. 
As pessoas que telefonavam para a rá
dio diziam no ar. “Nós estamos espe-

N arcé lio  L im averde  
cursou até o  4o semes
tre de Administração de 
Empresa na Unifor. e 
ainda amarga a  frus
tração de não ter feito 
o  curso de Comunica
ção Social.

Lançou o  livro Senho
res e Senhoras contan
do  episódios pitorescos 
d o  rád io  cearense. 
U m a  co letânea de  
“causos" que o autor 
temeu se transformar 
em acento de banco.
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Narcélio Limaverde Entrevista

Depois da entrevista os 
alunos. acompanhados 
do  mestre/amigo Ro
naldo Salgado foram a 
um  barzinho a poucos 
quarteirões do aparta
m ento de Narcélio. 
onde  tomaram algu
mas cervejas.

Valdélio. que tinha que 
viajar às pressas para 
Canindé. tratou de al
m oçar rapidamente. 
Mas teve que dividir um 
pouco do bife com os 
que estavam mais dis
postos a gastar com 
bebida.
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rando pelo senhor!” Quer dizer, era 
um apelo muito grande, eu tinha que... 
eu me senti obrigado. E, embora aqui 
dentro de casa houvesse uma pressão 
muito grande... ninguém queria, por
que viam o exemplo do político... Por 
que você já  viu como é a vida do po
lítico? O próprio Paes, que é conside
rado um homem antipático, o aparta
mento dele, quando ele tá aqui, é com 
a porta aberta, todo tempo. E uma 
outra coisa, a gente perde a privacida
de, que eu não perdi, quando fui depu
tado. Talvez tenha sido um dos moti
vos do não-retorno, mais um somatório 
de todas as coisas que aconteceram. 
Eu não mudei... O meu fím-de-sema- 
na... ir à praia, nunca mudei não. Eu 
não sacrifiquei nada e nem na eleição 
vendi este apartamento para poder 
transformar em votos. Porque voto 
depende de dinheiro! Na primeira vez 
que eu fui eleito, houve um grande 
volume de votos de pessoas que que
riam me premiar pelo meu trabalho, 
mas entrou também dinheiro do depu
tado Moysés Pimentel, que fez 
uma campanha comigo e finan
ciou um comité e fazia contatos. 
Agora, em nenhum momento eu 
fui... Porque, alémdeeunão ter,eu 
não acho certo dá dinheiro por 
voto. Você ficacomprometido com 
a pessoa. Ora, sem você dá, as 
pessoas vão atrás exigindo em
prego. Vocês sabem que político 
faz parto c faz enterro. Uma vez 
um cara me pediu um caixão, por
que tinha morrido a mão dele— aí 
o Glauber Portela, que era dono do 
Indicador deFortaleza, muito meu 
amigo— aí eu fiz um cartão: “Glauber 
veja o que équepode fazer.” Aí muitos 
que eu fiz deram certo, um deles que 
foi esse caso, o Glauber encontrou-se 
comigo e disse: “Narcélio, tu sabe, 
uma vez você me mandou um cara...” 
“Qual deles?” “Não, um assim...” Eu 
disse: “Que foi?” Ele disse: “Ele che
gou lá e disse: ‘Dr. não morreu nin
guém não... me dá aí umdinheiroebota 
na conta desse deputado! * ”. Eu ainda 
acho quem perde o político muitas 
vezes é o eleitor.

Entrevista - Você não largou o 
rádio na época?

Narcélio - Não, de fornia alguma, 
mas muitas pessoas pensavam que eu 
tinha largado...

Entrevista - Ecomo era? Conci
liar rádio e política?

