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A FRASE QUE FOI PRONUNCIADA

Tempo, o 
senhor da razão

‘‘Mulher que tem cabelo na venta nem o diabo agüenta’’,
dizia o filósofo de Mondubim. E, naquela época, Heloisa
Helena ainda não havia nascido. Mas é determinada, não
abre mão de suas posições. Erra, porém, no desespero fre-
nético da argumentação coreográfica, nos decibéis inalcan-
çáveis pelos mortais ouvintes, e nas lágrimas que ornam sua
túnica branca. Mas é autêntica. Como companheira de
muito tempo, admite que os companheiros mudaram, sem
lembrar que hoje estão no poder e não podem fazer nem di-
zer o que pregavam nos tempos barbudos das portas de
montadoras. Democracia é movimento. Não pode estag-
nar-se nas mesmas reivindicações, muito menos nas ações
de quem foi pedra e hoje é vidraça.

Assim também entende o presidente em exercício, José
Alencar, defensor da não expulsão da senadora alagoana.
Ela precisa progredir na política, e parece que o caminho
mais certo seria exercer a Prefeitura de Maceió, defendida
por José Alencar. A ira dos companheiros apoiando sua ex-
pulsão deve ser atenuada pelo destino que a jovem senado-
ra tem à frente. Nada melhor do que a experiência de gover-
nar o próprio povo convivendo com suas nuanças, desgas-
tes e necessidades.

Igreja sem Deus
Outro dia esta coluna

comentou o desespero pe-
cuniário das igrejas que
dominam os programas de
salvação dos pobres. Co-
mo em Brasília elas bro-
tam em todos os grotões,
os deputados distritais
afiam a navalha, cortam os
cofres do erário, e dão mais
dinheiro aos ‘‘bispos’’ de
orçamento avantajado, na
esperança de que reconhe-
çam o ‘‘sacrifício’’ imolan-
do votos nas eleições.

Doação
de sangue

Homenageado pelo He-
mocentro, o Sebrae recebe
a gratidão da presidente
Maria de Fátima Portela
ressaltando o trabalho da
instituição. É que Sandro
Salvatore elaborou plano
de doação de sangue entre
os funcionários do Sebrae.
Acontece que esse traba-
lho inicial progrediu, e ho-
je o Hemocentro conta
com cerca de 40 mil doa-
ções por ano. A populari-
zação do ato de doar se es-
tendeu a outras institui-
ções, como escolas, Exérci-
to, Associação de Queima-
dos e Justiça Federal.

Telefonia
Carlos Lucianelli, dire-

tor, informa que a ‘‘Tele-
com oferece mensalmente
uma franquia de 100 pul-
sos em chamadas locais
entre telefones fixos aos
assinantes residenciais, in-
dependentemente da ope-
radora de destino’’. Para
melhorar a transparência,
a informação poderia figu-
rar nas contas como ‘‘con-
sumo/pulso além de fran-
quia/outras operadoras’’.
Poderia usar, ainda, a in-

formação na internet e nas
instruções sobre interpre-
tação da conta telefônica.

Saudade
Fundador da Escola de

Geologia de Pernambuco e
ex-professor da UnB, o
mestre Rao deixa saudade
ao partir para outra vida.
Poliglota, falava sete lín-
guas, gente boa, aprecia-
dor de bons pratos nos res-
taurantes de Brasília e pa-
po infindável sobre todos
os assuntos humanísticos.

Sudeco
Governadores do Cen-

tro-Oeste estão se posicio-
nando contra o Poder Cen-
tral e justificam suas ra-
zões defendendo a con-
cessão de benefícios para
o crescimento da região. A
propósito, Rogério Rosso,
do Desenvolvimento Eco-
nômico, explica que só as-
sim poderá se constatar o
incremento do PIB, que
tem crescido, mas poderia
crescer muito mais. 

Lago Norte
Estão sendo atração pa-

ra os moradores do Lago
Norte as exposições no úl-
timo final de cada mês. O
administrador Erivaldo
Mesquita tem estimulado
a confraternização entre
vizinhos que se encon-
tram nas feirinhas do es-
tacionamento do Pão de
Açúcar. A próxima terá co-
mo tema o Natal.

