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Capote da Madrugada traz
frevo para as ruas da cidade

Meteorologia
Gerência de Hidrometeorologia, da Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Naturais (Semar), prevê a ocorrência de chuvas em todo o Piauí para estas segunda e
terça-feira de carnaval, o que pode significar precipitações além do previsto. Apesar da possibilidade de chuva, a temperatura deve permanecer alta, máxima de 35 graus e mínima de
22. Na segunda-feira, o céu permanece nublado a parcialmente nublado com chuvas no decorrer do período. A temperatura
máxima será de 35 ºC e a mínima de 23ºC. Na terça-feira, o
tempo permanece parcialmente nublado a nublado com chuvas ocasionais no decorrer do período. A temperatura máxima
será de 34ºC e a mínima: 23ºC.
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inspiração é o Galo da
Madrugada, o maior
bloco carnavalesco do
mundo, e a paixão pelo frevo é
uma só. O Capote da Madrugada, de Teresina, surgiu em
2005 para comemorar os 100
anos do frevo. Com 40 pessoas
participando de uma festa no
Clube da Engenharia, o bloco
cresceu, e muito. Na tarde do
último sábado, dia 17, foram
1.200 pessoas que desfilaram e
dançaram frevo na avenida
Dom Severino, no Jóquei Clube, na zona Leste de Teresina.
O desfile é puxado por uma
picape que leva escultura de
três capotes, conhecidos em todo o Brasil como galinha
d´angola. É o Capote da Madrugada, sua fêmea e um filho
rompendo a casca do ovo.
O Capote da Madrugada foi
criado por pernambucanos que
moram em Teresina, mas os teresinenses adotaram o bloco,
que tende a crescer por sua organização e animação.
A Orquestra de Frevo Capote da Madrugada, formada
por 16 músicos e dirigida por
Issácio dos Santos, da Polícia
Militar, tocou frevos de sucesso
e uma multidão acompanhou,
dançando, alguns com sombrinhas coloridas, outros não.
O presidente do Capote da
Madrugada, Alexandre José Sá,
informou que o bloco fez o percurso até o encontro da Avenida Homero Castelo Branco
com a Dom Severino.
Ele ficou surpreso com o
número de pessoas que o Capote da Madrugada conseguiu levar para dançar. “O
Capote da Madrugada é 100%
frevo e 100% Teresina”, afirmou Alexandre Sá.
Um dos fundadores do Capote da Madrugada, o empresário Lacet Ludmar, diz que o bloco consegue fazer o melhor carnaval porque é feito com emoção. “É um carnaval de emoções”, falou Ludmar.
Irreverente, a oficial de Justiça Teresinha Furtado levou
para o desfile sua sombrinha
colorida e estava com um avental. “Nós estamos até patrocinando o Capote da Madrugada
porque acreditamos no carnaval
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Vôos
lAntes de se preocupar em
reformar o aeroporto de Teresina, como se promete,
não seria melhor negociar
com as empresas aéreas a
manutenção dos vôos para a
capital do Piauí?
Do jeito que vai, o aeroporto
de Teresina, remodelado e
moderno, vai ficar às moscas, não servindo para nada
e coisa nenhuma, pois a cada dia diminuem os vôos para a capital.

Aeroporto

eToda vez que se fala em
melhoria no aeroporto de
Teresina as pessoas que
moram nas proximidades ficam apreensivas. Isso porque há muitos anos, décadas, existe o projeto para a
retirada das famílias daquela
região, que seriam transferidas para outros bairros. Já
se falou também na transferência do próprio aeroporto
para outra área da cidade.
Enquanto isso...
Verbas

n O município de Barras, ao
Norte, e Água Branca, ao
Sul de Teresina, são as cidades onde o carnaval é mais
animado. Milhares de foliões
deixaram de Teresina rumo
aos dois municípios. O fato
de estarem próximas à capital (cerca de 100 quilômetros), tornou as duas cidades campeãs da folia.

nO Ministério da Saúde liberou R$ 342.000,00 para a
Secretaria Estadual da Saúde investir na estruturação
de hospitais no Piauí. O recurso liberado é de uma emenda individual do deputado federal Nazareno Fonteles, em 2006, cujo valor total é R$ 752.722,21.

Zona rural

lOs policiais rodoviários federais são unânimes em afirmar: nunca passaram tantos
carros pela BR-343, como
neste carnaval. No sábado, a
média foi de 800 veículos/hora que deixaram Teresina rumo à região Norte e ao
litoral. A torcida é para que
todos retornem na maior
tranqüilidade, após a folia.

lA Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (Semec)
e Superintendência de Desenvolvimento Rural (SDR)
estão intensificando a recuperação, ampliação e construção de prédios escolares
na zona rural de Teresina.
São mais de 20 escolas e
sete Centros Municipais de
Educação Infantil sendo
reestruturados somente
neste começo de ano.

Cargos

Luz para Todos

Estradas

eA população de Luzilândia, no Norte no Estado, aposta na briga entre os deputados Robert Rios e Ismar
Marques, para a Secretaria
de Segurança. Os dois são
pesos pesados para assumir
o cargo no segundo governo
Wellington Dias.
Questões
nSerá que aumentar a idade penal, simplesmente, vai
resolver o problema da violência no Brasil? Será que
essa “saída” (pela tangente)
não vai resultar no aumento
da população carcerária, que
já é enorme nos presídios e
casas de detenção existentes
no país? Será que a aplicação da lei, para todos, indistintamente, já não seria suficiente para inibir o crime?

eO deputado Cícero Magalhães (PT) solicitou ao presidente da Cepisa, Jorge Targa, a licitação dos serviços
de eletrificação dos povoados: Assentamento Nova
Conceição, Barra da Mesca,
Buritizinho I e II, Cágados,
Canabrava, Cocal, Gameleira, Miroró, Ponta da Serra,
Ramalho e Várzea.