Narcélio - Ah! Sim. O seguinte: 
na Verdes Mares, antesda eleição, ela 
financiava todo aquele meu programa. 
Porque o programa era de graça o can
tor mas conj unto, o som, deslocamen
to tudo era pago. Depois que eu fui de
putado, eu tive que pagar tudim. E pa

ra deputado as coisas são mais caras. 
Às vezes eu ia com a minha mulher fa
zer uma compra, comprar qualquer 
coisa, ela entrava primeiro. Porque se 
eu entrasse, o preço já  subia. Porque 
deputado dá aquela idéia que ganha 
muito, deputado ganha muito tem que 
pagar muito.

Entrevista - Como eram as suas 
posições enquanto radialista epolíti
co. no programa de rádio?

Narcélio-Eu tive que sair da Ver
des Mares porque eu criticava o Tasso 
Jereissati e eu continuei sempre as
sim, eu depois fuipara a rádio Uirapu
ru, por causa de não aceitar a venda 
para os pastores da Igreja Universal, 
também tive que sair. Às vezes, tem 
que explicar porque que eu saía muito. 
Eu saía também por isso, por questão 
de não concordar. Quando eu saí da 
Cidade para O Povo foi porque o De- 
mócrito (Democrito Dummar, presi
dente do sistema O Povo de Rádio) foi 
lá dizer que queria que trabalhasse

com ele, e quando eu deixei O Povo, 
porque eu não concordei... se eu tives
se agora com a CBN, eu teria ficado. 
Porque eu sempre fui um homem que 
gostou da CBN, embora tem momen
to que ela não interessa a nós de jeito 
nenhum. Aí cu saí numa quinta-feira, 
na segunda eu já  estreei noutra rádio. 
Que eu digo... não sei se eu jádisse, vou 
sei repetitivo, que eu devo ir para o 
GuinessBook que um homem sessen- 
tão ainda arranjar emprego, é um negó
cio muito sério.

Entrevista- Você passou dois anos 
como deputado do PMDB. não é isso ?

Narcélio - Quatro... ah! sim no 
PMDB foram dois anos.

Entrevista - E de repente você 
mudou de partido. O que representou 
para você essa mudança?

Narcélio - Eu passei, depois que 
eu deixei o PMDB, cu passei pelo 
menos uns seis meses sempartido sa
bendo o que é que iria fazer da minha 
vida depois que deixei. E eu deixei o 
PMDB, houve um episódio muito sé
rio. Eu ia ser indicado como represcn-

“A derrota para vice- 
prefeito foi uma vitória.

Porque eu continuei 
sendo indispensável. As 

pessoas diziam: ‘Se fosse 
você teria ganho a 

eleição!

tante do partido em Brasília, então o 
governador Tasso Jereissati disse no 
jornal que eu não seria, que eu não iria 
ser... ele disse publicamente. Outro 
momento que eu perdi o controle emo
cional . No dia da convenção do PMDB, 
que nós iríamos ser votados, nós está
vamos lá na convenção, com todos os 
dirigentes, inclusiveoTasso. Eu levei 
uma faixa dizendo: pode ser a última 
convenção do PMDB porque o gover
nador está acabando com ele! um ne
gócio assim... eu já  fui insultando. 
Chegou lánahoraeledissequeeu não 
seria, nem eu, nem o Antonio Câmara 
(ex-deputado estadual) e o Franzé 
Moraes (ex-deputado estadual). En
tão, no momento eu pedi permissão 
para explicara minha posição. Ai não 
deixaram, eu tomei o microfone das 
mãos do Expedito Machado (ex-de
putado e ex-ministro de Viação e Obras 
Públicas no governo do presidente 
João Goulart) e disse uns desaforos, 
no ginásio assim... chega o eco. Quase 
que agrediram, partiram para cima de 

mim pra me agredir. Mesmo as
sim eu passei mais de um mês no 
PMDB. Depois foi que sai. Eu 
fui, no inicio do governo, comuni
cado pelo Tasso Jereissati que 
seria vice-líderdele, aí não aceitei. 
Porque eu dizia que só seria vice- 
lidcr se eu tomasse conhecimento 
de tudo que ia acontecer e que 
acreditasse no que ia acontecer.

