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» CARLOS PIO
Professor de economia política internacional da UnB (http://carlospio.wordpress.com)

A governanta e o coronel

Transparência
» Começa com desavenças a

CPI do Pró-DF. Eliana
Pedrosa reclama da
convocação do deputado
Patrício. Já estava agendada
uma reunião para segunda-
feira. Patrício bateu na tecla
da transparência. Vamos
acompanhar.

Moralizar
» Por falar em Câmara

Legislativa, está em
desenvolvimento o
planejamento estratégico
da instituição. Moralizar a
Casa é o objetivo maior. A
comunidade é bem-vinda
para sugestões.

Ilegais
» Outro dia, um flanelinha

ficou irritado com a falta de
permissão do motorista
para vigiar. Aconteceu no
estacionamento do Pão de
Açúcar do Lago Norte. O
rapaz arrancou o retrovisor
do carro do cliente do
mercado. Outro, quando
recebeu R$ 2 de gorjeta,
gritou: “O rapaz está na
espinha do peixe!” Nenhum
dos dois estava com o
uniforme de quem já fez o
curso de capacitação.

Lançamentos
» A Ucrânia é a responsável

pela instalação da base de
lançamento de satélites em
Alcântara, no Maranhão. O
senador Eduardo Azeredo
quer ampliar esse
intercâmbio e propor troca
de conhecimentos entre a
Universidade de Kiev e a
UFMG. A ideia foi lançada
pelo embaixador Antonio
Fernando Cruz de Melo,
instalado na Ucrânia.

Novidade
» Etiquetas de roupas íntimas

virão com alerta sobre o
câncer de mama, de colo de
útero e de próstata. O
projeto de lei do ex-
deputado Barbosa Neto foi
aprovado. Ficará a cargo do
Ministério da Saúde definir
as regras e fiscalizar. Os
fabricantes terão seis meses
para se adaptar às novas
regras.

Brasil
» Lúcia Vânia defende

genéricos para agrotóxicos.
É uma chance para
incrementar a indústria
química nacional. A
senadora convida os

interessados para a votação,
que será hoje, na Comissão
de Agricultura do Senado.

Memória
» Há exatamente um ano, um

hotel em Teerã recebia 86
empresários brasileiros que
contataram 400
empresários iranianos para
negócios em alimentos e
tecnologia de ponta. Quem
estava de fora dizia ser
imprescindível monitorar
as empresas brasileiras que
foram estimuladas por
Brasília a fazer negócios
com Teerã.

Ponte
» Depois do susto que a

população passou com as
fendas, caminhões e até
tratores voltaram a circular
pela Ponte JK.

Enganação
» Campanha contra armas

está sendo balela no Rio. O
cidadão com um martelo
fazia de conta que
amassava um cano. Na
verdade, batia forte, sem
atingir a arma. Isso foi
mostrado pela tevê. Fica
difícil acreditar em
destruição de armas que
lotam os depósitos dos
marginais.

Voo Air France
» Faz tempo que a Air France

procura maneira de atender
aos passageiros. O Voo 447
saiu do Brasil a caminho de
Paris. O avião sumiu sem
notícias. O denodo da Air
France em atender aos
parentes está sendo
realizado com tecnologia
moderna. Um robô desce às
profundezas em que caiu o
avião. Faz uma varredura
controlado pela câmera
que fica a bordo do
navio-ambulância. Restos
mortais estão sendo levados
à superfície, onde é
realizado o teste de DNA
para informar aos parentes
das pessoas até agora
estudadas.

Delúbio Soares
» Faz tempo, num churrasco,

Delúbio Soares, condenado
por irregularidade de
procedimento recebendo
dinheiro dos deputados
para comprar votos, foi
execrado. Surge como o
grão-senhor, no gabinete
da Presidência da
República. O problema
exige esforço de mando.

