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CONVERSA
COM O LEITOR
O

governo federal está se empenhando discretamente em
uma reforma na administração pública, a quarta, a exemplo da Inglaterra. A primeira dos anos 30, com Getúlio Vargas, quando foi criada a administração pública burocrática, sem
dúvida nenhuma, um grande avanço para aquela época. Depois
de 1967, já no regime militar do marechal Castelo Branco, com o
Decreto-Lei 200, proporcionou-se uma grande reforma inspirada
por Helio Beltrão, no sentido da descentralização, a administração pública gerencial.
Vale ressaltar que, naquela época, a reforma gerencial voltada
para o desenvolvimento em pleno período desenvolvimentista,
sem dúvida nenhuma, foi muito bem sucedida. Quando houve
a redemocratização em 1985, foi identiﬁcada como fruto do regime militar e abateu-se sobre o Brasil a doença do burocratismo,
que resultou na Constituição de 1988 e no retrocesso burocrático.
Foi, então, a partir daí, que se criou o Regime Jurídico Único, e
acabou a autonomia das autarquias de fundações que eram ideias
fundamentais.
Ou seja, com aquela reforma constitucional que foi concluída
com todas as demais instituições, criadas através de mecanismos,
abrindo caminho para a terceira grande reforma que iria demorar
muitos anos para criar instituições. Para aprovar a reforma constitucional, na época, foram necessários três anos. O mais importante agora, ﬁnalmente, é assegurar uma administração pública
muito melhor nos próximos anos do Brasil.
Demitir servidores é doloroso – ninguém gosta de promover demissões –, mas o fato concreto é que o governo está comprometido com o programa de ajuste ﬁscal, que acontece desde muito
tempo. No ﬁnal dos anos 90, houve a decisão de se promover demissões de aproximadamente 33 mil servidores.
Enﬁm, a reforma administrativa não signiﬁca implantar, por
exemplo, a qualidade no serviço público, mesmo sendo fortemente favorável à estratégia de administração. A qualidade, certamente, é uma técnica de gestão muito difícil de implantar quando as
unidades do governo não têm autonomia para serem geridas. Já
a reforma administrativa, a ideia de novas instituições descentralizadas, como as organizações sociais e agências executivas, que
seria um termo de contrato de gestão para funcionar como resultados, é fundamental.
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Os primeiros passos
de Hollande
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Amor e sexo

A impressão que ﬁca é que é chegada a hora de
passar o Brasil a limpo! Porque, com o PT no
poder da República, a defesa da ética e dos bons
costumes se exauriu por parte da classe política!
O discurso da moralidade, ou dignidade pública
perdeu sua virgindade!
Mas, dentro deste mar de lama, vemos um
lado bom! O procurador-geral da República,
Roberto Gurgel, de polida comunicação, dá
o exemplo ao sair do silêncio, depois de um
movimento bem orquestrado na tentativa de
desmoralizá-lo com relação à Operação Vegas
da PF. E deu a resposta que o Brasil esperava, aﬁrmando corajosamente: “o que nós temos
são críticas de pessoas que estão com medo do
julgamento do mensalão”. Ou seja, o PT, preocupado com o andar desta CPI do Cachoeira/Delta, querendo fugir da raia, tentou, sem
sucesso, convocar o Gurgel para depor, com
intuito de até intimidar o próprio Judiciário,
que, nos próximos dias, deve iniciar o julgamento do mensalão, o mesmo que tem no José
Dirceu o chefe da quadrilha. O próprio Roberto Gurgel classiﬁcou este horrendo episódio
institucional como: “o atentado mais grave que
já tivemos à democracia brasileira”.
Paulo Panossian
paulopanossian@hotmail.com
Eu já não acompanho todo o noticiário para me
poupar de mais decepções e revoltas diante das fre-
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quentes decisões estapafúrdias da Justiça brasileira.
Como se não bastasse o adiamento da aplicação
da Lei da Ficha Limpa (que permitiu a investidura de conhecidos larápios), a liberação da
Marcha da Maconha, a derrubada do preceito
constitucional de que todos são iguais e têm os
mesmos direitos (criando cotas para negros - e
como classiﬁcar quem é tal?), a desocupação de
terras produtivas para entrega a pseudo índios
barbudos (desde quando índio tem barba?) improdutivos, além da desmoralização do teste do
bafômetro, me chega a notícia de que os comandantes da “chacina do Carajás” vão passar o
resto de suas vidas na cadeia pelo crime de terem
cumprido ordens para desocupar uma estrada
obstruída criminosamente pelo MST.
A mídia exibiu as cenas de mais de um milhar de
desordeiros investindo contra um grupo de pouco
mais de 100 policiais que, se não tivessem atirado,
teriam sido degolados como o foi o miliciano gaúcho
que não atirou contra um grupo do MST, o qual
até hoje continua impune. Sendo de se notar que o
primeiro julgamento, que os considerou inocentes,
foi anulado. Ou seja, só valia a condenação.
Esta foi uma decisão política injusta, tomada sob
pressão de ativistas, pelo Tribunal de Justiça do
Pará, da qual me envergonho.
Pedro Paulo
rocha.pp1@uol.com.br

Nos julgamentos dos que cometem crimes puníveis com pena de morte, nos países onde há
pena de morte, há um juiz, advogado de defesa, promotor, jurados e são abertos ao público.
No Brasil, Câmara e Senado têm emissoras de
TV para exibir as sessões. Como se explica que
haja uma CPI vedada à imprensa e ao público?
Isso só existe nas ditaduras. Uma CPI deveria
seguir o exemplo dos julgamentos, ter suas sessões transmitidas pelas TVs Senado, Câmara
e privadas (que quiserem) e ter participantes
da situação e da oposição em igual número e,
não, só da situação, secreta, vedada à imprensa
e aos eleitores; querem esconder os trambiques
dos governistas, condenar Demóstenes e Perillo e
livrar o Agnelo e “etcs”. Ou é um esquema para
desviar a atenção do mensalão. Quem não deve,
não teme exposição.
Mário A. Dente
dente28@gmail.com

A ERA DO
‘COPIA E COLA’
Fotos: Divulgação
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Na última semana, a atriz brasileira Carolina
Dieckmann teve fotos pessoais suas roubadas e
espalhadas pela internet. Caso precise de fonte
para comentar aspectos de tecnologia sobre invasões a Computadores Pessoais, Notebooks,
Tablets e Smartphones, os especialistas de Segurança da Informação da empresa Módulo, uma
das principais do país no segmento, estão à disposição, podendo comentar questões como: O que
fazer para assegurar seus dados antes de levar
seus equipamentos para o suporte técnico? Como
proteger seus dispositivos de vírus que roubam
dados? Quais são as formas mais comuns de invadir aplicativos? Como criar senhas seguras e de
quanto em quanto tempo mudá-las? Quais são os
riscos de acessar redes sem ﬁo em locais públicos?
Amanda Lopez
amanda.lopez@approach.com.br

Por Rebeca Oliveira

S

e o Brasil em economia é a sexta maior
potência mundial, em educação, segundo
a Unesco, ﬁca apenas em 88º lugar no
ranking, o que leva à pergunta: aﬁnal, a educação brasileira vai bem? Estamos diante de uma
grave crise institucional. A falta de mobilização do poder público para revitalizar o ensino
no Brasil já tem efeitos aparentes: no Distrito
Federal, professores da rede pública de ensino
pararam por quase dois meses. Em nível nacional, um, em cada sete brasileiros, está fora da
escola. A nação, sim, está em desenvolvimento.
A educação, por sua vez, vem ﬁcando para trás,
no que se pode chamar de era do ‘copia e cola’.
Em um tempo em que internet, móbiles, mídias sociais, tablets e outras tecnologias invadem a rotina dos estudantes, questiona-se se
o método atual de ensino ainda é válido para a
nova geração, estes que serão os futuros cidadãos do país. Para o especialista em educação,
Maurício Apolinário, autor do livro “A arte
da guerra para professores”, a tão comentada revolução digital em nada adianta sem uma
mudança estrutural, e ela passa, com toda certeza, por um conteúdo de qualidade.
Se aprendizado se resumiu ao copiar e colar,
facilidades que a Web proporciona, o que fazer para aliar o ritmo de vida atual ao ensino? “Nossos estudantes precisam exercitar o
cérebro, utilizando a mente, lápis e papel, e
não os dedos na calculadora, no celular ou no
computador”, alerta.
De um lado, os estudantes são cada vez mais
conectados, de outro, o conteúdo, mais importante que a plataforma em que ele é transmitido, quase não se modiﬁcou: “A escola brasileira
parou no tempo, e o conteúdo descontextualizado que era ensinado na década de 1970,
quando eu cursava o ginasial, continua sendo
ensinado hoje”, declara o educador.
19 a 25 de maio de 2012
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- Quando se trata de educação, o Brasil ﬁca no 88º lugar em ranking da
Unesco, mesma posição do ano anterior. O que falta para o poder público
se mobilizar e buscar uma mudança
nessa área, tão crucial para o desenvolvimento do país?
- Falta o interesse dos governantes e também cobranças por parte da sociedade, que
é passiva, aceita tudo, não sai às ruas para
cobrar um ensino de qualidade, como acontece no Chile. Para nossos políticos, é mais
lucrativo manter a maior parte da população
com uma educação bem básica, com um
mínimo de qualidade, para ﬁns eleitoreiros
e facilidade de governar. E isso independe
de legenda partidária; está impregnado na
cultura política brasileira.
- As instituições particulares são mais
favorecidas?
- O governo favorece mais as instituições
particulares de ensino – sejam de educação
básica ou de ensino superior. Os próprios
professores da rede pública dão sua contribuição. Tivemos recentemente uma greve
no Distrito Federal e em Goiás: quantos
desses professores têm seus ﬁlhos estudando em escolas públicas? Isso também não
seria uma forma de desvalorizar a própria
educação que oferecem nas escolas em que
lecionam? Como posso cobrar do poder
público a melhoria daquilo que nem eu
mesmo valorizo? Nesse sentido, também os
próprios proﬁssionais da educação favorecem mais as instituições privadas do que seu
próprio local de trabalho. Todos sabem que
a educação é importante para o desenvolvimento do país. Entretanto, falta vontade
política e maior participação da sociedade.
- Ainda há altos índices de repetência e
de abandono da escola. É possível reverter essa realidade?
- Possível é, basta o governo e os gestores
educacionais quererem. Acontece que, para
reverter essa realidade, é necessário todo um
processo a médio e a longo prazos, mas todos querem que as coisas aconteçam instantaneamente – e a imprensa, geralmente, é a
primeira a cobrar rapidez. Para melhorar a
educação no Brasil, é preciso uma geração inteira. A repetência e o abandono são consequências de várias causas. E maquiar apenas
não resolve: não é simplesmente promover o
aluno, que vai para o ano seguinte sem saber
o básico. Isso, muitas escolas fazem para ﬁcar
bem no ﬁlme das avaliações nacionais.
- O que está por trás da repetência e do
abandono?
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- Por trás da repetência e do abandono não
está somente a diﬁculdade do aluno em
aprender, mas também a má formação do
professor, sua falta de didática, a falta de
material pedagógico, o conteúdo descontextualizado e em excesso, problemas de
infraestrutura; e o abandono pode ser causado por tudo isso, mas principalmente pela
necessidade de, no caso do aluno pobre, auxiliar em casa ganhando um dinheirinho a

Sou favorável a uma
educação básica de qualidade
em nossas escolas públicas e
à abertura de mais vagas
nas universidades federais e
estaduais. É necessário que se
estabeleçam condições iguais
de acesso às universidades
públicas.

mais. Nesse sentido, apenas ajuda de custo
com programas assistencialistas não basta;
faz-se necessária também a geração de empregos, entre outros. Os próprios gestores
escolares podem reverter esse quadro, sem
mesmo esperar pelo governo.
- Mais grave é a constatação da Unicef,
de que um, em cada sete brasileiros,
está fora da escola. Que tipo de ação
pública pode ser tomada para que esse
número diminua?
- Eu até que não me assusto tanto com esse
índice. O pior é que os seis brasileiros que estão na escola saem dela sabendo pouca coisa
a mais que aquele que não está... Temos salas
de aula muito cheias na maioria das escolas
públicas, enquanto faltam escolas em determinadas regiões, faltam professores e falta
vontade política. Para diminuir esse número,
o primeiro passo é construir mais escolas e
ampliar outras, formar mais professores em
cursos com qualidade, e gerir melhor os recursos que existem para a educação. Estados
e municípios que se interessam em correr
atrás do prejuízo têm conseguido enormes
vantagens em relação aos demais.
- O Anuário Brasileiro da Educação Básica
deste ano revelou que o nível de aprendizagem entre estudantes brasileiros ainda é
muito baixo, especialmente de matemática.
O que está faltando?
- A escola brasileira parou no tempo, e o
conteúdo descontextualizado que era ensinado na década de 1970, quando eu cursava
o ginasial, continua sendo ensinado hoje.
Além disso, muitos professores que estão
na sala de aula mal sabem para eles mesmos, pois tiveram uma educação básica de
má qualidade e ﬁzeram um péssimo curso
de graduação; a maioria dos livros fornecidos pelo governo para as escolas públicas é
ruim, repleta de erros; e muitos estudantes
e professores estão com preguiça de pensar,
escrever corretamente, pois vivem na era do
copia e cola. E isso também pode ser encontrado em grandes escolas particulares,
especialmente no ensino fundamental.
- Mas, em geral, os alunos de rede pública não são os mais prejudicados?
- Em termos de aprendizado, sim. A maioria dos professores não ensina os alunos
a pensarem, a buscarem o aprendizado,
e estes acabam é decorando a matéria, e
não aprendendo. Quanto à matemática, os
estudantes precisam aprender a entender
a lógica das questões, das operações, e a
buscar novas formas de encontrar o resultado; e isso com o incentivo do professor.

- Desde a década de 1970 que muitas mudanças vêm ocorrendo na família, na sociedade e na escola – e para pior -, e a psicologia permissiva tem uma grande parcela de
culpa nisso. Os valores e o respeito foram
sendo deixados de lado, qualquer forma de
punição passou a ser considerada traumática para crianças, adolescentes e alunos, e
os princípios básicos para uma boa convivência entre as pessoas na vida prática em
sociedade foram sendo bombardeados pela
televisão, pela música, pelos sem Deus. Deu
no que deu. E o pior é que esses atos de
agressões não são somente de alunos para
alunos e de alunos para professores, mas
também de professores para professores.
Ninguém quer levar desaforo para casa.

Entretanto, o que ocorre é que boa parte
dos professores exigem apenas uma forma
de encontrar a resposta, seja na educação
básica ou na faculdade. Mentes tapadas que
pararam no tempo. Eu sou do tempo da tabuada e dou a ela o devido valor, mas não
desprezo novas formas de resolver as questões de matemática, de física... Nossos estudantes precisam exercitar o cérebro, utilizando a mente, lápis e papel, e não os dedos
na calculadora, no celular ou no computador. Interpretação de texto é também um
problema sério. Muitos estudantes erram
exercícios em provas de qualquer disciplina,
seja de exatas, humanas ou linguagem, por
não entenderem o seu enunciado, que nem
sempre é bem elaborado. Está faltando,
principalmente, uma maior interação entre
ensino e aprendizagem.

- A violência nas escolas é resultado
de um despreparo da equipe escolar
– professores, diretores e coordenadores – ou da falta de aconselhamento no
âmbito familiar?