Entrevista - Sim, mas aí como 
fo i essa transição ? Você saiu do 
PMDB...

Narcélio - Sim, porque tinha 
um companheiro de Assembléia e de 
rádio que estava sendo candidato do 
PDT a prefeito. Todos achavam que 
a minha idéia de sair era porque eu 
também queria ser candidato a prefei
to. Então eu passei 3 ou 4 meses sem 
partido e entrei no PDT para trabalhar 
na campanha do Edson Silva (deputa
do pelo PSDB-CE, hoj e) para prefeito 
de Fortaleza. Eu fui um dos que luta
ram para Edson Silva ser prefeito de 
Fortaleza, não faço segredo. Embora 
ele depois não tenha sido correto co
migo no episódio da eleição que elefoi 
candidato a deputado federal e eu 
estadual. O PDT, se voccs não sabem, 
todo mundo acha que ganhou a eleição, 
e começou daí, isso eu critico o Edson, 
é que ele poderia ter 1 utado e não 1 uto u, 
perdeu por cinco mil votos. Se hou
vesse segundo turno, teria havido se
gundo turno na eleição que o Ciro foi 
eleito prefeito de Fortaleza (em 1988).

Entrevista - Mas que episódio foi 
esse, na época que ele era deputado fe
deral e você deputado estadual?

Narcélio - Hein? É que ele fazia 
uma dobradinha comigo e a partir do
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momento em que eu disse que não ia 
votar no Beni Veras e sim no Paes, ele 
caiufora. Elemedeixou...elenão com
pareceu às reuniões que eu ia.

Entrevista - Em 91. quando você 
deixou o PDT. novamente, você afir
mou que algumas pessoas iam ficar 
contentes com essa decisão. Quem 
são essas pessoas ?

Narcélio - Alguns dirigentes que 
na época disseram que iam me expul
sar e não tiveram coragem de expulsar. 
Eles disseram que iam me expulsar 
mas não tiveram coragem. Então fica
ram felizes porque eu deixei, não pre
cisaram nem me expulsar.

Entrevista - Não citou nomes na 
época e nem hoje?

Narcélio - Não. Tem muitas 
pessoas... Existe o seguinte: há pes
soas importantes que devem ser ci
tadas e há outras que nem merecem 
a citação. Eu tenho um lema de vida: 
o elogio depende de onde parte, tem 
gente que elogia a gente e é com
prometedor. E tem pessoas que 
elogiando é importante, a gente 
fíca morto de feliz.

Entrevista-Narcélio. mesmo 
tendo uma votação muito expres
siva na primeira vez que você se 
candidatou a deputado estadual, 
depois a reeleição com outro par
tido, não lhe garantiu outro man
dato. Eu lhe pergunto: você con
sidera que fo i um erro tático ter 
mudado de partido para se reele
ger e o partido teve culpa nessa 
não-reeleição?

Narcélio - O erro tático foi ter fi
cado contra a decisão do partido que 
apoiava o Beni Veras para o Senado. 
E eu votei no Ciro Gomes para gover
nador, na época. Não votei no candi
dato contrário a ele não. Apenas eu 
não votei no Beni Veras. Votei no Paes 
de Andrade para o senado e votei no 
Edson Silva para deputado federal.

Entrevista-Então você achaque...
Narcélio - Sim, que o erro tático 

não foi ter saído do PMDB para o 
PDT, porque foi plenamente justifi
cado aminhadecisãodesair do PMDB. 
E eu não precisei do PMDB para me 
eleger! Eume elegi! Eu tive quociente 
eleitoral. Então eu não fui deputado 
eleito pelo PMDB. Eu fiz com que o 
PMDB elegesse mais pessoas. Algu
mas pessoas não compreendem a gen
te mudar de partido não, que é um 
negócio muito sério, viu? Muitas pes
soas achamque... Mas não sabem que 
o caratásofrendodentrodaquelepar- 
tido. Então se você está num partido 
que você não é reconhecido, não existe 
um prestígio para você, você sair... Eu 
acho normal sair. Agora estão criando

uma lei que quem sair do partido— é 
a lei da fidelidade partidária— perde 
o mandato.