“Em duas semanas beatificamos um papa,
casamos um príncipe, fizemos uma
cruzada e matamos um mouro.
Bem-vindos à Idade Média!”
Professor Rosendo, pensando com um sorriso.

A frase que não foi pronunciada

Para semprePatativa
Amanhã será um dia importante para o cordel em Brasília. O Cen-

tro Educacional EIT, de Taguatinga, resolveu passar para os alunos o
amor e o respeito à literatura de cordel. Convidou uma das maiores
autoridades no assunto, Nonato Freitas, jornalista, pesquisador e
poeta. A noite será para a história do cordel, a vida e obra de figuras
lendárias como Leandro Gomes de Barros, Patativa do Assaré e ou-
tros nomes consagrados, como José Camelo de Melo e João Martins
de Athayde. A palestra será parte da Semana de educação para a vida,
em comemoração aos 50 anos da escola pioneira. O evento será
coordenado por Márcia Bontempo e pela poeta Anabe Lopes. Cheio
de versos rimados em músicas de diversos compassos, um conteúdo
que une o simples do povo em forma erudita, para manter a existên-
cia de uma das mais importantes expressões culturais do país.

C erta vez, Tomás de Aquino, filóso-
fo, santo e doutor da Igreja morto
em 1274, escreveu que assim como
era legítimo ao médico amputar

um membro infeccionado para salvar o
corpo humano em risco de perder a vida,
devia-se permitir ao “príncipe” eliminar
a pessoa nociva ao organismo social. À
luz do tomismo, poderíamos concluir ter
sido legítimo matar sumariamente o
“príncipe do terror”, ou seja, o saudita
Osama bin Laden, de 57 anos, fundador,
em agosto de 1988, da organização ever-
siva de matriz fanático-religiosa deno-
minada Al-Qaeda.

Só que os tempos mudaram e em termos
de evolução civilizatória chegou-se ao esta-
do democrático de direito. Em outras pala-
vras, ocorre a superioridade do direito e a
supremacia da democracia sobre o terror, as
tiranias e a força bélica. Julgamentos sumá-
rios, como, por exemplo, o do fascista italia-
no Benito Mussolini, em 1945, ou do tirano
romeno Nicolau Ceausescu, em 1989, não se
justificam mais.

Na presente quadra, o direito internacio-
nal exige, fora das situações de defesa legíti-
ma, a captura, o processo bilateral, com acu-
sação formal e ampla defesa, o interrogató-
rio, a sentença por magistrado imparcial e a
expiação da pena na hipótese de condena-
ção. Isso tudo ainda que se trate de um fací-
nora do porte e da insensibilidade humana
de Bin Laden. Existe, até, pelo Tratado de Ro-
ma de 1998, o fortalecimento da jurisdição

penal internacional, embora sete Estados
não a aceitam, incluídos os EUA.

O presidente Barack Obama, no caso Bin
Laden, preferiu a chamada doutrina George
W. Bush, que confere “licença para matar” e
está prevista no inteligence finding. Depois
da farsa que motivou a invasão do Iraque,
dos horrores de Guantánamo e de Abu
Graib, a chamada Pátria da Democracia
perdeu a oportunidade de recuperar prestí-
gio. Certamente, essa não é mais a demo-
cracia que encantou e fez o jurista Alexis
Tocqueville produzir em 1835 a clássica De
la démocratie en Amérique.

Não bastasse, Obama e o seu antecessor
W. Bush revogaram a ordem executiva de
1976, da lavra do então presidente Gerald
Ford. Essa ordem proibia a Central Intelli-
gence Agency (CIA) de realizar operações
para matar líderes políticos estrangeiros e
o alvo, por evidente, havia sido Fidel Cas-
tro. Uma ordem que brecava de vez o terro-
rismo de Estado.