SÍMBOLO
Três capotes enfeitam o carro principal que puxa todo o bloco pelas ruas

ç ADOÇÃO

O Capote da Madrugada foi criado por pernambucanos que moram em Teresina, mas
os teresinenses
‘adotaram’ o bloco
popular”, afirmaram os empresários Egilda Marques e André
Gildeon, que dançaram frevo
com os programadores e técnicos de computador Wlayrton da

Silva Mendes, Gildeon da Costa e Hudson Medeiros. “A festa
está maravilhosa”, falou Wlayrton da Silva Mendes.
O médico Edinho Baiano afirmou que mora em Tocantins, mas fez questão de participar do Capote da Madrugada
na tarde e noite de sábado.
“Fico entre Tocantins e Mato
Grosso, mas faço questão de
vir porque é o melhor bloco de
Teresina”, disse.

“É uma festa maravilhosa e
familiar. Muitas crianças gostam de frevo e a família pode se
divertir unida”, contou a empresária Lya Raquel. Muitas
crianças participaram da festa
mostrando passos de frevos
com suas sombrinhas.
O casal Isa Marques e Ismar Marques fez questão de
participar do bloco. “Para quem
fica em Teresina, o bloco é uma
ótima oportunidade de divertimento no sábado de carnaval”,
falou Isa Marques.
O empresário Valdo Alves,
pernambucano que mora no
Piauí há 11 anos, sabe dançar
com a sombrinha e é um dos
fundadores do Capote da Madrugada. Ele lembra que no
desfile do Capote da Madrugada, em 2005, tinha 50 pessoas.
No ano passado, 600, e
neste carnaval, 1,2 mil pessoas. “A tendência é crescer”,
falou Valdo Alves, ensinando
que as pessoas usam a sombrinha durante o frevo como
equilíbrio, já que o brincante
pula e se desloca no ar.
Um dos idealizadores do
Capote da Madrugada, o empresário Mário Aragão, disse
que o frevo não é mais pernambucano, mas um patrimônio da humanidade. “Nós
estamos prestando uma homenagem aos 100 anos de
frevo. “O frevo é uma forma
de expressão e o Capote da
Madrugada cada ano conquista mais adeptos porque
faz um Carnaval de qualidade e de emoção”, disse Mário Aragão. (E.R.)

ANIMAÇÃO
Foliões percorreram avenida da zona Leste fantasiados e carregando as tradicionais sombrinhas do frevo

Mais energia
n Cícero Magalhães cobrou
também a implantação de
uma subestação de energia
elétrica na sede do município de Amarante e a regularização da distribuição da
energia no bairro Caixa
D’Água, na zona urbana, e
no povoado Chapadinha,
zona rural do município de
Arraial do Piauí.

Crianças carentes ganham matinal

RÁPIDAS
nn A CMEIE prorrogou até o dia 05 de março o prazo para a
solicitação das identidades estudantis.
ll Os formulários encontram-se nos postos PAG-CONTAS e o valor da carteira de estudante é R$ 16,00.

eeAs escolas têm até o dia 17 do mês que vem para repassarem os formulários para a CMEIE.

nn A AJE/PI (Associação dos Jovens Empresários do
Piauí) promoveu em Teresina uma reunião que contou
com a presença de cerca de 50 jovens empresários de
todo o país.
ll Na oportunidade, eles conheceram mais sobre o potencial
do nosso Estado e as possibilidades de investimento.

s crianças carentes
do Mocambinho, zona Norte, também
curtiram o carnaval 2007.
Ontem, os moradores da Rua
Cleanto se organizaram para
oferecer uma grande festa
para a comunidade, com
direito à decoração e almoço
regado à feijoada.
“Talvez esta seja a única
oportunidade que estas famílias tenham para festejar o
carnaval, pois a grande maioria não tem condições de pagar por um ingresso dos clubes. Por isso, iniciativas como essa precisam ser feitas
com mais freqüência. Não
podemos esperar apenas pelas autoridades públicas. Cada um tem que fazer a sua
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JOSÉ ALVES FILHO

Points

O bloco se inspira no famoso Galo da Madrugada, de Pernambuco,
e consegue atrair centenas de foliões na zona Leste da capital

IMM P ORTT A Ç Ã O

M I N U T A

ÁGUA
O senador João Vicente Claudino (PTB-PI) tem como um
dos projetos de trabalho propor o melhor aproveitamento
das barragens do Piauí. Segundo o senador, as barragens são pouco utilizadas e
podem ser melhor aproveitadas, através de programas de
irrigação e piscicultura, o que
melhoraria a renda familiar
nas comunidades.
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OPORTUNIDADE
Pequenos foliões pulam e brincam usando adereços de carnaval

parte”, declara o organizador
do evento, o jornalista Raimundo Alves Lima.
Além da festa e almoço,
durante o dia, nos caules das
árvores da rua, estavam expostas fotografias que retratavam a história do carnaval de
Teresina desde a década de
60. A exposição tinha também
várias matérias jornalísticas
que ajudavam a descrever como era o carnaval no passado.
“Aqui nestas fotografias podemos ver a evolução da festa,
do samba e das escolas de Teresina. É muito interessante
a exposição, pois a comunidade tem oportunidade de conhecer um pouco mais sobre
a nossa história”, comenta o
organizador. (C.M.)