Entrevista - Narcélio, as tuas di
vergências com o Tasso —  na época 
que você fo i eleito pelo PMDB. ele 
também era candidato a governador 
pelo PMDB, mas depois esse processo 
se configurou como um processo de 
ruptura — e a ascensão do grupo do 
Cambeba. não teriam uma influência 
na tuanão-reeleição como deputado ?

Narcélio - Uma vez eu cheguei na 
Teleceará —  depois que eu perdi a 
eleição— e encontrei umapessoa, ele 
não disse sob segredo não, o irmão do 
Gidel (Gidel Dantas, atual superin
tendente do Detran-CE), Gineton, dis
se: “Narcélio, nós saímos aqui nesse 
subúrbio só dizendo que você não era 
mais candidato”. Eu não acredito que 
Tasso Jereissati tenha dito: “Nárcélio 
não vai eleito! ” Ele disse para eu não 
ser eleito o representante do PMDB

“Você vai melhorar nossa 
legenda”. Então é um 

negócio muito normal.
Foi um negócio assim: eu 

já disse algumas vezes, 
vou repetir - cor-da!”

em Brasília, mas dizer: “Narcélio não 
deve ser eleito deputado! ” ele não de
ve ter dito. Agora algumas pessoas ao 
redor dele me consideravam alguém 
difícil para o projeto deles. E o proble
ma do Tasso foi o seguinte: eu era em
pregado do Tasso, que na época era 
também dono do Sistema Verdes Ma
res. Uma vez, um pouco antes de as
sumir, eu já era deputado e ele já era go
vernador, ele tem uma casa naSena do 
Pacoti (região serrana situada a 1 OOkm 
de Fortaleza), e eu fui para a Instância 
Vale das Flores (hotel de Pacoti). Eu 
estava lá e o dono da Instância diz: 
“Narcélio, apareceu aqui uma moci
nha, parece que é filha do Tasso, di
zendo que ele vem aqui e queria falar 
com você.” Aí eu talvez que não tenha 
levado muito a sério a chegada dele. 
Porque o Tasso é governador e faz 
questão de ser. Ele ainda não tinha as
sumido mas era governador do Esta
do. Quando ele entrou, eu disse: “Ah! 
agora a estrada vai melhorar o gover
nador tem a casa aqui!” Rapaz! Ele 
disse: “Eu não vim aqui para falar nis
so, não. Por que que o senhor não me 
arranja dinheiro para fazerisso?” “Por
que não é a minha função, a função é

sua. Você é governador!” Estava As
sis Machado (atual secretário de go
verno e no primeiro govemo do Tasso, 
secretário de obras), a Renata (Jereis
sati, esposa do governador), a mulher 
do Assis Machado. Talvez tenha sido 
a maior ofensa que já  se fez a uma pes
soa, principalmente porque eu era em
pregado dele. Eu era funcionário da 
Verdes Mares. A outra foi uma reu
nião que se promoveu dentro do Palá
cio — nesse tempo eu já  era do PDT 
— para ele explicar que não podia dar 
aumento aos funcionários estaduais, 
que não havia condições. Ele mostrou 
os gráficos tudim, falou tudim. Aí de
pois que ele terminou, eu disse: “Go
vernador!” Ele disse: “Oh! Nárcélio 
pode falar.” Eu disse: “Governador a 
sua explanação realmente é convin
cente. Nós sentimos que o Estado 
pode não ter condições de dar um 
melhor salário ao funcionário, só tem 
um coisa governador, o povo não acre
dita nisso não.” Ele disse: “Porquê?” 