Testando
Antonio Flavio Testa,

novo diretor do Programa
Interlegis, corre contra o
tempo para conseguir, na
sua gestão, modernizar pe-
lo menos 2.500 casas legis-
lativas do país.

HISTÓRIA DE BRASÍLIA

‘‘Nunca houve na história do Brasil
semelhante transferência de riquezas
do trabalho e da produção em
benefício do sistema financeiro.’’
José Alencar,presidente em exercício do Brasil

Um colunista mandou da Europa para o dr. Israel Pi-
nheiro um cartão postal que trazia ao lado da sobres-
crita a observação ‘‘para testar o correio de Brasília’’.
Recebeu a resposta, confirmando o teste, e acrescen-
tando: ‘‘Agora, para testar o correio da Belacap’’.
(publicado em 2/7/60)
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ARI CUNHA
visto, lido e ouvido

Vale: o 
BNDES
está certo

H á duas razões maiores que me fa-
zem defensor do regime capitalista.
A primeira resulta de sua esponta-
neidade em permitir que se defenda

o reconhecimento da liberdade como direi-
to fundamental do homem. A empresa pri-
vada viabiliza-se a partir da livre iniciativa
que, por sua vez, tem no capitalismo a me-
cânica mais eficiente para florescer. Contu-
do, não se deve perder de vista a circunstân-
cia de o capitalismo poder gerar imperfei-
ções mercadológicas inibidoras do exercício
da livre iniciativa no meio das sociedades
que o praticam. A partir desse ponto, torna-
se ilegítimo. Portanto, como a própria liber-
dade humana, há de ter limites disciplina-
dos pela lei. Por seu lado, ainda dentro dessa
linha de raciocínio, parece-me também ina-
ceitável admitirem-se posições ideológicas
contrárias à presença contingente do Estado
na exploração de atividade econômica
quando o interesse social recomenda.

Já a segunda, cuja exceção acabo de subli-
nhar, fundamenta-se no fato de o Estado típi-
co de nossa cultura não pagar os custos de
suas funções com recursos provenientes de
lucros mas de tributos. A propósito, vale con-
siderar, igualmente, que os resultados finan-
ceiros de entidades estatais envolvidas com a
exploração de serviços ou produção de bens
costumam ser piores do que os das socieda-
des particulares, porque a seleção dos respec-
tivos administradores não costuma proces-
sar-se necessariamente em função da pers-
pectiva do lucro. Às vezes, até ausente nas ra-
zões dos governantes para escolhê-los.

Tratando, agora, do objetivo desse artigo,
devo afirmar que, no meu juízo, o BNDES
atendeu as conveniências nacionais ao ad-
quirir 8,5% da Valepar, holding titular de
52,3% do capital votante da Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD). Com essa operação, efe-
tuada por intermédio de sua subsidiária Ban-
desPar (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social Participações), o BNDES
passou a deter 9,51% do capital da Valepar. Es-
se montante, somado aos títulos pertencentes
aos fundos de pensão de companhias estatais
— Previ, Petros, Funcep e Funcef —, assegura

ao Estado, direta e indiretamente, 60,52% dos
papéis com direito a voto na Valepar.

As críticas — iniciadas por bancos e investi-
dores que aplicam em ações — contra a ope-
ração foram imediatas e fortes. E não deixa-
ram de envolver intrigas políticas tendentes a
desestabilizar o presidente do BNDES, Carlos
Lessa. Falou-se, segundo notícias e comentá-
rios de colunistas, que o BNDES pagou caro e
desperdiçou dinheiro ... e divulgou-se que o
presidente Luiz Ignácio Lula
da Silva criticou o compor-
tamento de Carlos Lessa
sob o fundamento de
que o negócio foi
ruim, por-
quanto pas-
sou aos in-
vestidores a
idéia errada
de que o go-
verno poderia
reestatizar em-
presas privadas. Tam-
bém pelo fato de o BNDES não
haver ouvido os setores próprios da Adminis-
tração, em Brasília.