- O Brasil é a sexta potência mundial
em economia, porém, menos de 5% do
nosso PIB são destinados à educação.
Por que isso ocorre?
- Isso acontece porque quem vota em leis
para ampliar essa porcentagem não tem interesse nisso. Mais recursos serão sempre
bem vindos para a educação, mas o que está
aí disponível hoje, principalmente recursos
federais, é muita coisa. Falta é gestão e planejamento. Há muito dinheiro indo para o ralo.
É má gestão no governo federal, nos estados,
nos municípios e também nas escolas. Muitos projetos começam a toque de caixa e não
terminam. Em muitos lugares, há tinta por
fora da escola e mofo por dentro.
- E quanto às más gestões nas escolas?
- Um exemplo de má gestão na escola é a
direção elaborar, com sua equipe, ações de
capacitação de docentes com recursos federais, contratar qualquer um para ministrar essa formação, e ainda colocar, entre
os materiais de apoio pedagógico a serem
adquiridos com esses recursos, coisas como
tampa para vaso sanitário, panelas, garrafa
térmica etc. Mas os gestores federais são os
piores exemplos de má gestão desses recursos. Pode-se aumentar para sete ou até 10%,
e nada mudar na qualidade da educação. O
que está sendo investido no momento já é
suﬁciente para fazer uma grande diferença;
basta saber utilizar. É ideal que essa porcentagem do PIB destinada à educação seja
ampliada, mas acompanhada de uma gestão
responsável, efetiva e sem descontinuidade
administrativa.
- O Plano Nacional de Educação está
com mais de um ano de atraso. Como
o senhor analisa essa demora no Congresso Nacional em aprová-lo?
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- A proposta está em análise na Câmara desde o ﬁnal de 2010. O Congresso Nacional
aprova o que bem lhe apraz e lhe dá vantagens. Há muita gente dando palpites, e a
maioria não entende bulhufas de educação.
Muitos ativistas de vários grupinhos egocêntricos querem se beneﬁciar incluindo ou
alterando determinados textos. Além disso,
esse Plano contém muitas falhas, já apontadas por especialistas da área de educação. O
PNE estabelece 20 metas educacionais que
devem ser alcançadas pelo país no prazo de
20 anos, e muitas estão muito aquém do ideal. Falta ousadia nesse Plano; as metas do
IDEB são extremamente tímidas; não basta
universalizar o ensino fundamental e o ensino médio sem qualidade; e a valorização do
magistério público da educação básica é ilusória. Enquanto a Presidente da República
espera mais entusiasmo do Poder Executivo
Federal em relação ao PNE, eu espero mais
compromisso, seriedade e responsabilidade.
- São cada vez mais comuns cenas de
agressões entre alunos e professores.
Aﬁnal, o que está acontecendo?

- Há um ditado popular que diz que a educação vem do berço, e eu concordo plenamente com ele. Mas não basta isso. Em
muitos casos, a violência nas escolas vai
para além da falta de aconselhamento pela
família e do despreparo da equipe escolar.
Filhos que em casa são exemplo, na escola expressam atitudes de violência quando
estão no meio de seu grupinho. Isso, geralmente, no caso de violência física. No entanto, é importante frisar que existem dois
tipos de violência: a física, que é direcionada
ao exterior, e a subjacente, que é dirigida à
psique da pessoa. A segunda, em muitos
casos, talvez seja pior que a primeira. Um
grande problema que vejo e vem ocorrendo
é que todos estão preocupados tanto com a
violência nas escolas e em seu exterior, mas
se esquecem da prevenção. Eu, particularmente, me arriscaria a aﬁrmar que a violência nas escolas é tanto resultado da falta
de estabelecimento de limites por parte da
família quanto do despreparo da equipe escolar; portanto, os dois segmentos precisam
trabalhar juntos.
- Os professores brasileiros estão preparados para resolver esse tipo de conﬂito?
- A maioria de nossos professores não está
preparada para enfrentar e resolver o problema da violência nas escolas. Já estão cansados de tanta indisciplina e falta de respeito
na sala de aula que, ao presenciarem atos de
violência ou deles forem vítimas, ﬁcam assustados e sem nenhuma ação. Há falta de
apoio, às vezes, da própria direção da escola.
Muitos têm abandonado o magistério por
conta disso.

- O senhor aﬁrma que os limites na sala
de aula não precisam ser impostos. De
que forma, então, para que as escolas se
tornem ambientes mais pacíﬁcos?
- Não somente na sala de aula, mas em qualquer lugar. O ser humano, por natureza, resiste a tudo que é imposto. Crianças e adolescentes têm diﬁculdade em aceitar limites;
as crianças, porque não sabem ouvir um não,
e os adolescentes porque resistem a toda e
qualquer representação de autoridade. Limites são ensinados principalmente no seio
familiar, aprendidos e colocados em prática
por meio da internalização de princípios e valores morais. A lei impõe, os valores educam.
- A escola é uma extensão da família?
- A escola é o braço direito da família no
estabelecimento de limites. Por isso é extremamente importante aprender a aplicar o
conhecimento adquirido na escola à experiência diária do aluno. Os conteúdos aprendidos não são apenas para o intelecto, mas
para a vida prática. E a prática de vida começa na escola pelo estabelecimento de limites.
O estabelecimento de limites para crianças e
adolescentes é responsabilidade da família,
em primeiro lugar, e da escola. Uma complementando e apoiando a outra, mas nunca
buscando culpados. Caso contrário, essa falta
de limites vai desandar mesmo é na vida prática em sociedade, que já anda um caos, tão
desprovida de valores humanos. A falta de
limites, nos últimos tempos, tem extrapolado
para além da indisciplina e se transformado
em cenas deprimentes de assédio moral e de
violência, tanto no interior quanto no exterior da escola. Bons projetos desenvolvidos
pela escola e em parceria com a família e com
a comunidade são a melhor forma de erradicação da violência. Um projeto que vem
dando certo em escolas públicas pelo país é
“Gentileza gera gentileza”. Aqui no Distrito
Federal temos bons exemplos.
- E quanto ao bullying, ele é o maior
problema social que atinge as instituições de ensino?
- O assédio moral está em todos os segmentos da sociedade, e tem causado muitos danos dentro das escolas. Denominado bullying, compreende todas as atitudes
agressivas, aparentemente sem motivação,
e causam angústia e dor na vítima, cujos
atos podem ser apelidar, humilhar, isolar,
discriminar, zoar, ofender, amedrontar,
entre outros. O bullying tanto pode ser
derivado de inﬂuências familiares e comunitárias, ou mesmo originário dentro da
própria escola, e, o pior, podendo ser praticado pela equipe pedagógica, que é quem
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deveria ajudar as vítimas e conscientizar os
agressores. Eu não diria que o bullying é
o maior problema social que atinge as instituições de ensino, mas apenas um deles.
Como o bullying, ou assédio moral, é um
tipo de violência, as instituições de ensino
também não estão preparadas para administrar esse tipo de problema.
- O ritmo de vida atual, com pais cada
vez mais ocupados, faz com que a escola seja o único local onde as crianças aprendem e compartilhem valores.
Qual o resultado dessa transferência de
responsabilidade?
- O resultado é que nossa sociedade tem carecido de alguns valores essenciais para que ela
seja justa, solidária e pacíﬁca. Como muitos
pais e responsáveis trabalham fora e ninguém

boa educação, na escola acabam aprendendo
o inverso, devido ao convívio com outras
crianças e adolescentes, sem que a escola tome
algum tipo de providência.
- Como ﬁcam aqueles que não são capazes de ﬁnanciar um ensino privado?
- Como a maioria está mais preocupada
com o ﬁnanceiro do que com o pedagógico,
elas também se enquadram nas escolas inúteis... Um estudante pobre de escola pública que busca o crescimento e dedica-se aos
estudos com aﬁnco está muito à frente de
outro que é ﬁlho de família abastada, estuda
em boas escolas particulares, mas empurra
os estudos com a barriga. Nesse sentido, a
questão está mais no aluno do que em ser a
escola pública ou privada. O próprio estudante pode fazer a diferença.
- O senhor defende que candidatos a
cargos eletivos, como governador e até
presidente, deveriam passar pelas mesmas exigências de quem vai prestar
concurso público. Por quê?

A falta de limites tem
extrapolado para além
da indisciplina e se
transformado em cenas
deprimentes de assédio
moral e de violência, tanto
no interior quanto no exterior
da escola. Bons projetos
desenvolvidos pela escola e
em parceria com a família
e com a comunidade são a
melhor forma de erradicação
da violência.

tem tempo, a família tem terceirizado a educação das crianças e dos adolescentes. Entretanto, o objetivo principal da escola é a educação
formal; simultaneamente, ou de forma paralela, reforça e complementa a educação que
cabe à família, mas não a substitui. São atribuições e papéis diferentes. Assim como no
estabelecimento de limites, a escola é o braço
direito da família também na construção de
valores. E apenas na lacuna desta é que aquela
precisa assumir uma maior responsabilidade,
mas nunca como a responsável principal. É na
família que tudo deve ter o seu começo. Infelizmente, alunos que em casa recebem uma

- Os candidatos a cargos eletivos de vereador, deputado estadual e federal, senador,
prefeito, governador e presidente da República, a meu ver, deveriam também passar
pelas mesmas exigências de quem presta
um concurso público. Uma vez que exigem
de nós, cidadãos, por que não cobrar também de políticos? Esta é minha opinião devido às exigências para quem vai prestar um
concurso público serem especíﬁcas quanto
ao grau de formação, de acordo com o cargo a ser ocupado; para a posse, mais outras
tantas exigências relacionadas à documentação, a pendências judiciais...
- É necessário prazer, aptidão e dom
para educar, mas, com uma proﬁssão
tão desvalorizada, muitos professores se
desestimulam, trocando as salas de aula
por laboratórios de pesquisa. Como o
Brasil poderia mudar esse quadro e trazer novamente bons educadores para as
instituições de ensino?
- Trocam salas de aula por laboratórios de
pesquisa, os acadêmicos de universidades,
não os professores da educação básica; para
muitos destes, não há opção de troca. Mas a
maioria dos professores das escolas públicas
de nosso país é persistente, não desiste fácil.
Temos muitos heróis e heroínas anônimos
por esse rincão brasileiro. Hoje, além do prazer e da vocação para ser professor, muitos
têm buscado o magistério por falta de opção;
não tiveram a oportunidade de fazer outro
curso de graduação a não ser uma licenciatura, ou por necessidade de sobrevivência;

simplesmente buscaram nos concursos apenas um emprego como outro qualquer ou a
segurança de um emprego efetivo. O Brasil
poderia mudar esse quadro, valorizando mais
o professor, não somente com melhores salários, mas com uma educação básica de melhor qualidade e bons cursos de licenciatura e
pedagogia, com direito a um estágio de pelo
menos um ano. Diante de salários dignos,
muitos alunos de ponta do ensino médio
procurarão o magistério.
- Por que as escolas de educação integral, uma realidade nos países desenvolvidos, não são maioria no Brasil?
- Porque falta planejamento. As decisões
geralmente são tomadas nos gabinetes,
sem ouvir as bases, os técnicos, e também
os gestores de escolas. Atira-se para o alto,
para depois saber onde o projétil vai cair e
quais serão as consequências disso. Desde
2009, com muito atraso, o governo federal
vem investindo em educação integral. Mas
falta estrutura física e de pessoal na maioria
das escolas públicas. Gestores interessados
nesse trabalho têm buscado parcerias com
igrejas, associações e outras entidades no intuito de conseguirem espaço para seus alunos no contraturno; mas estes são minoria.
A educação integral exige, além de espaço
na escola, de bons projetos, equipe suﬁciente e preparada, de uma gestão eﬁcaz.
- O senhor é favorável à aprovação das
cotas raciais?
- Não, pois ela não deixa de ser discriminatória. Sou favorável a uma educação básica
de qualidade em nossas escolas públicas e
à abertura de mais vagas nas universidades
federais e estaduais. É necessário que se
estabeleçam condições iguais de acesso às
universidades públicas.
- A tecnologia é uma aliada à melhora
da educação brasileira?
- Se for bem utilizada, sim. Mas de nada
adianta tecnologia se o professor não tiver
uma boa orientação da coordenação pedagógica da escola, não souber usá-la, e se não
houver um trabalho interdisciplinar. Prova
disso é que muitos professores e professoras de escolas públicas brasileiras têm realizado um bom trabalho com parcos recursos
e materiais pedagógicos por esse país a fora,
e proporcionado um ensino-aprendizagem
de maior qualidade do que outros em escolas particulares, totalmente equipadas com
os mais modernos recursos tecnológicos.
Há muita gente dentro de secretarias estaduais e municipais de educação que mal
sabem utilizar um simples computador, e

isso quando dele dispõe. Há muita ilusão e
utopia quando tratam sobre esse tema.
- Com torná-la acessível mesmo às comunidades mais carentes?
- É uma boa pergunta para nossos políticos
neste ano de eleições municipais.
- Muitas escolas públicas, quando muito, têm acesso a computadores e internet... A revolução tecnológica ainda está
muito distante da realidade vista nas escolas de nosso país?
- Há programas do governo federal visando
essa acessibilidade a laboratórios de informática e à internet em nossas escolas públicas,
ainda que sem planejamento, e tantos outros
em alguns estados e municípios. Têm chegado equipamentos para laboratórios de informática inclusive a locais que não possuem
energia elétrica. Muitas secretarias municipais
de educação, de qualquer região do país, têm
carência de computadores e de internet. Por
outro lado, eu pergunto: o que vem a ser essa
revolução tecnológica? Pegando pelo lado de
que nossa sociedade utiliza muito mal essas
tecnologias de comunicação, não diria que é
uma revolução, mas uma “involução”. Para
comprovar isso basta acessar o Facebook, o
Twitter, o Orkut, e também abrir o e-mail:
temos mais uma subutilização. Em termos
de educação, então, ﬁca muito aquém do mínimo que poderíamos esperar.
- Especialistas criticam que em plena
era de mídias sociais, sites, aparelhos
móbiles e outras plataformas, a maneira
como a sala de aula se estrutura ainda é
igual à da Idade Média. Como o senhor
analisa essa aﬁrmação?
- A escola brasileira parou no tempo. Não
chegaria a aﬁrmar que sua estrutura ainda é
igual à da Idade Média, mas do início do século XX, e com poucas inovações. A transmissão de conteúdo permanece ﬁrme. Há
secretarias estaduais que ainda se gabam de
suas escolas serem conteudistas. Vale lembrar, entretanto, que a utilização de mídias
sociais, sites, aparelhos móbiles e outras plataformas nas escolas não quer dizer nada.
Não basta utilizar; é preciso saber utilizar.
E é aqui que reside o problema. O uso de
internet, datashow, lousa digital, celulares e
outros aﬁns na sala de aula, pode ter o mesmo resultado de um tiro pela culatra. Muitos
desses especialistas que tecem esse tipo de
crítica desconhecem a realidade de nossas
escolas públicas, o que vem a ser educação
básica e muito menos se nossos professores
estão aptos a utilizar essas tecnologias. Uma
coisa é o discurso, outra é a prática.
19 a 25 de maio de 2012
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Prova de maturidade
democrática, mas com
uma pitada de cara de
pau, foi a presença dos
quatro ex-presidentes.
Porque não dá para
esquecer que Fernando
Collor ameaçou prender
José Sarney, que
Fernando Henrique
disse o diabo de Luís
Inácio da Silva e que
o Lula não poupou os
antecessores em todas as
comparações feitas entre
sua administração e
as anteriores.