“Porque o senhor gasta muito di
nheiro com publicidade.” Ele dis
se: “O senhor quer que eu tire a 
publicidade?” “Não estou lhe di
zendo isso, porque eu sou um ho
mem de comunicação, eu acho até 
interessante o senhor se divulgar. 
Compreenda o que é que eu disse. 
Eu disse: ‘o povo não acredita, 
que o senhor gasta muito.’” “O 
senhor...” Aí ficou insistindo, aí 
bateram em mim: “O homem tá 
ficando vermelho...” Eu disse: “Eu 
não tenho nada a ver com isso. 
(risos) Eu não vim aqui para... Eu 

vim foiparaouvir,meconvidaram...” 
Aí o Ciro vamos suspender a reunião. 
Quando nós saímos, o Ciro: “Narcélio, 
daqui ameia hora vamos recomeçar.” 
Eu disse: “Eu não venho mais não.” Aí 
vim embora. Então o cara tem que 
respeitar o Governador do Estado... 
como eu não dava para isso. E sim... 
votei nele para governador e votei no 
Juraci agora para prefeito. Olha aí a 
confusão formada. Vou dizer porque 
que eu não votei no Juraci para gover
nador: porque ele era comprometido 
com aquilo que eu acho pior na política 
brasileira, que agora está com Fernando 
Henrique Cardoso. Agora o Juraci, 
para prefeito, eu acho que ele é um 
homem da cidade de Fortaleza. Eu 
acho que ele é um bom prefeito.

Entrevista - Ele era comprometi- 
do com o quê?

Narcélio - É que ele era PFL... 
essespartidos. Eo Fernando Henrique, 
hoje em dia, é junto do PFL.Nadapes- 
soal com ninguém, só pelo que ele re
presenta: Antonio Carlos Magalhães, 
esse povo, Maluf, o Maluf, hoje em 
dia, nem é mais do PFL. Hoje em dia 
é do PPL... PPB.

N o bar, professor e alu
nos abriram o maior bo- 
cão. Admitindo falhas e 
sugerindo melhorias, 
além de vibrarem ainda 
mais com o projeto e a 
confecçào da revista.

Ronaldo Salgado e Joa
na D'arc aproveitaram 
para lavar uma roupi- 
nha suja e resolver ma
les entendidos de sala de 
auía. Mas tudo acabou 
bem. N o  final estavam 
trocando figurinhas.
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Ramiro, Juliana, Joana, 
Kiko e o  professor/orien- 
tador Ronaldo Salgado 
resistiram á cervejada 
até o  fim. Apenas Kiko 
nào resistiu tanto as
sim. mas foi ajudado 
pelos companheiros.

Foi levado pra casa por 
Ramiro, Juliana e o  Prof. 
Ronaldo Salgado, pro
m etendo dormir pra 
poder ir a um aniversá
rio à noite.
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Entrevista - Eu queria saber...
Narcélio - Eu estou sendo muito 

sincero, viu? Vejam aí até que ponto... 
Tem umas coisas...

Entrevista - Se você fizesse um 
balanço da sua vida, da sua vida toda. 
O que é que o senhor mudaria ? O que 
é que o senhor teriafeito?

Narcélio - Nada! Não mudaria 
nada! Eu acho que eu sou uma pessoa 
muito feliz na vida. Eu sou casado há 
38 anos, com a mesma mulher, que ho
je em dia édifícil, mas sou. Enão acho 
nada demais quem muda, porque a 
pessoa deve mudar quando nào dá 
certo. Eu não mudei, porque tanto eu 
dou certo com ela, como ela comigo. 
Talvez aquilo queeu falei... Eu deveria 
quando fiz o vestibular ter entrado em 
Comunicação Social. O resto tudo a 
mesma coisa, não tem nada...

Entrevista - Nos seus artigos re
centes no jornal, o tema centralésem
pre o amor por Fortaleza? E como é 
que o senhor ver Fortaleza, hoje?