Não acredito que o presidente Lula haja
afirmado o que está escrito logo acima, ten-
do em vista sua posição permanente na de-
fesa firme dos interesses maiores do País.
Contudo, admito que se tenha aborrecido
com a autonomia do BNDES na iniciativa,
tranqüilizadora pelas razões de Carlos Lessa
inscritas em página da edição de O Globo de
25 do mês passado: ‘‘A composição acioná-
ria da Valepar não dava tranqüilidade ao
BNDES. Depois da venda de parte das ações
da Bradespar (subsidiária do Bradesco) pa-
ra a Mitsui, a empresa (japonesa) ficou com
uma posição expressiva. Quando os funcio-
nários (da Intervale, então proprietária dos
8,5% vendidos) nos procuraram, sabíamos
que os fundos não iriam exercer (direito de
compra) porque vão entrar num período
normal de desinvestimento. A Bradespar já
havia vendido um lote para a Mitsui. Quem
tinha condições de comprar éramos nós ou
os japoneses. Se eles comprassem (...), fica-
riam com poder igual ao do bloco brasileiro.
Essa jóia da coroa não pode sair da sobera-
nia nacional’’. E passar a constituir fonte de
remessa desnecessária de divisas para o ex-
terior, digo eu.

Por outro lado, relativamente ao ângulo fi-
nanceiro do negócio, Carlos Lessa explicou:
‘‘Pagamos ágio de 3,5% (no total US$ 46,57 por
ação). Na privatização, o lance vencedor em-

butiu ágio de 77%. Três anos depois, Bradesco
e Previ pagaram a mais 110% no descruza-
mento da Vale e da CSN (US$ 39,90). Já a Mit-
sui comprou com ágio de 26% da Bradespar
(US$ 42,31). Nós garantimos a soberania brasi-
leira na Vale com 3,5%. Acho que fiz um negó-
cio impecável para os interesses brasileiros’’.

Ora, a privatização da CVRD já causara
traumatismo no meio de parte expressiva da
opinião pública do País, cujo núcleo mais
denso situa-se em Minas Gerais (berço da
empresa e fonte dos bens minerais que lhe
deram vida) e no Espírito Santo (local do es-
coamento daqueles bens para o mercado in-
ternacional), onde a CVRD se comprometeu,
desde sua origem, em realizar ações de fo-
mento. Além disso, o valor da transferência
do seu controle para as mãos de particulares
foi igualmente objeto de censuras pelo Brasil
afora. Por isso, fica difícil entender-se que
ainda se admita a desnacionalização onero-
sa de um símbolo da nossa capacidade de
realizar, a partir de imperativo absurdo, con-
trário à participação estatal em qualquer cir-
cunstância na produção econômica, procla-
mado no exterior. Considero a hipótese one-
rosa porquanto o capital estrangeiro alocado
não criaria nada de novo em favor de nossa
estrutura econômica e ainda passaria a cons-
tituir dreno de poupanças internas para a
matriz da sociedade japonesa, a título de re-
messa de lucro. Esse tipo de participação es-
trangeira não nos deve interessar.

Viagem ao Oriente 
Médio: erros e acertos

CARLOS PIO

Doutor em ciência política (Iuperj) e professor 
de Economia Política do Instituto de Relações
Internacionais da UnB
(www.unb.br/irel)

E lá se foi o nosso chefe de Estado em
sua mais recente viagem internacio-
nal... Para quem se esmerou em des-
tratar o seu predecessor por ter uma

melhor figura no exterior do que no Planalto,
Lula parece estar exagerando.

Mas não está. Desconhecido até mesmo da
maior parte dos brasileiros — que se espan-
tam até hoje com seu jeito simples (simpló-
rio?) de exercer a Presidência — o presidente
precisa se fazer conhecer também no resto do
mundo e aproveitar os bons ventos que so-
pram a favor da recuperação da economia
brasileira. Por conta disso, a manutenção de
uma agenda intensa de viagens — a chamada
‘‘diplomacia presidencial’’ — é não só reco-
mendável, mas louvável.

Isso é especialmente verdade quando as
ações de política externa vêm associadas a
interesses genuínos do país no campo eco-
nômico. Primeiro, porque temos limitada
margem de manobra e influência nos assun-
tos mais relevantes da agenda internacional
— reconstrução do Iraque, combate ao ter-
rorismo e à proliferação de armas de destrui-
ção em massa, conflito Israel/Palestina. Se-
gundo, porque temos grande necessidade de
aumentar nossa participação no comércio
internacional, como única estratégia viável
para reduzir os riscos e as incertezas associa-
dos à enorme dívida em moeda estrangeira
contraída ao longo dos anos.