C

oube ao locutor que apresentou a cerimônia, na quarta-feira, a fundamental
deﬁnição sobre a Comissão da Verdade,
então instalada: “Seu objetivo será de apurar as
violações aos direitos humanos cometidas pelo
Estado brasileiro, até hoje não esclarecidas”.
O anônimo personagem foi mais claro do
que os oradores ouvidos a seguir, mesmo a
presidente Dilma. Ela elogiou, reconheceu e
valorizou quantos “enfrentaram bravamente
a truculência da ditadura”, mas foi o locutor
a deixar claro que a Comissão da Verdade
não investigará atos praticados por quantos
se opuseram ao regime militar apelando para
atos criminosos.
Resolve-se, assim, o primeiro impasse que
cercava a Comissão da Verdade, porque um
dos seus sete membros, José Carlos Dias, havia defendido a apuração dos excessos dos
agentes do Estado e também dos terroristas,
logo contraditado por seu colega Paulo Sérgio
Pinheiro, ao sustentar que aqueles que pegaram em armas contra o regime de exceção já
haviam sido julgados, condenados e punidos.

O próprio José Carlos Dias, por conta da celeuma escolhido para discursar como representante dos sete, voltou atrás e disse que os abusos veriﬁcados na luta contra a ditadura
não justiﬁvam os atos de violência do Estado.
A solenidade contou com a presença dos comandantes das três forças armadas e do chefe do Estado-Maior conjunto, além de quatro ex-presidentes da República, José Sarney,
Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva.
A presidente Dilma, em seu pronunciamento, fez questão de ressaltar a ação do falecido
presidente Itamar Franco e sua trajetória pelas liberdades públicas, sem concessões ao autoritarismo. Lembrou que Fernando Collor mandou abrir os arquivos do DOPS de São Paulo
e do Rio. Citou Fernando Henrique, que sancionou a Lei Sobre Mortos e Desaparecidos,
quando o Estado reconheceu sua responsabilidade. Exaltou o Lula na luta pelos direitos
humanos e a criação da Comissão da Verdade. Para não deixar Sarney de fora, referiu-se ao
seu papel de consolidar a transição para a democracia, iniciado por Tancredo Neves.
Prova de maturidade democrática, mas com uma pitada de cara de pau, foi a presença
dos quatro ex-presidentes. Porque não dá para esquecer que Fernando Collor ameaçou prender José Sarney, que Fernando Henrique disse o diabo de Luís Inácio da
Silva e que o Lula não poupou os antecessores em todas as comparações feitas entre
sua administração e as anteriores.
Com familiares de mortos e desaparecidos, vítimas do regime militar, a posse dos sete integrantes da Comissão da Verdade terá servido para afastar de seus trabalhos a sombra do
revanchismo, do ressentimento e do ódio? Tomara que sim, ainda que jamais do perdão
aos crimes cometidos pelos detentores do poder de exceção. Quem assim se exprimiu foi
a própria presidente Dilma, que chegou às lágrimas ao referir-se “aos 28 benditos anos
do regime democrático”.

DISPUTA ENRUSTIDA
O Conselho de Ética do Senado continuava na disposição de ouvir o senador Demóstenes
Torres e o bicheiro Carlos Cachoeira, sem fazer caso do adiamento desses depoimentos na
CPI mista por decisão do Supremo Tribunal Federal. Percebe-se uma disputa surda entre os
senadores encarregados de decidir apenas se Demóstenes faltou ao pudor e os integrantes da
CPI cujo objetivo é apurar as atividades e ligações do Cachoeira com políticos, governantes e
empresários. Há quem suponha a degola do representante de Goiás ainda no primeiro semestre, enquanto a por enquanto lenta ação da CPI possa estender-se por mais tempo.

Grécia rebaixada por crise política
A agência de classificação financeira Fitch reduziu
na quinta-feira a nota da dívida de longo prazo da Grécia de “B-” para “CCC”, alegando o risco crescente de
que o país abandone o euro como o principal motivo
para o rebaixamento.
“A forte representação dos partidos ‘antiausteridade’
nas eleições parlamentares de 6 de maio e a consequente incapacidade para formar governo acentuam a falta de
apoio público e político ao programa da União Europeia
(UE) e ao Fundo Monetário Internacional (FMI)”, argumenta Fitch em comunicado.
A nota da dívida de curto prazo em divisas também
caiu, de “B” para “C”. A agência considera “provável” que
Atenas deixe a união monetária caso as próximas eleições do dia 17 de junho não resultem em um governo
com um mandato para continuar com o programa de ajustes do FMI e da UE.
Suspenso o direito de dirigir
de Thor Batista
A juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza, da 2ª Vara
Criminal de Duque de Caxias, determinou na quinta-feira a suspensão da habilitação do empresário
Thor Batista, ﬁlho do empresário
Eike Batista, por um ano.
Thor, segundo a magistrada,
deverá apresentar sua carteira
de habilitação em juízo no prazo
de cinco dias e tem 10 dias para
recorrer.
A magistrada levou em conta
Thor Batista
o fato de Thor ter desrespeitado
as regras de trânsito e ter atropelado e provocado a morte
de Wanderson Pereira dos Santos, no dia 17 de março. Ela
também ressaltou o fato do prontuário de trânsito de Thor
apontar onze infrações, dentre elas, nove por excesso de
velocidade.
Dilma: crescimento não depende da autorregulação
A presidente Dilma Rousseff aﬁrmou na quinta-feira
que o governo não relaciona mais a condução do crescimento do Brasil exclusivamente às forças de autorregulação do mercado.
“Não acreditamos mais na delegação da condução de
nosso crescimento exclusivamente às forças de autorregulação do mercado”, disse a presidente durante a cerimônia
de entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia de 2011.
A cerimônia premiou a economista, professora, escritora e consultora Maria da Conceição de Almeida Tavares,
que foi professora de Dilma Rousseff.
DEM formaliza apoio à Serra
O DEM formalizou na
quinta-feira o apoio ao candidato do PSDB à Prefeitura
de São Paulo, José Serra,
em evento que contou com
a presença dos principais líderes dos dois partidos.
O presidente do DEM,
senador Agripino Maia
(RN), ressaltou que o “ava- José Serra
lista” maior dessa união foi
o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
“Essa é uma aliança em nome da coerência. Uma
aliança em nome das oposições”, aﬁrmouo senador.
Em uma tentativa de sinalizar união entre os partidos
que integram a campanha de Serra, compareceu ao evento o vice-governador Guilherme Aﬁf Domingos, que saiu do
DEM para fundar o PSD com o prefeito Gilberto Kassab.
Em seu discurso, Serra pediu unidade. “Nós temos
que somar nessa campanha, já disse isso. Todos serão
agora amigos desde criancinha”, disse.

A edição foi fechada às 17h33 do dia 17/05/2012
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POLÍTICA

Não foi por acaso, por exemplo, que os
delegados da PF, Raul Alexandre Marques e Matheus Mella Rodrigues, que na
terça-feira foram depor no Conselho de
Ética do Senado, deixaram bem claro que
Demóstenes e Cachoeira mantinham uma
relação pessoal, como constatou o senador Humberto Costa, relator do processo
de cassação do senador no Conselho. Os
dois delegados tinham muito ainda para
contar no Conselho do Senado.

Demóstenes Torres

TUDO POR
DINHEIRO
C

arlos Augusto Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira,
pode levar para o cadafalso muitos dos que se relacionaram com ele no
jogo político e empresarial, seguindo os
métodos da Máﬁa. Diante do cenário que
está montado há oito semanas, as autoridades do Legislativo e do Judiciário estão
chocadas no Palácio do Planalto. O constrangimento é tanto, que levou o senador
Fernando Collor a considerar que quando
uma pessoa adere ao intento criminoso de
outrem, ‘torna-se coautor’.
A promiscuidade, sem dúvida nenhuma,
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chegou ao ponto de o Conselho de Ética
no Senado, na terça-feira, concluir que o
senador Demóstenes Torres não passava
de um submisso de Carlos Cachoeira. Em
386 dias, a Polícia Federal registrou, através de uma interceptação, 416 ligações
entre os dois, com 63 conversas, em 45
dias, pela Operação Vegas, como também
outras 353 conversas, em 11 meses, pela
Operação Monte Carlo. Ou seja, Demóstenes que se colocava no Senado como
um mandante, na verdade, era mandado.
Em um dos diálogos, o tesoureiro Gleyb
Ferreira da Cruz disse que estava na por-

começar, terá que explicar porque de 2007
a 2010 declarou à Receita uma renda de R$
172 mil, sendo que R$ 1,12 milhão foram
torrados através de cartões de crédito, e,
também, se tinha rendimento de R$ 200
mil, como o seu patrimônio declarado quase dobrou, saltando de R$2,2 para R$ 4,3
milhões. Dinheiro não era problema para
Cachoeira porque a Bet Capital, que tinha
participação na empresa, emprestou a ele,
durante cinco anos, R$ 10 milhões.

Na quinta-feira, a CPI do Cachoeira encaminhou um pedido de quebra de sigilo das
provas recolhidas pela PF nas Operações

O chefe da quadrilha
está em todas, e a
última foi com o exsenador Eduardo
Siqueira Campos, o
filho do governador
de Tocantins, que foi
presenteado com uma
garota de programa,
para se aproximar da
Delta Construções.

Vegas e Monte Carlo, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. As duas operações tinham como

propósito o jogo ilegal, que era explorado
pelo chefe da quadrilha. Documentos foram encaminhados do STF à CPI, mas estão sob sigilo. Estão em uma sala fechada
e são abertos para senadores, deputados e
um assessor indicado por cada parlamentar, mas sem possibilidade de cópia.
Quem também está complicado é o exdiretor da empresa Delta Construtora,
Claudio Abreu, que teve a quebra do seu
sigilo bancário, ﬁscal e telefônico. Ele e
Carlos Cachoeira eram íntimos. Também
foi aprovada, no mesmo dia, a convocação do sobrinho de Cachoeira, Leonardo
de Almeida Ramos, apontado no inquérito como comprador de uma mansão do
governador Marconi Perillo. Como se não
bastasse, ainda na quinta-feira, o plenário
da CPI também aprovou mais 77 requerimentos de convocação das pessoas suspeitas de envolvimento com os negócios
ilegais de Cachoeira.
A quebra de sigilo de Idalberto Matias Araújo, mais conhecido como Dadá, também foi
aprovada. Como Cachoeira está sempre no

ta da casa do senador a quem entregaria
R$ 20 mil, mas logo depois o próprio
Cachoeira mencionou uma remessa de
R$ 1 milhão para o ‘professor’, como
era tratado Demóstenes Torres. Tudo
demonstra que dinheiro não faltava para
Cachoeira, como concluiu a CPI, depois de receber documentos ﬁscais que
revelavam que ele havia consumido, em
cartões de crédito, em 2008, nada menos
que R$ 589 mil. Ironicamente, naquele
mesmo ano, sua declaração de renda foi
de apenas 20,4 mil.
Agora, ele terá que enfrentar o Leão e, para
19 a 25 de maio de 2012

15

S

em dúvida, o chefe da quadrilha está
em todas, e a última foi com o ex-deputado e ex-senador Eduardo Siqueira
Campos, ﬁlho do governador de Tocantins,
Siqueira Campos, como concluíram grampos da Operação Monte Carlo. Segundo noticiou Congresso Em Foco a quadrilha fazia
tudo por dinheiro, e Cachoeira, ao saber que
a Delta Construções tinha interesse em fechar contratos em Tocantins, aproximou-se
do ﬁlho do governador, convidando-o para
um jantar em que levava como presente uma
garota de programa, no dia 19 de maio do
ano passado, em Goiânia.
Ou seja, Carlinhos Cachoeira só pensa em
ganhar dinheiro, seja como for, inclusive
presentear com prostitutas aos que ele
quer agradar, para levar vantagem.
Quem está passando por um constrangimento é o casal, Cláudia Sampaio, subprocuradora, e Roberto Gurgel, procuradorgeral da República. Ele terá que explicar
por escrito à CPI, a pedido de membros
que compõem a comissão, a respeito da
decisão de não ter levado adiante, em
2009, a Operação Vegas, encaminhada
pela PF, quando a operação concluiu que
Carlinhos Cachoeira e o senador Demóstenes Torres, além de alguns parlamentares, eram suspeitos de atividades ilegais.

procuradora Cláudia Sampaio o arquivamento ou não envio da Operação Vegas ao STF.

A promiscuidade,
sem dúvida nenhuma,
chegou ao ponto de o
Conselho de Ética no
Senado concluir que o
senador Demóstenes
Torres não passava
de um submisso de
Carlos Cachoeira.

toridade para tomar decisão sobre esse caso.
Através de uma nota, a PF deu sua versão: “A
Polícia Federal encaminhou os autos da Operação Vegas à Procuradoria-Geral da República (PGR) em setembro de 2009 a partir da
decisão do juiz federal de Anápolis/GO para
que fosse avaliado, pelo juízo competente, o
conteúdo da investigação, cujos fatos se relacionavam com pessoas que possuíam prerrogativa de função”. Também aﬁrmou que
o delegado Raul Alexandre não pediu à sub-

Também surge a versão dada por agentes
federais de que não faz sentido um delegado da Polícia Federal recorrer ao Ministério
Público Federal, ressaltando que a subprocuradora e o delegado participaram de três
reuniões sobre o caso, a partir de agosto de
2009, sendo que, na primeira, o delegado
estava acompanhado do diretor de Inteligência Policial, como também de quatro
delegados, oportunidade em que a subprocuradora conheceu a Operação Vegas, e, na
segunda, em setembro do mesmo ano, foi
tratado o encaminhamento dos autos da investigação para a PGR, através de um ofício.
Foi em outubro, na última reunião, que o
delegado Souza, acompanhado de outro delegado e da subprocuradora encontraramse para outra conversa. Na oportunidade,
a subprocuradora aﬁrmou que não havia
elementos suﬁcientes para o fato ser levado para o Supremo Tribunal Federal (STF),
sugerindo o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau. Mesmo assim o inquérito
não chegou à primeira instância da Justiça.
A partir de terça-feira, o procurador-geral
terá o prazo de cinco dias úteis para que
possa se explicar por escrito à CPI, como
também a subprocuradora, que também
terá de apresentar sua versão, diferente da
que os agentes federais apresentaram.

A subprocuradora tornou pública uma
nota aﬁrmando que a decisão de não levar
adiante as investigações da Operação Vegas
teve a participação do policial federal Raul
Alexandre Marques Souza, que nega ter
pedido à Procuradoria-Geral da República
para esquecer o caso com o propósito de
evitar diﬁculdade em outras investigações.
A versão, no entanto, da subprocuradora é
que foi mesmo Raul Alexandre, mas a PF,
na segunda-feira, ressaltava que a decisão de
não levar adiante não aconteceu em conjunto com a Procuradoria, porque ela tinha au-
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CHEGANDO
A LUZ...
S

em dúvida nenhuma, a presidente
Dilma Rousseff, na quarta-feira,
consolidou a História brasileira ao
instalar a Comissão da Verdade, abrindo
o caminho para investigar as violações
dos direitos humanos que ocorreram de
1964 a 1988. Ela, que foi presa durante
a ditadura militar, teve o gesto de deixar
bem claro que essa sua decisão não signiﬁca nada de revanchismo, ressaltando
que o que importa mesmo é a História.
Argumentou que a verdade é o contrário
do esquecimento, sem signiﬁcar ressentimento, ódio e nem perdão.
Visivelmente emocionada, ela que foi
torturada pela ditadura militar, não
conseguiu conter as lágrimas e chorou,
quando fazia seu discurso, principalmente quando mencionou os mortos e
desaparecidos políticos, sem que se saiba o que lhes aconteceu. Mordiscando
a boca, fez de tudo para conter a emoção, aﬁrmando que a palavra verdade, na
tradição grega ocidental, é exatamente
o contrário da palavra esquecimento,
acrescentando: “É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem
o ressentimento nem o ódio, nem tampouco o perdão. Ela é só e, sobretudo, o
contrário do esquecimento. É memória e
é a História. É a capacidade humana de
contar o que aconteceu”.
Mesmo diante da emoção, ela disse, também, que a ignorância sobre a História
não paciﬁca, pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores, acrescentando
que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são
capazes de promover a concórdia. Ao

AnuncioLakesInstitucional2.indd 1

15/06/11 17:25

APF

lamaçal, a Receita Federal constatou que
ele manteve uma ‘lavanderia’ internacional
de grande parte do dinheiro sujo obtido no
Brasil. De acordo com as declarações de
Imposto de Renda dos exercícios referentes
aos anos de 2008, 2009 e 2010, Cachoeira
informou que recebeu da BET Capital R$
11, 4 milhões a título de empréstimo. Mais
estranho também é o fato de ele operar na
Coreia do Norte. Suspeitas são muitas, principalmente de sonegação ﬁscal.