Narcélio - Eu não sou saudo
sista a ponto de querer que tudo 
aconteça. Eu gosto de relembraro 
que aconteceu, que na época era 
coisa séria e hoje é engraçado, às 
vezes, até ridículo. Mas eu penso 
que Fortaleza nunca deveria ter 
demolido oprédio daFemxCaixeral 
(na rua Guilherme Rocha), o pré
dio onde começou a escola de 
Comunicação Social, na Barãodo 
Rio Branco, que era Faculdade de 
Odontologia. O prédio da Fenix 
Caixeral na praça José de Alencar, 
a Itapuca Vila, que era ali na Gui
lherme Rocha, entre a Princesa Isabel 
e Dona Teresa, que era uma constru
ção muito bonita que tinha um estilo 
definido. O Palacete do Plácido que 
era aqui bem perto, que se vocês verem 
as casa ao redor, podem ter umaidéia 
do que era o Palácio do Plácido que era 
na mesma linha sendo bem grande, 
com uma grande escadaria. Então, eu 
sou contra a falta de memória da cida
de. Quando a gente viaja ver como se 
preserva a memória, como se faz... 
Aqui em Fortaleza, é uma coisa: anoi
tece e não amanhece. Tudo derrubam 
de uma hora para outra, não se cultua... 
Embora Fortaleza seja uma cidade 
relativamente nova, não tem muita 
tradição, mas tem coisas que deviam 
ser mantidas. Casas de pessoas ilus
tres. Não era favorável a colocar a 
Coluna da Hora, do jeito que era, eu 
acho quedo jeito que ela foi estilizada, 
ela é bonita. Nem sou favorável à volta 
do Abrigo Central que era um mons- 
trengo no centro da cidade. Eu acho 
que tem coisas que tem que ser preser
vadas, desde que tenham que ser, não 
é tudo. Há coisas que têm que ser pre

servadas. Agora o que eu gosto de re
lembrar é q ue a gente ia para o cinema, 
tinha o Cine Centro, tá vendo aqui? 
(apontando para um quadro da sacada 
do prédio do Cine Centro), o Cine 
Centro era esse aqui, foi um pintor que 
fez para mim. É na Tristào Gonçalves 
com Duque de Caxias, é uma pintura 
do Cine Centro.

Entrevista -Aindatemlà, oprédio 
ainda tem.

Narcélio - É... tem o prédio. Era 
um cinema que a gente ia com a namo
rada, nesse tempo era a única coisa que 
a gente fazia com a namorada, era ir ao 
cinema porque as diversões eram pou
cas. Para ira  uma festa... chamavam 
um bazar de música, que era dia de do
mingo. Bazar dc música era um pro
grama da PRE-9, quem fazia era meu 
pai, tocando só música dançante. En
tão tinha umas festas familiares, mas 
a gente ia mais ao cinema, porque no 
cinema a gente podia ir todo dia. E no 
Cine Centro só tinha um projetor. No 
cinema era o momento que a gente en

“Há pessoas importantes 
que devem ser citadas e há 
outras que nem merecem 
a citação. Eu tenho um 
lema de vida: o elogio 

depende de onde parte.”

contrava para botar pelo menos a mão 
assim (gesticulando) a mão no ombro 
da namorada, chegar mais perto dela. 
Aí tinha um momento que cortava e 
acendia a luz era só vendo os namora
dos se afastando. Diz minha mulher 
que eu nunca peguei nela não. (risos)

Entrevista -Narcélio, a gente vê 
que você tem um amor quase... quase 
não. um amor roxo por Fortaleza... E 
em algumas entrevistas você revela 
que tem um sonho de ser prefeito de 
Fortaleza. Esse sonho ainda existe?

Narcélio - Acabou-se, agora cu 
não tenho mais idade não para aspirar 
isso. Eu gostaria deter sidoprefeitode 
Fortaleza, não sei... aí entra uma série 
de contradições.

Entrevista - Narcélio. você diz 
que não tem mais idade, para ser pre
feito de Fortaleza. Será se você não 
estaria escondendo, aí. a decepção 
que a política lhe causou?