Mas o presidente precisa estar ciente de
que tudo o que diz e faz na Presidência tem

significado simbólico e pode prejudicar as re-
lações do Brasil com o resto do mundo. Foi
importante (mas não necessariamente positi-
va) a decisão do presidente de comemorar
sua posse com os amigos Hugo Chávez e Fidel
Castro; assim como foi sintomática a escala
em Cuba no retorno de Nova York, após a
abertura da Assembléia Anual da ONU, ocor-
rida há poucas semanas.

Agora, quando embarca para uma visita de
nove dias por cinco países do Oriente Médio,
temos mais uma dessas ocasiões em que o
chefe de Estado brasileiro dá conotação sim-
bólica à sua política externa: por decisão sua, a
comitiva fará uma escala inusitada na Líbia.
Nada contra a nação e seu povo, mas o ditador
Muammar Kadafi é considerado um pária pela
comunidade internacional, entre outras coi-
sas, por financiar terroristas. Será que interessa
ao Brasil que seu presidente visite Kadafi?

A decisão de Lula aparece disfarçada de in-
teresse comercial do país. Afinal, os ganhos
de exploração comercial daquele mercado
são potencialmente enormes. No entanto,
essa decisão tem um simbolismo que trans-
cende seu caráter meramente comercial. Re-
flete, em alguma medida, as boas relações
que o PT manteve com o ditador líbio — o
qual sempre se mostrou disposto a treinar e
financiar quaisquer movimentos políticos
que contestassem a hegemonia norte-ameri-
cana no Ocidente. (Cabe lembrar que, em
1988, a Comissão de Ética do PT-RJ puniu um
militante que estabeleceu ‘‘contatos
políticos’’ com o governo da Líbia sem auto-
rização do partido. Tratava-se, na verdade, de
viagem de um grupo de PTistas para treina-
mento de guerrilha ocorrida em 1987 — ver
declarações de Maurício Waldman, ex-coor-
denador da Comissão de Assuntos Judaicos

do PT em SP, publicadas em www.mw.pro.br.)
É certo que as sanções impostas à Líbia pe-

la ONU na década de 1990 já foram levanta-
das. Mas as impostas pelos EUA continuam
em vigor. (Foram erguidas em 1988, depois
que dois terroristas líbios foram acusados pe-
lo atentado ao avião da Pan Am que explodiu
em Lockerbie, Escócia, matando 270 pes-
soas.) Num mundo em que a hegemonia polí-
tica, militar e econômica dos Estados Unidos
é incontestável (e tudo indica que assim per-
manecerá por muito tempo), o simbolismo
da visita à Líbia pode vir a ser contraprodu-
cente para o avanço dos reais interesses eco-
nômicos do Brasil.

Em sua visão terceiro-mundista e antiame-
ricana, a política externa do presidente Lula é
tudo, menos inovadora. Mesmo a opção pelo
diálogo Sul-Sul, em contraposição à preferên-
cia por negociações com os países desenvol-
vidos, é antiga e ineficaz. Entre as opções reais
abertas à política externa do Brasil na atual
estrutura das relações internacionais, a que
menos nos interessa no curto e no longo pra-
zo é a que prioriza ações de resistência à he-
gemonia dos Estados Unidos. O que se deve
fazer é buscar tirar o melhor proveito possível
desse fato inescapável, trabalhar em sintonia
com os norte-americanos e confrontá-los
pragmaticamente sempre que eles violarem
as regras econômicas que ajudaram a cons-
truir após a Segunda Guerra. Foi isso o que fi-
zemos, por exemplo, em relação ao aumento
do protecionismo comercial no setor siderúr-
gico, dois anos atrás, e é isso que devemos
continuar a fazer daqui para a frente, espe-
cialmente no setor agrícola. A pior escolha é a
do confronto pelo confronto com os Estados
Unidos. Além de não interessar ao Brasil, é jo-
go para cachorro grande.

HINDEMBURGO C. PEREIRA-DINIZ

Presidente do Conselho
Consultivo do Condomínio

dos Associados

(e-mail: hcpd@uai.com.br)
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