Dilma Rousseff

mencionar o tempo em que foi guerrilheira, emocionou-se ao citar aqueles
que morreram durante a resistência ao
regime militar, perdendo amigos e companheiros.
Ela reaﬁrmou que o Brasil merece a verdade, assim como as novas gerações e,
sobretudo, merecem a verdade factual
aqueles que perderam amigos, parentes e continuam sofrendo como se eles
morressem de novo e sempre a cada dia.
Com ênfase, acrescentou: “É como se
disséssemos que, se existem ﬁlhos sem
pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca
mesmo, pode existir uma história sem

voz. E quem dá a voz à história são os
homens e as mulheres livres que não têm
medo de escrevê-la”.
Dilma Rousseff também lembrou Galileu Galilei, dizendo que a tirania jamais
poderá impedir a verdade, e que o Brasil
já deve conhecer a sua História, ressaltando: “Atribui-se a Galileu Galilei uma
frase que diz respeito a este momento
que vivemos: “A verdade é ﬁlha do tempo, não da autoridade”. Eu acrescentaria
que a força pode esconder a verdade, a
tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazê-la à luz. Hoje, esse
tempo chegou”.
19 a 25 de maio de 2012
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O Brasil deve
render homenagens
às mulheres e
aos homens que
entenderam e
souberam convencer
a nação de que o
direito a verdade é
tão sagrado.

Presidenta Dilma Rousseff com os ex-Presidentes, senador Fernando Collor, senador José Sarney, Lula e Fernando Henrique Cardoso

Ela explicou que a solenidade daquele dia para a instalação da Comissão
da Verdade teve um caráter de missão
de Estado e não de governo. Além de
convidar os quatro últimos presidentes
vivos - José Sarney, Fernando Collor,
Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva – também enalteceu Tancredo Neves e Itamar Franco.
Ao mencionar os presidentes que a antecederam nesses 28 benditos anos de
regime democrático, afirmou que cada
um deu a sua contribuição para o marco civilizatório.
Dilma acrescentou que esse é o ponto culminante de um processo iniciado nas lutas do povo brasileiro, pelas
liberdades democráticas, pela anistia,
pelas eleições diretas, pela Constituinte, pela estabilidade econômica, pelo
crescimento com inclusão social. Um

RUMO A

800
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Dilma Rousseff
lembrou-se Galileu
Galilei a respeito da
tirania. Atribui-se a
ele a seguinte frase:
“A verdade é filha
do tempo, não da
autoridade.

processo construído passo a passo
durante cada um dos governos eleitos

depois da ditadura. Ela aproveitou,
no final do seu discurso, para encerrar a polêmica criada, desde a escolha
do colegiado, sobre o foco da investigação, se incluirá eventuais crimes
de militantes de esquerda ou também
violações dos direitos humanos por
parte do Estado.
Foi bem clara: “O Brasil deve render
homenagens às mulheres e aos homens
que entenderam e souberam convencer
a nação de que o direito à verdade é tão
sagrado quanto o direito que muitas famílias têm de prantear e sepultar seus
entes queridos, vitimados pela violência
praticada pela ação do Estado ou por
sua omissão”.
O coordenador da Comissão da Verdade, Gilson Dipp, após a primeira reunião do colegiado, informou que foram

“Ficar em
Brasília sem
ler Brasília
Em Dia é o
mesmo que ir
a Roma sem
ver o Papa”.

“É através de Brasília
Em Dia, minha leitura
semanal aqui no Rio, que
me atualizo com o que
acontece na Corte. Gosto
de sua linha editorial e
da sua formatação”.

Jaguar,
cartunista.

Ivo Pitanguy
Cirurgião plástico

www.brasiliaemdia.com.br

deﬁnidas apenas questões meramente
burocráticas, mas que a comissão poderá se reunir extraordinariamente, em
Brasília ou em qualquer outro local,
como também poderão ser criadas sub-

comissões para balizar os trabalhos. O
coordenador acrescentou que ainda não
foram deﬁnidas as linhas de trabalho da
comissão e nem por onde poderão começar as atividades, assegurando que os
trabalhos já desenvolvidos por outros
órgãos serão aproveitados. A primeira reunião da comissão contou com a
presença dos ministros da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann; da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Advocacia-Geral da
União, Luis Inácio Adams.

“Foi um fato histórico, que vai marcar a
vida da sociedade brasileira. Encerra um
ciclo, restabelecendo a verdade do que
aconteceu de violência e tortura no regime militar”.

O ministro da Justiça aﬁrmou que a comissão é absolutamente autônoma, e que
é evidente que o seu papel está ﬁxado na
lei, acrescentando que a verdade envolve
uma totalidade. Agora como vai ser essa
investigação, os caminhos que vão ser
percorridos, a metodologia investigativa,
certamente o governo não vai interferir
em absolutamente nada.

Fernando Henrique Cardoso: “Não será
uma revanche. Uma coisa é a justiça, outra coisa é a memória. Cada um dará a
interpretação que quiser, mas os fatos
são os fatos. Chegou o momento. Temos
que revelar tudo”. FHC presidiu o país
de 1995 até 2002.

A iniciativa da presidente Dilma em
convidar seus antecessores foi um gesto
jamais acontecido na história brasileira,
emocionando José Sarney, que presidiu
o Palácio do Planalto de 1985 até 1990:

Também Fernando Collor se manifestou: “Vai tornar mais clara a verdade
dos fatos que levaram lamentavelmente
tantas vidas no período autoritário. É de
uma importância transcendental”. Collor
ﬁcou como presidente de 1990 a 1992.

Luiz Inácio Lula da Silva, que governou
de 2002 a 2020, deu o seguinte depoimento: “Foi um pacto estupendo que
a sociedade fez na conquista da democracia. Foi a única Comissão da Verdade
que surgiu de baixo para cima, do povo
para o povo”.

OTIMISMO
DEPRESSÃO
Amigos íntimos do governador do Rio, Sérgio Cabral, estão cada vez mais preocupados com
o seu estado emocional, na lona mesmo.
Ouve muito e fala pouco, como alguém que está fora do eixo.

Trata-se de um risco que poderá
custar muito caro.

Nem parece aquele que estava sempre em jantares requintados em Paris com
seus secretários, torrando o dinheiro daqueles que pagam os impostos.

Ou seja, é a mesma coisa que acreditar
que Papai Noel existe, no meio do ano.

Para piorar a depressão do governador, ele não tem como deletar de seu
cérebro a existência do então poderoso Fernando Cavendish.
Também pudera!

Sérgio Cabral

VAI-NÃO-VAI
Iniciante no jogo político, o pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad,
nos últimos dias passou a considerar que, se continuar assim, sem a presença de Lula e com as
pesquisas o colocando em último lugar, está na lona, sem dúvida nenhuma.
Os amigos mais próximos continuam preocupados com o seu estado, e alguns o têm estimulado para que saia da campanha. Não é de surpreender, já que não é do ramo.

AGORA, DORME
Redator-Chefe da revista
Brasília Em Dia, iniciou
sua vida proﬁssional na
Paraíba, nos anos 70, vindo
para Brasília, onde cobriu
o Congresso Nacional
e depois o Palácio do
Planalto, acompanhando
a efervescência política
direcionada para o ﬁm
da ditadura militar. Entre
outros livros, publicou “Em
Nome da Verdade”. Também
foi colunista do Correio
Braziliense

Sem dúvida nenhuma, muita gente ainda acredita que as taxas de juros voltarão a despencar nos próximos meses.

Agora que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, presidida
por Sepúlveda Pertence, a livrou da denúncia de ter pago R$ 31 milhões para a
compra de 28 lanchas-patrulhas pelo Ministério da Pesca, quando ela era ministra, talvez agora, sem insônia, é possível que Ideli Salvati ﬁque mais tranquila.
Sepúlveda Pertence

IDADE DA PEDRA
Sinceramente, próximo de voltar à Idade da Pedra, um site islâmico no Irã está fazendo de
tudo para matar um músico que emergiu para a Alemanha. Qual foi o crime de Shahin Najaﬁ?
A decisão foi do aiatolá Lotfollah Saﬁ Golpaygani, que simplesmente decidiu que o músico
tinha desrespeitado o islamismo em uma de suas canções.

TUDO BEM
Participando de uma audiência pública na Câmara Legislativa, os secretários de Estado de Fazenda,
Marcelo Piancastelli, e Luiz Paulo
Barreto, de Planejamento e Orçamento, apresentaram a execução orçamentária do Governo do Distrito
Federal relacionada ao terceiro quadrimestre do ano passado.
Marcelo Piancastelli concluiu que estava tudo correto, acrescentando que
a maior diﬁculdade mesmo foi controlar a pressão da folha de pagamentos, mas, mesmo assim, a perspectiva
é de redução do gasto com pessoal
em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) do DF. Luiz Paulo Barreto
também manifestou um fato importante: no ano passado, os reajustes
na folha de pagamento impactaram a
RCL em R$ 1 bilhão, mas “desse valor, 90% se destinaram aos servidores
efetivos e ao cumprimento de acordos
ﬁrmados nas gestões anteriores.”

Que coisa, hein!
Martha Suplicy

PRESIDENTE GAY?
Depois que Barack Obama anunciou o seu apoio ao casamento entre pessoas do
mesmo sexo, a revista Newsweek vem fornecendo combustível em forma de
polêmica, nos Estados Unidos, estampando na primeira página uma frase
atribuída ao presidente americano: “O primeiro presidente gay!”.
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NEM AÍ
A senadora Martha Suplicy já está
pronta para ocupar um espaço na
próxima campanha eleitoral.

Como se não bastasse, na cabeça de Obama aparece uma auréola com as
cores do arco-íris, que vem a ser um dos símbolos do movimento homossexual.

Depois que Lula a enquadrou, ela
parece que torce por Fernando Haddad para ser prefeito de São Paulo.

E agora, presidente, vai virar o jogo?

Mas não torce mesmo!

Barack Obama

O governador Agnelo Queiroz recebeu na Residência Oﬁcial de Águas
Claras o bicampeão de Fórmula 1,
Emerson Fittipaldi, que é o embaixador honorário de Brasília para esportes a motor. Eles debateram o projeto
do GDF para a revitalização do Autódromo Internacional Nelson Piquet.
A recuperação do espaço será feita
em parceria com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O governador e Fittipaldi estão empenhados em trazer
para a capital provas do circuito internacional e tornar Brasília palco de grandes eventos de automobilismo e motociclismo, gerando mais turismo e renda para a cidade e fomentando ainda
mais o esporte. O secretário de Esporte do DF, Célio René, também participou do encontro.

AFINIDADE
Os executivos José Celso Gontijo e Rodrigo Nogueira, da JCGontijo, têm tanta aﬁnidade que
são chamados no mercado como a dupla Rolls-Royce.
Funciona com eﬁciência.

QUEM CHEGA?
Andressa, a colossal mulher de Cachoeira, está pensando em deixar Anápolis e morar em Brasília, quando ele deixar a Papuda. Tem uma amiga que já selecionou 12 alternativas de mansões
para mostrar a ela no Lago Sul e na Península.
Logo ele, morando em Brasília?!
Toc-Toc-Toc.

VIVA O TWITTER
A poderosa presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, usa como terapia,
quando está cansada da carga de trabalho, o Twitter. Até já revelou publicamente que o Twitter funciona para ela como um bar virtual, explicando: “Não tenho como
controlar isso, mas é preciso ser usado com lisura e eﬁciência...”.

A recompensa para quem matar o músico era de US$ 100 mil, mas já aumentou para US$ 800 mil.

mformiga@brasiliaemdia.com.br

AUTÓDROMO INTERNACIONAL

E acrescenta: “O eleitor precisa de informações críveis. Claro
que precisamos controlar os excessos, o abuso de poder, a fraude e a corrupção”.
Merece aplausos, a ministra.

Carmen Lúcia

BOLA DE CRISTAL
Maílson da Nóbrega está com agenda quase cheia até o ﬁm do ano, com convites para fazer
conferências cuja plateia é formada por empresários curiosos em saber como vai ﬁcar a economia brasileira.
Para onde vai, carrega sua bola de cristal.
19 a 25 de maio de 2012
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FRASES DA SEMANA

A ELEIÇÃO REDESENHA O CENÁRIO

Antonio Cruz/ABr - Divulgação - ora-news.com

P

arece distante o sete de outubro. No calendário gregoriano, sim; na agenda política, está logo ali. Quatro meses e dias representam quase nada para quem busca o voto popular. Até a data do veredito das
urnas, o candidato tem muito a fazer. Dos programas de rádio e tevê, palestras em entidades, visitas,
apertos de mão e beijinhos em crianças, a pauta de trabalho reúne em proporções iguais angústia e esperança. Não é missão para uma pessoa comum. Três tipos de humanos dispõem-se a cumpri-la: vocacionado,
ambicioso ou mal-intencionado. Às vezes, o postulante reúne duas ou mesmo as três situações. Portanto,
vê-se gente de toda espécie na maratona do voto.
Já se tem o esboço do desenho a respeito do que possa ocorrer no primeiro turno da eleição municipal.
Prevê-se pouca semelhança com o registro dos que estão no poder até a posse dos sucessores. A expectativa
é de mudança acima da média do histórico tido como natural, sobretudo no Norte-Nordeste.

“A droga vai existir sempre. Se
tem vício e tem renda, vai ter
droga! Em Londres, em Paris...”.
O secretário de Segurança do Rio,
José Mariano Beltrame, sobre o
sucesso das UPPs.

“Se alguém entender que cometeram prevaricação, que represente
contra eles. Se não, é conversa
para boi dormir”.
Senador Pedro Taques, sobre o
procurador-geral e a subprocuradora.

“Nós certamente não esperamos,
pelo ponto de vista do FMI...
Mas temos de estar tecnicamente
preparados para tudo”.
Christine Lagarde,
diretora-gerente do FMI.

O retrato de hoje mostra a elástica diversiﬁcação partidária entre os governantes de 26 capitais (*). Seis são
administradas pelo PT. O PSB comanda quatro, mesmo número do PTB. O PMDB lidera três e o PP, duas.
Uma para cada sigla das que seguem: DEM, PCdoB, PDT, PSD, PSDB e PV. O prefeito de Palmas, Raul
Filho, no segundo mandato, está sem ﬁliação partidária. Ele foi ﬁliado a algumas agremiações, entre as quais
o Partido dos Trabalhadores.
Onde as legendas detêm o governo:
PT: Fortaleza, Goiânia, Porto Velho, Recife, Rio Branco e Vitória.
PSB: Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba e João Pessoa.
PTB: Belém, Cuiabá, Manaus e Teresina.
PMDB: Campo Grande, Florianópolis e Rio de Janeiro.
PP: Maceió e Salvador.
Os partidos de chefes do Executivo das seis outras capitais: DEM (Macapá), PCdoB (Aracaju), PDT (Porto
Alegre), PSD (São Paulo), PSDB (São Luís) e PV (Natal).
(*) Em Brasília, não há eleição para prefeito. Nem para vereador.