Narcélio - (pausa) Há uma dife
rença em ser deputado e ser Executivo, 
né? O deputado ele tem que obedecer

e não tem praticamente direito a nad a. 
Quando você ver um candidato desse 
dizer: “Eu vou aumentar...** Ele não 
faz isso porque ele não pode, ele não 
tem condições de aumentar ninguém. 
Elepode falar apelando, pedindo. Ago
ra o Executivo ele pode fazer muita 
coisa, ele tem a caneta na mão. É isso 
que é adiferença. Talvez a decepção de 
deputado não fosse aplicada... O Exe
cutivo é ruim se ele for, o deputado 
pode ser ruim por falta de condições.

Entrevista - Narcélio, a gente per
cebe que o espírito natalino já  chegou 
na sua casa (a entrevista foi realizada 
próximo do Natal). Em 195 7, na Fo
lha do Rádio, lhe perguntavam o que 
você ia pedir de presente para o Papai 
Noel. A resposta fo i felicidade para 
vida presente efutura. Então, hoje 39 
anosdepois. você pode dizer que Papai 
Noel não lhe esqueceu? Ou seja, o 
Narcélio é um homem feliz?

Narcélio - Eu sou feliz dentro do 
que se convencione achar o que é fe
licidade. Que é uma família tudo muito 

bem, com suas dificuldades. Por
que nós estamos numa época de 
dificuldades. Se eu tenho um pa
drão mais ou menos, eu tenho um 
filho uma filha queprecisamaqui 
acolá duma ajuda que eu dou com 
muito facilidade. Tendo, como 
dava para pessoas estranhas. Mas 
duma certa maneira eu me consi
dero um homem feliz. Não reali
zado, porque no dia que umapes- 
soa disser que está realizada, já  
morreu. Acho que cada dia que 
passa a gente vai se realizando em 
outra coisa, na nossa profissão, na 

minha maneira de ser, de viver.

Entrevista - Narcélio. eu queria 
agradecer três coisas. Primeiro por 
ternos recebido tão bem, segundo por 
ter nos dado uma entrevista tão ma
ravilhosa e terceiro pelo lanche.

Narcélio - Eu estou com muito 
medo de não ter dado uma boa entre
vista pra vocês. Acho que falei de
mais. Eu converso demais. Agora a 
honra que eu tenho... Não sei se vocês 
prestaram atenção que eu disse que eu 
fui político, ninguém entrava na minha 
casa não. Olhe, aqui nào entra todo 
mundo, não! Entraram vocês. A Hele- 
niraé testemunha aqui. Eu infelizmen
te eu estou chegando... parece assim 
que eu nào tenho amigos. Sabe quem 
são meus amigos atualmente? Meu ir
mão Paulo (Limaverde, radialista), 
minha irmã, meus dois genros, minha 
nora, os filhos eque eu frequento. Por
que eu só tenho tempo para eles. En
tão por isso é que digo: poucas pes
soas ffeqilentam a minha casa. Eu vou 
muito para casa da minha filha. Daqui 
a pouco nós saímos daqui para a casa
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da minha filha lá na Manibura (bairro 
dc Fortaleza). Eu tenho uma coisa, eu 
nào gosto, emboraseja um homem de 
comunicação, imagine! Tem coisasque 
eu nào gosto. Eu nunca fui um homem

de Ideal (clube elegante de Fortaleza), 
de coisa... E era muito procurado quan
do era deputado, porque quando o 
cara é deputado aí as coisas são dife
rentes. A minha casa na praia, quando

eu era deputado, era um negócio hor
roroso de gente. Aqui nào, mas minha 
casa de praia. Hoje em dia só vamos 
nós mesmos e se vocês quiserem (ri
sos e aplausos).

Algum as vezes, o  pró
prio entrevistado mani
festou interesse pela 
revista, querendo sa
ber quando seria publi
cada. Isso porque o 
material demorou a ser 
enviado à gráfica
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