
Aracaju, 05 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor MARCELO DEDA
DD. Deputado Federal

Senhor Deputado,

A ANSEF - Associação do Funcionários do Departamento
de Polícia Federal, lançou há nove anos atrás o Projeto "PAPO SÉRIO",,
idealizado e dirigido pelo então Presidente da Ansef EDGAR BRAS
MENDES, cujo objetivo principal era informar à juventude sergipana
sobre os riscos das drogas. Tal projeto fora desenvolvido através de
palestras, distribuições de panfletos e propagandas. As palestras
ministradas principalmente nas escolas da rede pública e particular, mas
como também em vários segmentos da sociedade, ou sejam, empresas
privadas, órgãos públicos, associações, centros comunitários, igrejas,
condomínios etc.
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No ano passado, a ANSEF através do nosso Diretor de
Patrimônio PLÍNIO BOSON renovou o projeto com o nome "ESCOLA
LIVRE", com nova metodologia de palestras, cujo projeto vem se
desenvolvendo até os dias de hoje, e em razão da importância que a
sociedade tem dado a este trabalho voluntário, praticamente atendemos
mais de 70% das escolas de Aracaju e grande parte das escolas do interior
do Estado, chegando até mesmo aos municípios baianos circunvizinhos a
Sergipe.

Caro Deputado, esses quase dez anos de trabalho
desenvolvendo esses projetos, somados à minha experiência profissional
de 20 anos no combate ao narcotráfico e outras atividades de competência
do DPF, sinto-me à vontade e com segurança para dizer-lhe que nossos
jovens, futuro do nosso Estado e País, PEDEM SOCORRO e ninguém
ouve. Nenhuma família está livre de ter um filho drogado, as drogas não
discriminam, circulam em todas as classes sociais. Por estes motivos é que
venho a vossa excelência para sugerir um plano de meta para a sua futura
administração frente à Prefeitura de Aracaju. É muito comum todo
candidato prometer obras na cidade, e às vezes até cumprem. É muito fácil
tapar buracos e reformar prédios, mas será que é preciso ser um grande
político para executar tais tarefas? Com dinheiro no caixa é muito fácil ser
competente. Será que administrar uma cidade se restringe somente a isto?
Dentre os candidatos a prefeito de Aracaju, escolhi vossa excelência para
endereçar esta carta, considerando que o Partido dos Trabalhadores (PT),
que muito admiro pela sua seriedade, é o único que tem se mostrado
preocupado com os problemas sociais das classes menos favorecidas.

Aracaju necessita, urgentemente, desenvolver atividades que
ocupem as crianças e adolescentes, afastando-as das drogas e
consequentemente da marginalidade, e nada melhor do que o esporte. O
nosso Pais já provou ser um celeiro de grandes atletas, basta que o poder
público ofereça os meios para transformar os nossos jovens ociosos em
cidadãos sadios e com alta estima.

Sugiro, portanto, que vossa excelência. estude a possibilidade
de somar aos seus planos de metas para Aracaju um projeto de construção
de MINI-COMPLEXOS OLÍMPICOS, com a seguinte estrutura cada:
CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA COBERTA PARA VOLEIBOL,
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HANDEBOL e FUTEBOL DE SALÃO, PISCINA SEMI-OLÍMPICA
e PISTA DE ATLETISMO, distribuídos em bairros periféricos da cidade
como: SANTOS DUMONT, TERRA DURA, BUGIO, AMÉRICA,
INDUSTRIAL e outros.

Quanto aos instrutores e professores para as citadas
modalidades, a Prefeitura poderá contar não só com os servidores do
município, mas também com voluntários e universitários da área de
educação fisica, que exerceriam sua futura profissão como matéria prática,
sem ônus para a prefeitura, com prévio convênio com a Universidade
Federal e particulares.

Confesso que tive a ousadia de encarar esta missão, pois sei que
tenho força de vontade e coragem para isto, mas sei também que é muito
difícil uma pessoa do povo ficar frente a frente das autoridades
constituídas e pessoas jurídicas e fisicas, como PELÉ, compromissadas e
interessadas com a causa, para pedir apoio. Por este motivo recorro ao PT,
como uma única esperança para dar o pé inicial, para a solução dos nossos
problemas sociais.

Diante mão, já me coloco à disposição para ajudar de alguma
forma a sua futura administração, sem ônus para a Prefeitura, já que sou
um privilegiado neste País de ter emprego certo.

Na oportunidade, aproveito para extemar o meu grande apreço
por vossa excelência, considerando-o um dos mais competentes político do
nosso Brasil, e compromissado com as causas sociais.

Respeitosamente,

ousa
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