“Não nos move o revanchismo,
o ódio nem o desejo de
reescrever a História”.
Presidente Dilma Rousseff.

Atriz Carolina Dieckmann, em entrevista ao
Jornal Nacional, na segunda-feira.

Fernanda Montenegro,
diante de dezenas
de fotógrafos que
a assediavam.

Reação na Câmara ao ﬁm dos 14º e 15º salários.

Deputados de quase todas as siglas querem manter essa “gorjeta” que agride os brasileiros de saláriomínimo.

Ex-presidente Luiz Inácio

O prefeito (recandidato) José Fortunati, do PDT e apoiado pelo PMDB, ultrapassou
a deputada Manuela D’Ávila (PCdoB).

Lula da Silva.

Placar da pesquisa do Vox Populi em pontos percentuais: 38 a 31.

Ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.

“Fixarei as prioridades,
mas não decidirei tudo, por
todos e em toda parte”.

François Hollande, presidente da
França, ao ser empossado.

Potiguar de Natal, 72 anos,
é jornalista há 55. Trabalhou
como repórter no Jornal
do Brasil, foi redator de O
Globo, como também editor
do jornal Tribuna do Norte,
no Rio Grande do Norte, da
Tribuna do Ceará e colunista
do Correio Braziliense. Assina
uma coluna na revista Brasília
Em Dia, em O Jornal de Hoje
(RN) e em O Povo (CE).

No Senado, a hipocrisia garantiu a extinção por unanimidade.

“Foi um passo estupendo que
a sociedade brasileira deu na
conquista da democracia. E é
importante lembrar que foi a
única Comissão da
Verdade do mundo surgida
e baixo para cima”.

“Uma coisa é a Justiça, outra a
memória. E aqui se trata de ver
a memória, a interpretação que
cada um dará, mas os fatos são
os fatos. Essa comissão tem que
revelar os fatos”.

Divulgação

Essas são
aquelas fotos
que vocês
tiram, mas
a gente não
vê em lugar
nenhum, né?

AH, A GANÂNCIA

A base da resistência está no PT e PMDB, as duas maiores bancadas na Casa.

HORA DA VIRADA
Reviravolta na corrida eleitoral em Porto Alegre.

Adão Villaverde, pretendente do PT, soma 7%.

José Fortunati

Marcello Casal Jr./ABr

“Agora vou poder voltar a viver,
porque minha vida estava em suspenso.
Enquanto não aparecessem essas
pessoas, não ﬁcaria tranquila”.

wgomes@brasiliaemdia.com.br

LEITURA DINÂMICA
José Eduardo Cardozo projeta a troca da titularidade da Pasta da Justiça pela toga de ministro do
Supremo Tribunal Federal.
François Hollande, presidente da França, e Vladimir Putin, de volta ao Kremlin, participam do Rio+20, em
junho, na capital ﬂuminense. Barack Obama, dos Estados Unidos, ainda não conﬁrmou.
A ministra da Cultura vai a Cannes (França), neste sábado. Anna Holanda participa da abertura do
Festival de Cinema e retorna logo após a exibição do ﬁlme A estrada, do brasileiro Walter Salles,
concorrente à premiação internacional.
No mês de outubro, mais tardar em novembro, o PMDB oﬁcializa a candidatura de Henrique Eduardo
Alves à presidência da Câmara dos Deputados.
Em nome da minoria no Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) passa a integrar a representação
brasileira no Parlamento do Mercosul.

Para reﬂetir: “Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância” (Benjamin Franklin, jornalista estadunidense).
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FATOS COM FOTOS
Mario Testino - VOGUE

VALE TUDO!
Gisele Bündchen sempre teve uma postura reservada ao falar
de sua vida pessoal. Mas, na última terça-feira, ao lançar sua
coleção de lingerie em parceria com a Hope, revelou mais do
que é acostumada. Como toda mulher que se preze, aﬁrmou
que adora uma lingerie ousada. “O que acontece entre quatro
paredes ﬁca entre quatro paredes”, declarou. O casamento tem
feito muito bem a ela, como conﬁrmam suas palavras: “Uma
mulher que usa lingerie é segura de si, sensual, conﬁante e chique. Não uma coisa vulgar. É como se eu quisesse dizer: ‘eu
gosto de mim, eu me aprecio’”.

N
Orlando Oliveira - AgNews

A MAIS PODEROSA
Jennifer Lopez tem muitos atributos: atriz, cantora, apresentadora
de TV e um corpaço de deixar qualquer um babando. Agora, ela
pode colocar mais um em sua lista: foi eleita a celebridade mais poderosa do mundo, segundo uma pesquisa anual da revista Forbes.
Com 42 inacreditáveis anos, ela desbancou nomes de peso, como
o diretor Steven Spielberg e a apresentadora Oprah Winfrey. Para
mostrar que está mesmo com tudo, ainda fez um ensaio para lá de
ousado, publicado na revista Vogue americana de junho.

Gisele Bündchen

Neymar pode ser um jovem
jogador de apenas 20 anos, porém a comemoração do título
do Santos no Campeonato Paulista foi uma festa para nenhum
promoter experiente botar defeito. Comenta-se que eram 10
mulheres para cada homem,
entre loiras e morenas, em uma
celebração que só terminou às
10h da manhã, do dia seguinte.
Neymar realmente está fazendo
história, tanto dentro quanto
fora dos campos.
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Edson Lopes Jr

Neymar

George Clooney e Michelle Obama

AQUI, NÃO!
Os paparazzi bem que tentaram, mas Jason Trawick, noivo de Britney Spears, tratou de
proteger a amada dos cliques
indiscretos. A cantora, bem ao
seu estilo, usava um mini vestido vinho, enquanto passeava em
um carrinho de golfe, no Central
Park, em Nova York. Se ela não
teve tanto cuidado, o noivo fez
sua parte e a impediu de repetir a
cena de deixar a lingerie aparente, cometida várias vezes. Isso
quando a usava! Britney também
já foi ﬂagrada sem a peça íntima
em algumas ocasiões. Ainda bem
que Jason cuida do que é seu.

Agência X17

Essa foi exatamente a frase dita pelo presidente Barack Obama, durante um jantar de gala oferecido na mansão de George Clooney em
Hollywood. Com 15 milhões de dólares a mais no cofrinho para a
campanha presidencial de Obama, deu-se um upgrade em sua tentativa de reeleição. O presidente dos Estados Unidos não economizou
nos elogios ao ator: “George parece ocupar um constante estado de
graça, e usa seus talentos extraordinários em nome de algo verdadeiramente importante”. Depois, eles ainda jogaram uma partida de
basquete juntos. É George Clooney, demonstrando que seu poder de
cativar vai além do público feminino.

TMZ

‘GOSTAM DE MIM, MAS AMAM O CLOONEY’...

FESTEJANDO
COMO GENTE
GRANDE

“BRASIL CARINHOSO”
E DONA RUTH
CARDOSO
uma hora de instabilidade na economia global preocupa-me o futuro
dos programas sociais no país. A preocupação leva-me a reﬂetir sobre a busca
de alternativas, desde já, para preservar em
eventuais crises tais programas. Uma delas
seria prioridade ao terceiro setor brasileiro e
o incentivo ao trabalho voluntário.
O Brasil dispõe de bons alicerces legais
nessa área. Tudo começou com a ﬁgura
incomparável de Dona Ruth Cardoso, em
1955, na implantação da Comunidade Solidária. Fui testemunha ocular de sua ação
devotada na aprovação da lei 9.790/99,
que estabeleceu nova disciplina jurídica
às associações, sociedades civis e fundações sem ﬁns lucrativos, possibilitando a
sua qualiﬁcação pelo Poder Público, através das “Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público” – (OSCIP’s). Dona
Ruth pessoalmente procurava os parlamentares e pedia a aprovação daquela legislação, aperfeiçoada pela Lei nº 10.539,
de 2002. A doutora Ana Peliano, secretária
executiva da Comunidade Solidária, explicava os objetivos do programa: “a fome é
apenas uma das faces da pobreza. Esta é
muito mais ampla e representa a falta de
acesso à educação, à saúde, à alimentação,
à habitação e ao saneamento, por exemplo. Nós queríamos atacar o conjunto da
pobreza e universalizar o acesso de todos
a esses programas sociais”.
O programa “Comunidade Solidária” transformou-se em projeto social pioneiro no
mundo, após 191 países terem assinado no
ano 2000 as “metas do milênio”. Os objetivos da ONU eram os mesmos buscados
pelo Brasil, desde 1995.

Jason Trawick e
Britney Spears

As “organizações da sociedade civil de interesse público” (OSCIP’s), já regulamentadas, constituem o instrumento eﬁcaz para
o governo incentivar o trabalho voluntário
no Brasil. Não é sem razão que o Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, deﬁniu o
voluntariado “como uma fonte de força comunitária, superação, solidariedade e coesão
social. Ele pode trazer uma mudança social

positiva, promovendo o respeito à diversidade, à igualdade e à participação de todos”.
As OSCIP’s – desde que comprovadamente idôneas, sem inﬂuência política e qualiﬁcadas – poderão ser o braço do governo na
saúde, educação, assistência social etc. O
grande obstáculo é a falta de incentivos ﬁscais para estimular empresas e pessoas físicas de alta renda, aplicarem em hospitais,
escolas, universidades, como ocorre nos
Estados Unidos. A propósito recordo que
há anos visitei em Nova York um hospital
de crianças com câncer. Impressionou-me
saber que a instituição era mantida pelo
trabalho voluntário (inclusive de proﬁssionais da saúde) e o Instituto Ronald McDonald, que mantém em todo o mundo as
chamadas “Casa McDonald” de assistência
às crianças carentes.
O terceiro setor oferece oportunidade para
as organizações não governamentais e as
empresas socialmente responsáveis, atuarem em ações eticamente comprometidas
com o desenvolvimento do país. Permite
que o estado descentralize a execução de
políticas sociais, por meio de parcerias intersetoriais com a sociedade civil.
Na hora em que a presidente Dilma Rousseff lança o programa “Brasil carinhoso”,
visando beneﬁciar crianças na extrema
pobreza, parece chegar o momento adequado de não apenas ser anunciado o
aumento da renda da Bolsa Família, mas
também uma estratégia de ação, semelhante àquela que dona Ruth Cardoso,
antropóloga reconhecida internacionalmente, defendia ao aﬁrmar em palestra:
“é preciso parar de entorpecer a pobreza
com doses homeopáticas e alguns remedinhos que talvez diminuam um pouco o
problema, mas não deixam os anticorpos
necessários para que essas próprias comunidades possam encontrar seu caminho de
desenvolvimento e a maneira de se fortalecer, de se fazer presente no mundo com
outra cara que não seja a cara que divide
os pobres e os ricos constantemente”.

Ney Lopes, 66 anos,
advogado em Natal,
Brasília e São Paulo, foi
presidente do Parlamento
Latino-Americano Parlatino, e deputado
federal durante seis
legislaturas.

nlopes@brasiliaemdia.com.br

Fica a sugestão.
19 a 25 de maio de 2012
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OS PRIMEIROS PASSOS
DE HOLLANDE
N

A primeira imagem construída por
Hollande não surgiu à toa. Ele, em seu
discurso, aﬁrmou que está longe de querer
ser um líder que busca a “hiperpresidência”. Por isso, deu ao seu recém-nomeado
primeiro-ministro, Jean Marc Ayrault,
o poder de articulação no governo. “Fixarei as prioridades, mas não decidirei
tudo, por todos e em toda parte”, alertou
o novo presidente da França. Bom para
Ayrault, que tem a chance de se redimir
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Sendo Hollande e Merkel bons amigos
ou não, terão que se acertar. Essa é a previsão de Jean-Luc Pouthier, do Instituto
Sciences-Po de Paris. “São os alemães que
deverão fazer certas concessões, como ﬁzeram em 1983 e 1984 [...]. Haverá negociações em torno dos grandes equilíbrios
orçamentários e com o acréscimo de um
pouco de crescimento”, avalia o historiador e analista político.
Há dois anos, não havia quem apostasse
na eleição de François Hollande. Seu caminho só ﬁcou livre após os escândalos sexuais que envolveram Dominique StraussKahn em um atoleiro, difícil de ser salvo
politicamente. Mas, lentamente, Hollande
provou que de bobo não tem nada. E, se
assim fosse, não teria chegado à presidência, depois de uma disputa concorridíssima com Sarkozy. Conseguiu um feito até
então inimaginável, que foi a não reeleição
do presidente em exercício em mais de três
décadas. Colocou o socialismo de volta ao
poder, desde a era de François Mitterrand.
E ainda venceu a popular Marine Le Pen,
um fenômeno de extrema direita que promete incomodá-lo no governo.

outros ministros, na tarde de quarta-feira.
O ex-primeiro-ministro Laurent Fabius,
com a experiência adquirida, agora é
ministro das Relações Exteriores. Pierre
Moscovici, das Finanças; Michel Sapin,
do Trabalho; Jean-Yves Le Drian, da Defesa e Manuel Valls, do Interior.

icolas Sarkozy agora é passado. A
caneta do Palácio do Eliseu tem,
deﬁnitivamente, outro dono – está
nas mãos de François Hollande, que tomou posse como o 24ª presidente da
França, no último dia 15. Bastaram poucas horas como chefe máximo da nação
para o socialista demonstrar que não apenas é, como quer aparentar ser diferente
de seu antecessor. A primeira modiﬁcação veio no momento da posse: enquanto
Sarkozy optou por uma cerimônia com
muita ostentação, convidando parentes,
amigos e aliados políticos, Hollande preferiu a descrição.
Na cerimônia em que recebeu as chaves
do Palácio do Eliseu de Sarkozy, Hollande teve o timing necessário para entender que, em momentos de crise como a
que a França se encontra, é melhor evitar grandes festejos. O presidente, após a
posse, teve um encontro reservado com
Sarkozy por 20 minutos. Em seguida, o
socialista saiu às ruas para comemorar o
feito com a população, no melhor estilo
“gente como a gente”. Conduzido em um
veículo ecologicamente correto, debaixo
de chuva de granizo, com pausas para interagir com o público por mais de cinco
vezes e parando em todos os semáforos,
como um cidadão qualquer.

para o futuro, a mobilização de fundos, os
eurobonds...”, declarou Hollande.

Enquanto voava para o seu primeiro compromisso, uma viagem a Berlim para encontrar-se com Angela Merkel, Hollande teve
um aviso da natureza sobre o que viria. O
jato Falcon 7X, que o levava a Alemanha,
foi atingido por um raio, obrigando o presidente a retornar a Paris e embarcar novamente, dessa vez em um Falcon 900. O
incidente pode ser utilizado como uma metáfora do encontro com a chanceler alemã,
conhecida por fazer jogo duro quando se
trata da discussão de políticas econômicas.

“Adieu”, Sarkozy: a chave do Eliseu agora é de Hollande

de um escândalo ocorrido em 1997 que
ainda mancha sua carreira política. Neste
ano, ele foi condenado a seis meses de prisão em Nantes, por fraudes em licitações
públicas. Hoje, é um político sempre em
alerta, e valoriza a segunda chance que lhe
foi concedida. A notoriedade e o poder
não irão fazer sua cabeça, garante: “Será
preciso manter, preservando a necessária
segurança, a simplicidade. Isso valerá para
o primeiro-ministro e para todos os outros ministros”.

