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Craque do Futuro

Órfãos do Cerrado
EMBAIXADA DO VOZÃO

Sem Estadual na TV, torcedores do Ceará em Brasília ficarão a ver navios

GUSTAVO SERBONCHINI E LUIS DOMINGUES
craquedofuturot@lancenet.com.br 

QComo todo grande clube, o Ceará
possui torcedores espalhados pelo
Brasil inteiro. A boa campanha re-
cente no Brasileirão serviu para
animar os alvinegros que moram
fora do Estado. Em Brasília, um
grupo de cerca de 90 torcedores se
reúne em um bar para assistir aos
jogos do Vovô desde que o clube vol-
tou à elite do futebol brasileiro.
Mas, neste Campeonato Cearense,
as coisas vão ser diferentes. As par-
tidas da competição não serão
transmitidas para fora do Estado.

Sem a TV, a Embaixada do Vo-
zão vai fazer de tudo para conse-
guir acompanhar o clube na com-
petição, que não é vencida desde
2006. De lá para cá, o Fortaleza ficou
com o título em todas as edições.

� A ausência de transmissão do
Campeonato Cearense pelas tele-
visão por assinatura é o nosso
grande problema. Ainda não foi
possível assistir a um duelo pela
TV e, com isso, acompanhamos pe-
la internet. Apenas o placar ou em
rádios online � disse David Dias,
um dos idealizadores do projeto.

Com um elenco repleto de astros
e novidades � o Ceará contratou o
atacante Iarley, ex-Corinthians, e o
goleiro Fernando Henrique, ex-
Fluminense �, a torcida não vai fi-
car parada e promete esforços para
prestigiar os jogos do Vozão, favori-
to na competição regional.

� Alguns de nossos membros es-
tão dispostos a viajar até Fortaleza
para acompanhar os jogos decisi-
vos do campeonato e, quem sabe,
ver o Ceará campeão.

Sem partidas para assistir, a tor-
cida precisa de outras iniciativas
para manter o sucesso conquistado
em 2010, ano em que a Embaixada
conseguiu se consolidar no Distri-
to Federal. Para isso, os diretores
vem se mexendo para não deixar a
união entre eles morrer.

� Não podemos parar. Temos de
continuar em atividade. Alguns
churrascos e eventos já estão sendo
pensados para sair do papel duran-
te esses meses sem transmissão.

O programa: O Craque do Futuro é um programa
anual promovido por LANCE! e LANCENET! Ele é
direcionado à descoberta de novos talentos no
jornalismo esportivo. Espalhados pelo Brasil, os
participantes acompanham clubes de todas as
regiões e fazem matérias que entram diariamente no
site e também no jornal. Ao final do programa, em
março, os vencedores conhecerão a redação do
LANCE! em São Paulo ou do Rio de Janeiro.

Sem transmissão do Estadual para fora do Ceará, os torcedores tiveram que arrumar outra maneira para acompanhar os jogos

ARQUIVO EMBAIXADA DO VOZÃO

Bate-Bola 

David Dias
EM ENTREVISTA AO LANCE!

-1- Além de se reunir para assistir
aos jogos, o que a Embaixada do
Vozão está buscando?
Q Estamos tentando espalhar o
projeto pelo Brasil. Existe cea-
rense em todo o canto. Serve até
de contato para o povo cearense
que vai morar fora do Estado.
Esse resgate é muito legal.
-2- Como está sendo a aceitação
das pessoas de Brasília?
QA galera já está reconhecendo
o nosso grupo. Já nos procura-
ram até para nos patrocinar.
Além disso, estamos começan-
do a influenciar até torcedores
de outros times, que tentam fa-
zer algo parecido.
-3- O que vocês fazem para man-
ter a fidelidade dos torcedores?
Q Todo mês nós divulgamos pe-

lo blog os números de gastos e
arrecadações. Não deixamos
passar nada, justamente para
que o torcedor se sinta seguro
em fazer parte da embaixada.
Com o dinheiro arrecadado na
venda de camisas, adesivos e
chaveiros, realizamos vários
sorteios durante os jogos e algu-
mas confraternizações.
-4- O que significa para os cea-
renses um projeto como esses?
QNós estamos assumindo a raiz
cearense e temos orgulho disso.
Tivemos até torcedor do Forta-
leza e do Icasa presentes em al-
guns jogos, justamente para
participar da bagunça. Eles são
tratados normalmente, enten-
demos o caso e é um modo de
eles se sentirem em casa.

�Tivemos até torcedor
do Fortaleza e do Icasa�

PROJETOS
SEMELHANTES 

(
Fla-Fortal 
Em Fortaleza, torcedores do
Flamengo tomaram uma iniciativa
muito parecida. A Fla-Fortal tem o
mesmo intuito, o de reunir os
apaixonados pelo Rubro-Negro na
capital cearense, O projeto já
conta com uma média de cem
pessoas por jogo, tendo atingido a
marca de 700 em uma final de
Campeonato Carioca.

Torcedores doFuracão 
A diretoria do Atlético-PR incentiva
a criação de embaixadas. O
projeto engatou e já existe
representantes fora do Brasil. Em
Portugal, Inglaterra, Estados
Unidos e Angola, por exemplo.

Colorados noPlanalto 
Os torcedores do Inter organizam
excursões e eventos para assistir
aos jogos do clube no Planalto
Central e em cidades vizinhas.

90 
Cearenses 
É a média de
torcedores que se
reuniram em todas
as partidas do
Ceará no
Campeonato
Brasileiro do ano
passado.

30 
Flamenguistas 
É o número de
torcedores do
Flamengo que se
reuniam no
mesmo bar para
prestigiarem o
clube do Rio.
Número muito
menor ao
conseguido pelos
cearenses na
Capital do Brasil.

Em casa
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1,2 
Milhão 
É o número de
torcedores do
Ceará espalhados
pelo Brasil,
segundo a última
pesquisa LANCE!-
Ibope, realizada no
ano passado.

190 
Camisas
vendidas 
A Embaixada do
Vozão vendeu
quase 200 camisas
para os torcedores
do clube que se
identificaram com
o projeto. Além
disso, são mais
de 250 pessoas
cadastradas no site
do projeto.

Indo bem
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Embaixada do Vozão

Início 
Cinco torcedores do Ceará residentes
em Brasília se juntaram para assistir aos
jogos do clube no retorno à Série A do
Campeonato Brasileiro, conseguida em
na temporada de 2009.

Número crescendo
Com a quantidade baixa de torcedores
no início, arrumar um local para assistir
aos confrontos não era tarefa fácil. Os
idealizadores, então, começaram a
correr atrás para arrumar mais gente
para, assim, se reunirem.

A escolha do bar
Com cerca de 90 torcedores no grupo,
os Embaixadores do Vozão
encontraram um local que dificilmente
recusaria a proposta deles. Em um bar
cujo o dono era torcedor do Ceará, o
grupo fincou raízes e passou a se reunir
semanalmente para ver os jogos.

Consolidação 
Após um ano de existência, a
Embaixada do Vozão está consolidada.
São mais de 190 camisas vendidas e
aproximadamente 250 e-mails
cadastrados. O blog
www.embaixadadovozao.com.br
mantém todas as atividades em dia,
servindo como ponto de encontro.