A palavra de ordem parece ser mesmo
simplicidade. Em sintonia, Hollande declarou, sobre a concentração de poderes
no Executivo: “O poder no topo do estado será exercido com dignidade, mas
simplicidade, com uma grande ambição
para o nosso país e uma escrupulosa sobriedade no comportamento”. Sem combinar, o primeiro-ministro e o presidente,
felizmente, estão falando a mesma língua.
A nomeação de Ayrault foi seguida a de

Entre as decisões importantes que haviam
de tomar juntos, estava a difícil escolha entre austeridade ou crescimento. A resposta? Um meio termo que permita que os
dois países, antigos aliados, saiam felizes.
Hollande não abriu mão de sua retórica
socialista. “Para superar a crise que a afeta,
a Europa precisa de projetos, de solidariedade”, aﬁrmou em seu discurso de posse,

O poder no topo do
estado será exercido
com dignidade, mas
simplicidade, com uma
grande ambição para
o nosso país e uma
escrupulosa sobriedade
no comportamento
deixando a dica para Merkel, no encontro
que viria em algumas horas. Já ao lado de
Angela Merkel, ele detalhou como esse
crescimento pode surgir em meio à tempestade em que se encontram as ﬁnanças
europeias. “O método que nos parece melhor é colocar tudo o que pode contribuir
para o crescimento sobre a mesa: a melhora da competitividade, os investimentos

Durante seu discurso de posse, não poderiam faltar grandes homenagens. Ele
deixou elogios para Charles de Gaulle, George Pompidou, Valéry Giscard, François
Mitterrand e Jacques Chirac. Para Sarkozy,
apenas “votos pela nova vida”. Tudo indica que essa nova vida do ex-presidente
já começou. Bem diferente de seu estilo
exibicionista, Sarkozy não deu declarações
públicas após a transferência de poder.
Agora, vive em um bairro que exala soﬁsticação, mas sempre se mantendo longe
de imprensa. Os fotógrafos só conseguiram um registro dele em Bois de Bologne,
enquanto fazia jogging acompanhado de
seus dois seguranças, presente eterno da
França a todos os seus ex-presidentes.
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COMPORTAMENTO

AMOR E SEXO
U

ma das mais respeitadas psicanalistas e sexólogas do Brasil, Regina
Navarro Lins, escritora e jornalista,
está deixando os conservadores de cabelo
em pé. Entre suas colocações está a de que
o relacionamento extraconjugal não pode
ser visto como uma traição, recusando-se a
empregar o termo inﬁdelidade quando fala
sobre o assunto: “As pessoas precisam se
sentir bem quando estão sozinhas, parar de
achar que está faltando um pedaço. É como
se o parceiro tivesse o papel de suprir suas
necessidades”. Na sua concepção, o que
leva à separação é o fato de o casal começar
a fazer concessões até que as frustrações aumentam e ﬁca insuportável estar junto. Ou
seja, é preciso mudar a mentalidade até na
educação dos ﬁlhos.
Regina indaga por que as pessoas não têm
tempo para nada, como administrar dois
relacionamentos: “Os padrões de comportamento estão mudando, as pessoas estão
percebendo que não é preciso ﬁcar 24 horas grudadas. Elas podem abrir um espaço
e encontrarem-se uma ou duas vezes na semana. Mas criar modelos é que está errado,
todo mundo ﬁca meio parecido, as singularidades dançam. Como o amor é romântico, povoa as mentalidades há muito tempo
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companhia um do outro, sem desejo. É um
peso muito grande para a pessoa satisfazer
o outro em todos os aspectos.
Uma das soluções, sem dúvida nenhuma,
para a psicanalista, é morar separado. E Regina esclarece: “Morando junto ou separado, se não houver respeito ao espaço do outro, não funcionará. Cada um tem o direito
de fazer da sua vida o que quiser, e inclusive
há quem more separado e ainda assim controle a vida do outro por telefone. O fato de
ser obrigado a dormir com a pessoa todo
dia é uma boa ideia e pode ajudar um pouco, mas, ainda assim, tem que haver respeito
à liberdade do próximo. Não é uma solução,
mas pode ser um facilitador”.
Quanto ao amor romântico ela aﬁrma que

S
Regina Navarro Lins

- é a maior propaganda do Ocidente - todo
mundo acha que tem que achar a sua metade e isso gera sofrimento”.
Para ela, esse comportamento teria que ser
aprendido na infância, como os orientais, que
estão melhores do que os brasileiros nesse

aspecto porque desenvolveram a capacidade
de estar sozinhos, meditando: “As pessoas
costumam até responder que estão bem, mas
ﬁcar sozinha é como se fosse um empecilho
para ser feliz. Essa mentalidade tem de ser
mudada, a pessoa não pode se sentir diminuída por conta disso. Em caso de precisar
de amor, os amigos podem tirar essa ideia de
que é preciso um alguém ao seu lado”.
A pergunta mais recorrente é se sexo e casamento são incompatíveis: “Os padrões
de comportamento estão mudando e as
pessoas ﬁcam um pouco assustadas porque
não há modelos em que se apoiar. É assim
que elas têm chance de descobrir a forma
como querem viver, sem copiar ninguém.
Sexo e casamento só geram sofrimento
no modelo de casamento que está aí, mas,
daqui a alguns anos, as pessoas irão optar
por um outro caminho, que pode não ser
o de uma vida a dois, simplesmente não
existirão leis. A falta de sexo no casamento é um problema sério, porque as pessoas
precisam de sexo. À medida em que vão
aumentando o carinho e a solidariedade, o
desejo diminui. Muitas mulheres adoram
o marido, mas não querem mais fazer sexo,
e a outra parte sofre muito quando um
dos dois não quer. Sente-se rejeitada.
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Algumas regras precisam ser mudadas, começando pela exigência de exclusividade sexual, porque, mesmo sem verbalizar, já está
explícito que quem se casa deve exclusividade sexual ao parceiro. Mas as pessoas precisam entender que amor e sexo são distintos,
inclusive que amar não signiﬁca ser só um.
Regina acrescenta: “Os casamentos encurtaram depois que o amor entrou na história.
Durante muitos séculos, as uniões duravam
porque não existia expectativa de romance
ou de prazer sexual. Ninguém se decepcionava, ou seja, o marido tinha de prover e
respeitar, ao mesmo tempo em que a esposa
tinha que ser dona de casa e boa mãe. Mas no
momento em que se passou a procurar realização afetiva e prazer, o casamento melou”.

funciona por um tempo, mas se é calcado
na idealização, deixa de dar certo. Mas se o
casal não tiver muito contato, funcionará
bem. Mas é no dia a dia que se conhece a
pessoa com quem se está relacionando de
fato. “As pessoas precisam se sentir bem
sozinhas, parar de achar que está faltando
um pedaço. Quando a pessoa encontra outra, o casamento cria simbiose e elas ﬁcam
dependentes. É como se o parceiro tivesse o papel de suprir suas necessidades, e aí
começam a fazer as concessões, até que as
frustrações irão aumentando ﬁcando insuportável estar junto”.
Concluindo, a maioria das pessoas sabe
que tem de mudar, e que ninguém é condenado por não querer vestir a mesma
roupa todo dia.

ob o impacto da AIDS, Regina deixa bem claro que, em toda a história
da humanidade, o sexo só foi livre no
período da pílula, ressaltando que prevalece
uma negação da doença: “Todo mundo sabe
que ela é contagiosa e fatal, mas, no entanto,
milhares de mulheres aceitam transar sem camisinha. Mesmo que elas exijam camisinhas,
depois de um mês de namoro, já liberam.
Mas não foi só a AIDS que travou a liberdade sexual. Houve, sim, um movimento de
repressão do sexo. Mas um dos problemas
da AIDS, hoje, são os maridos que têm relações bissexuais e contaminam suas esposas,
mas a culpa não é da bissexualidade, e sim da
monogamia hipócrita que faz o homem não
usar camisinha com a mulher em casa”.
Apesar de tudo, as mulheres se queixam da
solidão e Regina explica: “Eu montei um
grupo de trabalho com 10 pessoas que se
sentiam sozinhas, e dessas, oito eram casadas, uma solteira e outra viúva. As pessoas
adoram aﬁrmar que antigamente era melhor. Não era! Hoje o idoso tem muito o
que fazer, ou seja, ter ou não um parceiro
não tem nada a ver com a solidão.
Aﬁnal, como desvincular a realização afetiva e prazer sexual? “Durante muitos séculos, mulheres não encontravam a satisfação
sexual dentro do casamento. Homens casavam para ter uma esposa e ﬁlhos e perdiam
os bordéis, enquanto as mulheres consideravam o sexo uma obrigação”. Se hoje o
homem não espera a mulher estar excitada e não se preocupa com ela na relação,
imagina como era há algum tempo. Mas as
coisas mudaram e mesmo que exista relação
afetiva com prazer sexual, não se prolonga.
Todo mundo se separa porque existe amor
no casamento e antes era só um contrato,
mas é possível se casar para ter prazer na
19 a 25 de maio de 2012
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OPINIÃO

GENTE
Por Rebeca Oliveira

INVASÕES E SEQUESTROS
O
utro dia, tive ocasião de escrever
que o MST era uma entidade privilegiada, já por sua organização,
paramilitar, capaz de agir com presteza
e eﬁciência, de surpresa, de preferência
alta madrugada, servindo-se de mulheres
e crianças como anteparo, já por tratar
os poderes públicos como entidades de
seu nível, embora não tenha personalidade jurídica, domicílio, direção, sequer
endereço, enﬁm, nada que o identiﬁque
perante o ﬁsco, a previdência ou coisa
semelhante. E não tendo existência legal, não está sob as leis, mas age a despeito delas, senão sobre elas. Enfrenta
o governo e o trata como igual. Semana
passada, participava de reunião em dependências do Senado acerca de um “tribunal popular de reforma agrária”, ﬁnda
a qual, recusou-se a deixar o local, e dele
só se retiraram depois que o ministro
da Reforma Agrária se comprometeu a
recebê-los em audiência.

O jornal Zero Hora, em sua edição, informava que cinco deslocamentos de
assentados, simultaneamente, demandariam cinco regiões do Estado, indicadas
no mapa do Rio Grande. ZH de 16 noticiava a invasão de quatro propriedades
em “ação orquestrada ontem pelo MST”,
como anunciado na véspera, e na edição
de 17 era registrada a invasão de uma
quinta propriedade. O plano divulgado,
com indicações precisas no mapa do Estado, fora executado por inteiro. Segundo

este jornal, com as invasões, o MST pretende forçar o governo federal a acelerar
desapropriações e novos assentamentos.
Esqueci-me de lembrar que há uma escola onde os alunos, originários de vários
Estados, são preparados para invadir propriedades privadas e, faz pouco, quando
da última invasão em Butiá, um ônibus
conduziu um grupo deles para que vissem, em aula prática, como se processa
uma invasão. A ocorrência foi noticiada
com pormenores. Mas não é tudo. Agora,
um dos proprietários esbulhados requereu à Justiça a reintegração da posse de
seus bens, nos termos da lei e da, até agora, pacíﬁca jurisprudência dos tribunais se
tiver malsucedida sua ação, por decisão
monocrática de um e de outro magistrado. Isto importa em dizer que o que não
pode fazer o presidente do Supremo Tribunal Federal, não pode fazê-lo nem ordenar, o esbulho de um imóvel qualquer,
o MST pode fazê-lo, tem alvará para invadir o que lhe pareça, embora o esbulho
possessório seja ilícito civil e ilícito penal,
não porque essa seja a opinião de A ou de
B, mas porque assim dispõe a lei civil e o
Código Penal.
Em passado não remoto, já houve coisa
parecida entre nós, parecida, não igual,
e o resultado parece ter sido esquecido.
Quando alguém se arroga o direito de
afrontar a lei em nome de opiniões pessoais, políticas ou ﬁlosóﬁcas, abre ensejo
a que seus direitos fundamentais sejam

igualmente violados. É a triste e nunca
aprendida lição da experiência.

Não sei se incido em erro em notar que
a desenvoltura com que um movimento
decreta, in pecto, a invasão de um bem
pertencente à pessoa que tem seus títulos de legitimidade previstas em lei faz
lembrar os sequestros de pessoas que
se têm tornado frequentes, para ﬁns de
extorsão. As situações não são idênticas,
mas são paralelas. Os sequestros ainda
são tidos como crimes, enquanto o esbulho de bens pertence a pessoas, surpreendidas em seus domicílios por ato
violento, também deﬁnido como crime,
começaram a ser vistos com tolerância,
complacência e até conivência.

Não faz muito, não havia quem admitisse que alguém pudesse sequestrar outra para extorqui-la; também não havia
quem admitisse como legítimo ou tolerável que alguém, ou que algum grupo
numeroso, pudesse legitimamente ou
juridicamente ou socialmente esbulhar
outrem ou para servir-se do alheio como
seu, ou como meio ou instrumento a ser
empregado contra o poder público para
dele haver tal ou qual medida que lhe
favorecesse. Em outras palavras, a despeito de tais ou quais diferenças, ambas
as situações retratam aspectos de uma
mesma e só realidade, social, jurídica e
moral. Isso nunca deu certo. E receio
que não venha a dar.

TODA NUDEZ
SERÁ CASTIGADA
O

título da obra do dramaturgo Nelson Rodrigues faz jus ao destino
dos responsáveis pela divulgação de
fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann.
Quatro deles foram localizados pela Polícia Civil do Rio: Leon Santos teria invadido
o computador, enviado as 36 imagens para
Diego Cruz que, por sua vez, encaminhou
para Pedro Mathias, dono de um site pornográﬁco, o primeiro a divulgar as fotos
em que a atriz aparece nua na internet. O
outro suspeito, um menor de idade cuja
identidade não pode ser revelada, teria sido
o responsável por chantagear a atriz, dias
antes da publicação das imagens na web,
com um pedido de R$ 10 mil reais para
que elas não fossem ao ar.
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mação de quadrilha e difamação. Uma ação
indenizatória será requerida pelo advogado
brasiliense Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que estava no Rio de Janeiro,
a pedido da própria atriz, antes mesmo que
a Polícia fosse acionada. Pudera, tamanha a
exposição sofrida! Segundo a ONG Safernet, em cinco dias, as imagens de Carolina
Dieckmann nua foram vistas por, pelo menos, oito milhões de pessoas. Este número
certamente é ainda maior, pois considera
apenas os acessos únicos na web, sem contar em outros compartilhamentos feitos por
usuários e divulgação em alguns veículos de
comunicação, como a TV.
Carolina Dieckmann apareceu pela primeira vez na TV na minissérie Sex Appeal,
em 1993. Desde então, recebeu inúmeros
convites para posar nua, pois, além de sua
beleza natural, interpretou personagens
com apelo sensual, como Teodora, em
Fina Estampa, seu último trabalho. Apesar disso, nunca aceitou nenhum convite
para posar nua, sempre preservando a sua
imagem e focando apenas em desenvolver carreira como atriz. Já foi casada com
Marcos Frota, com quem teve o primeiro
ﬁlho, Davi. Em 2007, quatro anos após
o divórcio do primeiro marido, casou-se
com Tiago, pai de seu segundo ﬁlho, José.

A investigação, então, começou a tomar
ares de novela, do tipo em que todo o país
começou a ser envolver. Enquanto não encontrou os responsáveis pelo vazamento
das imagens que revelam sua intimidade,
Carolina não sossegou e nem deu declarações à imprensa. Somente na noite de
segunda-feira, a atriz sentiu-se pronta a
falar, em entrevista ao Jornal Nacional da
Rede Globo. Aparentemente abatida, aﬁrmou que, ao receber a informação de seu
empresário, que as fotos haviam sido postadas, pensou apenas em seu ﬁlho Davi, de
13 anos. Mas, em momento algum, pensou
em render-se às chantagens dos invasores
de seu computador. “O que é pior? Mãe
nua ou pagar por uma chantagem?”, declarou a atriz à apresentadora Patrícia Poeta.
Sobre seu marido, Tiago Worcman, Carolina alegou que manteve uma postura
compreensiva e companheira. “Eu estava
chorando muito no carro. E ele disse: Calma. Ninguém morreu, ninguém está com
câncer em estado terminal. Você é linda e
essas fotos foram feitas para mim”. A atriz
aﬁrmou, ainda, que sua vida ﬁcou literalmente parada, enquanto não teve conhecimento dos responsáveis pelo crime: “Minha vida estava em suspenso”.
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Paulo Brossard

Carolina desabafa: “Minha vida
estava em suspenso”.

Os hackers que invadiram o e-mail de Carolina Dieckmann pagarão um alto preço. As
investigações ainda não foram concluídas,
mas, pelo andamento do inquérito, eles devem ser indiciados por furto, extorsão, for-

Assim como Carolina, outras famosas já
tiveram fotos ou vídeos íntimos expostos
na rede. Que o diga Paris Hilton, e, mais
recentemente, Scarlett Johansson. Porém,
essa é uma armadilha em que qualquer
usuário da rede pode cair. “Modiﬁque
usualmente suas senhas de acesso a emails, contas virtuais, tome cuidado ao
comprar em sites eletrônicos e não abra
e-mails de desconhecidos”. As recomendações para não ser vítima de crimes
virtuais são de Antônio Gonçalves, advogado criminalista. Depois do drama de
Carolina Dieckmann, ﬁca a lição: mesmo
em uma realidade virtual, todo cuidado
ainda é pouco.
19 a 25 de maio de 2012
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CIDADE

EMPRESAS & NEGÓCIOS
PIONEIRA NA ALFABETIZAÇÃO DE OPERÁRIOS

BRASÍLIA E FORTALEZA TÊM
ESTÁDIOS ADIANTADOS

O ministro também ressaltou a importância dos estádios do país serem utilizados
como arenas multiuso – caso do Estádio
Nacional de Brasília. “Fui ao Estádio de
Wembley, em Londres, e lá são realizados
apenas três jogos de futebol por ano. Entretanto, a arena é referência em lazer e
recebe eventos como shows, congressos
e espetáculos, além de possuir bares e restaurantes. É isso o que garante o sustento
do estádio e dá vida ao monumento e à
cidade”, aﬁrmou.
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Divulgação

A partir de agora, todos vão começar a viver um mundo novo. Ligar um computador
não será mais um mistério. Ter um e-mail, navegar na internet e enviar ou receber uma
fotograﬁa de um parente distante será parte de suas vidas. O curso de informática
básica, ministrado pelo professor Cícero Bezerra, do Senac,
vai encurtar a distância que
todos tinham da realidade virtual. Para isso, eles assistirão
22 horas/aula, duas vezes por
semana, das 17h30 às 19h30.
Ao ﬁnal do curso, terão as primeiras luzes do mundo digital. Trabalhadores das Organizações PaulOOctavio

O mais esperado Centro Clínico de Brasília, Advance, foi inaugurado, trazendo
toda a modernidade da JCGontijo.

Fernando Brito

IMPOSTOS NA MIRA

Agnelo mostra os pilares com mais de 36 metros de altura livre

Antes mesmo do início da Copa do Mundo de 2014, o Estádio Nacional passará
por licitação internacional para que uma
empresa especializada em entretenimento assuma a administração da arena e
potencialize, assim, o desenvolvimento
econômico de Brasília, gerando renda e
emprego. A empresa vencedora ﬁcará
responsável por inserir a capital em um
calendário de eventos e shows nacionais
e internacionais, o que garantirá o aquecimento do setor de serviços, que inclui
bares, restaurantes e hotéis, entre outros.
“Já existe interesse por parte de muitas
empresas na administração deste espaço
multiuso que será muito importante para
o desenvolvimento econômico da cidade.
Tenho certeza que o Estádio Nacional
será uma das arenas mais disputadas, pois
Brasília, além de ser a capital do país, é um
patrimônio cultural, possui a maior renda
per capita e a quarta população do Brasil”, ressaltou o governador do DF.
“Por isso, aﬁrmo: para quem diz que o
estádio será um elefante branco, respondo que elefante branco vai continuar sendo por muito tempo apenas o simpático
nome de uma escola pública do Distrito
Federal”, acrescentou o ministro.
O governador do DF e o ministro percorreram de ônibus o canteiro de obras

da Ecoarena. Aldo Rebelo constatou
que as obras do estádio estão dentro do
cronograma estabelecido pelo Governo
do Distrito Federal, com a conclusão de
58% de sua execução até agora. A arquibancada inferior está ﬁnalizada e o setor
intermediário, que abrange camarotes e
arquibancada, está 90% pronto.
A montagem da arquibancada superior
está em andamento, com a instalação de
peças de concreto pré-moldadas em ritmo
acelerado. O processo de fabricação em série dos pré-moldados é realizado em uma
central no canteiro de obras, desde dezembro de 2011. A solução dos pré-moldados
agiliza a execução da obra e não gera custos adicionais. Além disso, garante melhor
acabamento das peças e, consequentemente, aumenta a vida útil do concreto. Cerca
de 20 trabalhadores estão envolvidos na
instalação, realizada por meio de um guindaste que suporta até 650 toneladas.
Os pilares com mais de 36 metros de altura livre e o grande anel da esplanada (área
de acesso formada por pilares que circundam as arquibancadas), com 300 metros
de diâmetro, estão sendo executados para
receber a cobertura metálica que protegerá os cerca de 70 mil espectadores do sol e
da chuva, proporcionando conforto para
os jogos e eventos na Ecoarena.

PERDAS E GANHOS NA PETROBRAS
A Petrobras atingiu um lucro de R$ 9,2 bilhões no primeiro trimestre do ano, um valor
acima do esperado pelo mercado, que seria de R$ 8 bilhões. Os números são bons, diante da perspectiva econômica mundial. Mas, em plena crise internacional, não podia ser
diferente: o valor registrado é 16% menor comparado ao primeiro trimestre de 2011.
O diretor ﬁnanceiro da empresa, Almir Barbosa, avalia que, entre perdas e ganhos, o
valor é bom para a empresa. “O resultado foi bom e vem de exportações maiores com
preços maiores”. Como parte da dívida da gigante brasileira é calculada em dólar, a
variação cambial foi um fator positivo para a empresa, com R$ 456 milhões apenas nos
três primeiros meses do ano. Ponto para o real também, que, cada vez mais, se estabelece
como uma moeda forte no mercado.

LANÇAMENTOS EM BAIXA

O sistema de impostos brasileiro é um dos
mais altos do mundo, e isso não tem agradado a presidente Dilma Rousseff. Na terçafeira, durante seu discurso na Marcha dos
Prefeitos, demonstrou insatisfação com a
tributação no país, que entende como um
dos maiores impedimentos para que a economia cresça, e classiﬁcou como inadequada. “Nós tributamos insumos fundamentais
para o desenvolvimento do país”, aﬁrmou.
A presidente está de olho, em primeiro momento, na área de energia. Fundamental em
qualquer setor da economia e também para
o cidadão comum. “Não conheço muitos
países que tributam energia elétrica. Nós tributamos. Tem várias formas de tributação
que são regressivas”, criticou. Para mudar
esse quadro, pretende fazer uma reforma
tributária fatiada. Ou seja, mexer em uma
área de cada vez. “Já tentamos duas vezes
fazer uma reforma de maior fôlego. Resolvemos agora atuar, em vez de ﬁcar discutindo se sai ou não sai”, declarou a presidente.
Dilma Rousseff, mais uma vez, demonstrou
que não é porque é mulher que não consegue ter pulso ﬁrme. Aliás, nesse quesito, tem
deixado muitos ex-presidentes para trás...
Roberto Stuckert Filho - PR

Esta foi a segunda vistoria realizada pelo
ministro à Ecoarena, que sediará a abertura da Copa das Confederações, em
2013, e o número máximo de partidas da
Copa do Mundo de 2014, sete ao todo.
Ao lado do ministro, Agnelo Queiroz
ressaltou a relevância do estádio: “Este é
um monumento importante, que agrega
valor e atrai turistas. Além disso, a arena
será referência em sustentabilidade para
a construção dos próximos estádios”,
disse o governador, ao citar a conquista
do selo Leed Platinum, certiﬁcação internacional que qualiﬁca a obra como
totalmente sustentável. “O Estádio Nacional faz parte do plano de desenvolvimento econômico de Brasília. Ele será
um legado para a população.”

Roberto Barroso

O

governador do Distrito Federal,
Agnelo Queiroz, acompanhou
durante uma semana com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, em visita ao Estádio Nacional de Brasília Mané
Garrincha. “A visita foi impactante pela
visível transformação da obra. O Estádio
Nacional é um exemplo da ousadia e do
sonho da capital do país. Juscelino (Kubitschek) ﬁcaria orgulhoso desta obra”,
ressaltou o ministro Aldo Rebelo. “O
que vi referenda a avaliação da própria
Fifa, de que esta arena é referência em
tecnologia e sustentabilidade na construção civil. Brasília reaﬁrma seu compromisso como sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. E não há
nada que não conﬁrme a realização dos
dois eventos aqui”, acrescentou ele.

Os 20 listados são trabalhadores das Organizações PaulOOctavio que erguem o JK
Shopping & Tower, entre Taguatinga e Ceilândia, e que estão matriculados nas primeiras
turmas de operários que vão aprender informática em um canteiro de obras no País.

O Feirão da Caixa realizado em São Paulo, que oferece casas com ﬁnanciamentos facilitados, teve uma baixa este ano. O número de imóveis novos foi reduzido em 50% no
estado de São Paulo. “O foco das construtoras, hoje, é complementar no Feirão a venda
dos imóveis já lançados”, justiﬁca Paulo José Galli, superintendente regional da Caixa.
“Mas acreditamos que, no segundo semestre, haja uma retomada dos lançamentos, o
que deve se reﬂetir em um aumento da oferta de unidades novas no Feirão do ano que
vem”, acrescentou o executivo. É a chance para quem quer adquirir a casa própria e não
faz questão de um imóvel novo.

Antônio Caldeira e Dilma Rousseff
19 a 25 de maio de 2012
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CINEMA
OS VINGADORES
(
(The
Avengers). EUA, 2012. Direção/
Co-roteiro: Joss Whedon. Elenco: Robert
Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo,
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy
Renner, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Stellan
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Gwineth Paltrow.

OS HERÓIS DA MARVEL
SALVAM O MUNDO

Crítico de cinema de Brasília,
Juiz de Direito no TJDFT,
membro da Segunda Turma
Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis. Membro da
Associação dos Críticos de
Cinema do DF. Também é
escritor, e atualmente tem
no prelo um livro de mais
de mil e quinhentas páginas,
sobre Ética na magistratura.

jguilherme@brasiliaemdia.com.br

Iron Man, dois de Hulk, um de Capitão América e um
de Thor. É claro que essas aventuras terão as suas
continuações, independentemente deste pot-pourri inteligentemente inventado para reunir num enorme happening estes e outros heróis que ainda não mereceram
ter seus próprios ﬁlmes. Reﬁro-me a Gavião Arqueiro
(Renner) e Viúva Negra (Johansson), que agora se reúnem aos outros para enfrentar uma ameaça mundial.
Essa ameaça se concretiza na ﬁgura de Loki (Hiddleston), irmão adotivo de Thor (Hemsworth) e possuidor de terríveis poderes, que ele pretende utilizar
para destruir a Terra e escravizar os humanos. Para
fazer face a essa quase invencível ameaça, o diretor da
Iniciativa Vingadores, Nick Fury (Jackson), convoca
esses ilustres personagens e os reúne num... portaaviões voador, sob a direção do agente Coulson (Gregg). Loki, por sua vez, coopta, por lavagem cerebral, o
Gavião Arqueiro e o cientista Erik Selvig (Skarsgård),
que só mais tarde recobrarão a lealdade ao grupo, mas
terá que encarar a fúria de
Hulk, a outra face de Bruce
Banner (Ruffalo), além de
Capitão América (Evans),
Homem de Ferro (Downey
Jr.) e Viúva Negra.

Decididamente, Whedon é mais um daqueles diretores de seriados de TV e ﬁlmes direto-para-TV
que deram certo Não que isso deixe tranqüilos os
diretores clássicos, defensores da maneira tradicional de fazer cinema. Mas, assim como a ﬁlmagem
digital um dia sobrepujará a ﬁlmagem em celulóide,
parece óbvio que, por um processo de seleção natural, a indústria do Cinema
– lembre-se, é uma indústria, não é um instituto de
ciências ou uma galeria de
artes -, tende a mostrar
mais ﬁlmes que impactem
os nossos cinco sentidos,
mesmo que esse impacto
não passe, necessariamente, pela área intelectiva do
nosso cérebro. É o Cinema em ritmo de videogame desenvolvido especialmente para a geração A união improvável de
personalidades em conﬂito
videogame de viewers.

Esse fenômeno deriva,
diretamente, da evolução
dos usos e costumes e da
reconﬁguração dos valores
sociais, políticos e econômicos, gerando novos
tipos de demandas por
parte dos consumidores.
Mas essa é uma via de mão
dupla, de modo que não
é arriscado aﬁrmar que o
próprio mercado cinema- O charme letal da “viúva” Johansson
tográﬁco, à medida que
foi mudando para supostamente atender a uma demanda por mais emoções,
sutilmente incutia no seu
público as “necessidades”
que ele acionaria como
gatilhos para legitimar a,
por assim dizer, evolução
das produções nessa área.
Ponto para os videogames.
Os ﬁlmes de arte continuarão tendo os seus diretores “Que bagunça, cara! Fomos nós que
ﬁzemos isso, ou foram ‘eles’?”
e o seu público.
Whedon, particularmente, dirigiu vários capítulos das
séries Buffy, Angel, The Ofﬁce, Doll House e Glee, entre
outros, alem de alguns video shorts. A grande sacada
neste Vingadores é que já assistimos a dois ﬁlmes de

Como em toda aventura
que se preze, o ﬁlme apresenta as quatro clássicas fases que prendem a atenção
do publico e que, desde o
advento do Cinema, principalmente com o surgimento das “matinês de seriados”, tem levado as platéias
a torcer pelo “mocinho” e
contra os “bandidos”, mesmo sabendo que estes levarão a pior: algumas vitórias
fáceis no começo; a reunião
de vários indivíduos que
mal se conhecem e mesmo
assim se detestam (esta é a
melhor parte: é onde rolam
alﬁnetadas de parte a parte,
em meio a muito humor negro); a derrota dos good guys
num embate que parece
deﬁnitivo; e a batalha ﬁnal,
pegando pesado de ambos
os lados, e, no caso, com
Nova Iorque sendo [quase]
destruída mais uma vez.

Toda essa coreograﬁa é
acompanhada de alta tecnologia, efeitos especiais
de ultima geração, diálogos
aﬁados e inteligentes, lutas
e perseguições espetaculares, situações inverossímeis
do tipo “agora-morre-todo-mundo”, soluções mais inverossímeis ainda, e uma
deliciosa sensação, ao sair do escurinho do cinema, de
que você salvou o mundo mais uma vez. Com uma
pequena ajuda, é claro... 8/10.

Nota: Se você é leitor assíduo desta Coluna e ainda não assistiu ao clássico Blow-Up – Depois Daquele Beijo, está na
hora de reavaliar os seus conceitos sobre Cinema.
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Uma agenda com
o perﬁl da indústria

O

Brasil comemora nesta semana o Dia da Indústria,
setor extremamente importante para o fortalecimento da economia e, sobretudo, para o recente reposicionamento do País diante das outras nações globais. A
indústria serve para tornar o Brasil presente, aqui e lá fora.
Apesar de primária, vale ressaltar que essa deﬁnição traz
embutido o verdadeiro papel da indústria
brasileira: fazer o País existir, transformar-se e inovar a cada dia. E é para fortalecer esse setor econômico tão necessário
para a nação que nós trabalhamos.
No Distrito Federal, a Fibra é a entidade
que lidera esse trabalho. E nesta semana,
queremos mais é comemorar. Motivos,
não temos muitos. Os produtos importados atingem cada vez com mais força o
nosso mercado, a carga que incide sobre
nossos bolsos ainda é intensa e o nível
de desemprego ainda preocupa. Mas nós
existimos, mesmo que em menor escala, e
não desistimos de batalhar pela nossa posição como geradores de emprego e renda.

mente o nosso posicionamento sobre questões que impactam a competitividade da indústria.
Trata-se da Agenda Legislativa da Indústria do DF, que chega à sua décima edição no ano em que a Fibra comemora o
seu quadragésimo aniversário. De forma democrática, participativa e transparente, o documento
é produzido com intensa atuação dos
sindicatos ﬁliados à a entidade, trazendo
proposições de interesse em tramitação
na Câmara Legislativa. Ao longo dos
anos, a publicação se consolidou, mostrando que vai além do foco exclusivo da
indústria, já que reﬂete interesses mais
amplos que beneﬁciam a população.
Complementando o trabalho de defesa
dos interesses da indústria, estamos publicando também o Perﬁl dos Deputados
Distritais Legislatura 2011-2014, que,
em seu conteúdo, identiﬁca cada parlamentar e as prioridades de seus mandatos. Assim, o empresário da indústria do
DF poderá conhecer melhor cada um deles e intensiﬁcar, de forma qualitativa, o
relacionamento com o legislativo do DF.

Nesse sentido, contamos com o fundamental apoio do governo do Distrito
Federal e, nesta semana, consolidamos,
junto à Câmara Legislativa do Distrito
Federal, um trabalho já ocorre há dez
anos, consagrando-o como uma forma
de comunicação franca e direta do setor industrial brasiliense com o poder
legislativo local, apresentando publica-

A carga tributária é o principal motivo de preocupação dos entrevistados dos empresários da construção
civil pela Fibra, em parceria com
a CNI e o Sinduscon-DF. O item
obteve 59,5% das respostas para o
primeiro trimestre de 2012.

O lançamento da Agenda Legislativa e
do Perﬁl dos Deputados Distritais ocorrerá no dia 23 de maio, às 9h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em
sessão solene que homenageará a Fibra
em seus 40 anos.

O indicador de evolução da produção industrial alcançou 56,4
pontos em março, segundo outra pesquisa realizada pela Fibra em parceria com a CNI. Isso
sinaliza aumento da produção
ao ﬁnal do primeiro trimestre.

A primeira turma do projeto ViraVida de 2012 deu início a uma
ambientação com 50 alunos no
DF. O ViraVida é uma iniciativa
do Conselho Nacional do Sesi,
criado para atender jovens em situação de vulnerabilidade social.

19 a 25 de maio de 2012
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COISAS DA CORTE
VEXAME

DEUS MERCADO

NOTÁVEIS

EMPRESA CIDADÃ

Mais uma vez, Madonna enfrentou um constrangimento no
ﬁm de semana passada, em Nova York, ao levantar para cumprimentar um casal, no meio de um salão, diante de todos os
convidados, ﬁcando com a mão estendida.

No sentido etimológico, o profeta é um
embaixador divino: o que fala em nome
de Deus e explica a sua vontade.

A escritora e poetisa Palmerinda Donato lançou seu livro Notáveis da Corte, em homenagem a Juscelino Kubitscheck. Após conhecerem-se em um
salão de beleza, Palmerinda e a primeira-dama, Sara Kubitscheck, consolidaram os vínculos de amizade, fazendo com que ela
viesse para Brasília, onde está há 52 anos.

A Amil celebra a conquista do disputado Prêmio LIF 2012. Promovida há
uma década pela Câmara de Comércio
França-Brasil, a iniciativa destaca e estimula empresas que implementam ações
em prol das pessoas, da sociedade e da
sustentabilidade. O reconhecimento veio
graças ao projeto Olimpíadas Amil Gerações, que atua junto aos mais de 22 mil
colaboradores em seis diferentes frentes,
entre elas Coleta Seletiva, Voluntariado
e Doação de Sangue. Em menos de um
ano, as Olimpíadas alcançaram excelentes resultados, como a redução do consumo de copos plásticos e a marca de
mais de 500 doações de sangue.

Os economistas estão longe de serem
profetas, ainda que pretendam falar em
nome de um deus menor: o mercado!

Ninguém sabe o porquê, mas o casal simplesmente a ignorou
solenemente como se não tivesse visto ninguém na frente deles.
Não falta quem diga em Manhattan, que foi um troco, anos
depois de uma entrevista em que Madonna revelou que ambos
eram ‘amigos’ perigosos.
Vai ver Madonna se esqueceu do passado.

Madonna

BOLA CHEIA
Fernando Henrique Cardoso está sorrindo em tempo integral depois de conquistar o
Prêmio John W. Kluge, concedido pela Biblioteca do Congresso Americano. O prêmio
é pelo conjunto de sua obra acadêmica, sua ativa produção intelectual no campo das
humanidades e por seu signiﬁcado na vida pública brasileira.
E tem mais, ele receberá a distinção em Washington, no dia 10 de julho, com uma recompensa de US$ 1 milhão.
O tucano está sorrindo até com os olhos.

Marx Weber fazia uma interessante distinção entre dois tipos de profetas - os que
fazem profecias ‘éticas’, pela quais proclamam a vontade de Deus, e os que fazem
profecias ‘pelo exemplo’, cujo comportamento pessoal anuncia a salvação.
Também os economistas em geral fazem
profecias ‘éticas’ para outros, mas negam
as ‘de exemplo’, tentando obter sua própria salvação através de informações privilegiadas do deus mercado!
Um amigo de Delﬁm – e também da coluna – ouviu e revelou tudo.

GOLPE

COISAS DO FUTEBOL
Já deu para Ronaldinho perceber que, no Brasil, a coisa é assim mesmo
- para mostrar que é bom caçador, precisa-se abater um tigre por dia.
No Flamengo é bem assim.
Ronaldinho

ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS
Uma piadinha que faz sucesso em Las Vegas chegou também no Brasil. Consta que dois
amigos saíram para jantar e o tempo todo só falavam em queda de ações, quando um
deles, com os nervos à ﬂor da pele, fez uma proposta:

Não tem jeito, e, por isso mesmo, quem
estiver com viagem programada para
Manhattan, em NY, todo cuidado ainda é pouco: o espírito de Macunaíma
baixou nos lojistas da Rua 46, o paraíso
dos sacoleiros que procuram bugigangas eletrônicas.

Seu livro, lançado na terça-feira passada, movimentou
a noite brasiliense, demonstrando que a escritora tem
muitos admiradores.
Foi muito prestigiada.

TIO PATINHAS
Pão duro com o dinheiro, igual ao personagem de Walt Disney, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai esconder em algum banco o prêmio de US$ 1 milhão.
Como bom geminiano, não abre a mão.

ELEIÇÕES NA 305
Verônica Gomes da Silva, ex-prefeita da SQS 305, e Heliete Bastos, atual presidente
do Conselho Comunitário da Asa Sul, unem-se agora como candidatas a presidente e
vice-presidente na chapa “Voz da Comunidade”, nas eleições para a gestão 2012/2015.
Idealistas, integrando experiência e novas ideias, e com grande disposição para buscar
benefícios para a comunidade, prometem uma eleição movimentada no dia 26/05, no
Jardim de Infância da SQS 208.
Esperam a participação da comunidade em um exemplo de cidadania consciente.

EMBAIXADOR DA CODORNÍU

Prevalece o seguinte golpe: cobram um
adicional para quem paga suas compras
com cartão, alegando que a queda das
bolsas pode afetar a estabilidade da economia brasileira e, daí, eles correm o risco de não receber seu dinheiro. Coisa de
vigaristas!

Sempre movimentando socialmente Brasília, o executivo
Fabiano Cunha Campos reuniu personalidades da cidade
para degustação na Champanheria Le Rouge do Brasil 21,
que recebeu o embaixador da Codorníu Brasil, com um
coquetel da marca espanhola de espumante. A degustação
ﬁcou por conta das cavas Brut Clássico, Demi Sec, Clássico Rosado, Anna de Codorníu Brut, Pinot Noir Rose e
Raventos Seleccion Brut.

Todo cuidado é pouco!

- Chega, chega! Vamos mudar de assunto!... Que tal falar em mulheres?
Resposta: Quais delas? As melhores ou proﬁssionais!

Palmerinda Donato

Fabricante de cavas, a Codorníu está no mercado desde o
século 16 na região de San Sadurní de Noya, Barcelona,
reconhecida mundialmente, com tradição e inovação no
desenvolvimento de cavas.

CUIDADO

Não é só em política que a experiência demonstra que inexiste inimizade deﬁnitiva. Também no futebol acontece da
mesma forma. Zagalo, que estava na geladeira, voltou com
toda força para a CBF, como um dos poderosos.

Atenção! E quem alerta é um economista muito importante de Brasília que pede
para não ser identiﬁcado: já está em curso uma outra guerra de índices em torno de um problema que vai agitar ainda
mais a vida nacional nos próximos meses
- o desemprego.

LAMENTÁVEL

Quem diria, hein!

Toc-Toc-Toc, na madeira!

Manhattan, cada vez mais, ﬁca igualzinha a Miami.

RESSUSCITANDO

36

www.brasiliaemdia.com.br

Zagalo

Brasilienses que foram passar alguns dias em Nova York voltaram impressionados com
a invasão de sacoleiros.

QUEDA LIVRE
Qualquer leigo sabe que pesquisa pública é igual a dieta – tão difícil quanto
manter a posição lá em cima, é ﬁcar no
mesmo peso.
Ou seja, a situação do candidato que está
em alta não muda muito em relação a
quem conseguiu chegar ao peso ideal.
Isto quer dizer que entrar em queda livre
daqui por diante tira qualquer chance de
recuperar depois o espaço perdido.
Cair nas pesquisas é um péssimo indicador.

ESPONJA
Mesmo com a queda nos termômetros,
o consumo de cerveja em Brasília continua em alta.
Pode fazer frio ou calor, que o termômetro não altera nada – a cidade está
cada vez mais antártica, brahmática e
skolática.
19 a 25 de maio de 2012
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FONTES, QUE
FONTES?
D

e uns tempos para cá, mesmo com milhões
de informações expostas na Internet, algumas antigas fontes que abasteciam a mídia
nacional, decidiram exigir que jornalistas declarem publicamente quem são os seus informantes.
É o caso do Policarpo, não o Quaresma que,
também, acabou perseguido por suas posições
contra o poder.

Advogado e escritor, foi
presidente do Tribunal de
Ética e Disciplina da OABDF, foi também, Secretário
Executivo da Comissão de
Ética na Política do Conselho
Federal da OAB. Em 1999
exerceu o cargo de Secretário
de Segurança Pública
no Distrito Federal.

pcbranco@brasiliaemdia.com.br

Pois bem, o Policarpo, pressionado, compareceu
perante a Comissão que apura, mais uma vez, o
que qualquer menino de escola em greve sabe de
cor e salteado: as Comissões servem para constatar que muitos recebem comissões para facilitar os negócios escusos, ou as jogadas proibidas
dos jogos ilegais de azar e os legais de sorte.

– Com a palavra Vossa Excelência, disse o presidente.

O primeiro parlamentar a questionar o jornalista
era muito experiente, pois, em outros tempos, fora
investigado e apontado como indigno de exercer
mandatos, por anos. Se fosse japonês, teria feito
haraquiri; como não é, passada a tempestade, foi
aclamado democraticamente pelos eleitores cansados dos que o condenaram. No plenário, muitos deles são investigadores e investigados.

Um parlamentar de oposição levantou nova
questão de ordem. O presidente aquiesceu.

– Já nos conhecemos de outros embates, disse
o inquiridor com um sorriso nos lábios. O depoente aquiesceu com um gesto positivo, com
o dedo polegar.
– Qual é a sua fonte favorita? Perguntou o parlamentar.
– Antigamente era a Fontana di Trevi, hoje é o
Google. E continuou sem dar chance de interrupção. Alguns dos senhores, que vivem viajando em missões oﬁciais e se deliciando em restaurantes de luxo às custas do dinheiro público,
devem conhecer a fonte e a sua lenda de que,
quem jogar moedas de costas nas águas da fonte,
assegura sua volta a Roma. A lenda se parece
muito com a situação do momento, na qual milhões de moedas estão abastecendo bolsos; mas
isto são outras águas.
O perguntador, no uso de sua prerrogativas, em
questão de ordem, exigiu do presidente da mesa
que determinasse ao depoente que se limitasse a
responder o que lhe foi perguntado.
O presidente repreendeu o jornalista, lembrando-lhe que ele , ali estava, com o compromisso
de dizer a verdade, somente a verdade, como se
o depoente fosse testemunha de algum fato secreto que devesse ser revelado.
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– Pois bem, reagiu o jornalista. Estou aqui contra a minha vontade e gostaria que esta comissão
goze da seriedade e do prestígio da Comissão
da Verdade recentemente instalada com a missão de desvendar os mistérios da trágica ditadura que nos assolou por anos. Solicito ao nobre
parlamentar que refaça a sua pergunta que irei
responder com os cuidados necessários ao bom
desenvolvimento da minha oitiva.

– A minha pergunta é sobre o seu trabalho como
repórter, e as fontes que abastecem os seus rios
de mentiras. Exijo resposta objetiva, encerrou o
parlamentar.

– O depoente estava fazendo uma ótima explanação sobre a Fontana de Trevi, e eu gostaria
de completar o relato que considero importante.
Diz outra lenda que o autor da fonte,arquiteto
Nicola Salvi, colocou o muro que circunda a
fonte na esquina com a rua da Stamperia para
impedir a visão de um barbeiro que vivia criticando a obra.
– Pela ordem, gritou o perguntador. O presidente deu-lhe a palavra.
– O nobre colega esta me gozando? – Não, respondeu o opositor. Estou aproveitando a lenda
para aﬁrmar que aqui, também, estamos colocando barreiras para que o povo não veja a nossa atuação. O presidente acionou a campainha
e determinou que o depoente respondesse ao
parlamentar.
– Posso garantir que diversas fontes aﬁrmavam
que a nascente do rio Amazonas estava nas cabeceiras do rio Marañon, no entanto, pesquizadores descobriram que sua fonte está localizada
na laguna Mcintyre no Nevado Mismi, ao sul do
Peru. O mesmo ocorreu com a origem do rio
Nilo. Pensava-se que ele nascia no lago Vitória,
porém novas pesquisas contataram a sua fonte
no rio Kagera. Como Vossa Excelência pode
ver, as fontes que se acreditava como verdadeiras
estão sempre mudando.
A sessão foi suspensa em meio a uma grande
confusão, após a tentativa de agressão ao depoente, perpetrada por um sujeito não identiﬁcado; tal qual as fontes.