Por meio da Operação Gerônimo (nome
de lendário chefe indígena apache conside-
rado inimigo) e num plano adrede prepara-
do pela CIA, 12 militares da Navy Seals in-
gressaram no dormitório do terrorista Bin
Laden, localizado no terceiro pavimento de
uma casa-forte na cidade paquistanesa de
Abbottabad, e alvejaram-lhe com dois pro-
jéteis de 9mm, no peito e na cabeça, pouco
acima do olho esquerdo.

Quando do ingresso no dormitório, pre-
cedido por tiroteio no segundo andar e com

a morte de dois guarda-costas, Bin Laden
não esboçou resistência. Nem tentou apa-
nhar a metralhadora russa Kalashnikov pró-
xima do leito. O chefe alcaedista estava com-
pletamente dominado ao ser executado.

Os defensores da legitimidade da Opera-
ção Gerônimo sustentam que Bin Laden era
um chefe militar e inimigo declarado dos
EUA, como confessou em vídeos e mensa-
gens. Em curso havia, conforme disse o en-
tão presidenteW. Bush, uma guerra ao terror
que teve início em 11 de setembro de 2001.
“Estamos em tempo de guerra e os chefes da
Al-Qaeda são alvos legítimos”, frisou. Efeti-
vamente, Bin Laden era chefe militar de
uma organização terrorista que atuava em
rede planetária, mas, como se entregou, não
poderia ser executado sumariamente. No
particular, não se deve esquecer as conven-
ções de Genebra de 1949 e a terceira delas,
específica sobre o prisioneiro de guerra.

Pano rápido. Outras trombadas perpe-
trou Obama, que desconsiderou o demo-
crático princípio da transparência. Obama
censurou as três cenas principais da Ope-
ração Gerônimo: (1) a filmagem do assalto,
incluído o acontecido no dormitório do
terrorista; (2) as imagens da face e do cor-
po do executado e (3) o arremedo de ceri-
mônia fúnebre no porta-aviões Carl Vin-
son, com o arremesso do corpo em águas
profundas do Oceano Índico. Para os suni-
tas, o corpo só pode ser enterrado, voltado
para Meca. Não se admite lançamento ao
mar nem incineração.

Que diferença monumental! Nas duas
posses de Lula da Silva na Presidên-
cia da República, Chávez foi convi-
dado de honra — na primeira, inclu-

sive ao churrasco oferecido pelo presidente
brasileiro aos petistas, na Granja do Torto.
Tantos foram os encontros do caudilho com
o amigo brasileiro (pelo menos três por ano,
exceto em 2005), que nos habituamos à sua
retórica ácida e ao seu cínico semblante.

Com a desculpa de conter e domesticar
os arroubos violentos do eterno presidente
venezuelano — sua afronta aos Estados Uni-
dos de Bush —, Lula e seus fiéis escudeiros
celebraram o “modelo democrático” chavis-
ta (debati esse tema nas duas Casas do Con-
gresso brasileiro, contra a retórica terceiro-
mundista do embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, então secretário-geral do Itama-
raty) e propuseram a entrada desse vizinho
no Mercosul — o que veio a ser aprovado pe-
lo Senado, com parecer do senador tucano
Tasso Jereissati. Estratégia temerária para os
cofres públicos brasileiros e como indução a
investimentos privados naquele país.

Desde 2003, os poderes do golpista bo-
livariano foram fortalecidos em detrimen-
to dos do Legislativo — a verdadeira esfera
representativa da democracia — e do Judi-
ciário. Em dezembro último, dias antes da
posse dos novos deputados (40% dos quais
oposicionistas), a Assembleia Nacional,
então controlada por uma bancada de
90% de chavistas, aprovou uma lei que de-
legou seus próprios poderes ao Executivo.

No outro flanco, Chávez indicou (por meio
da Assembleia) todos os 32 juízes do Su-
premo Tribunal.

Presidente forte, sociedade fraca, econo-
mia decadente.

Agora, diante de nova governanta no Palá-
cio do Planalto, o coronel cancela a primeira
visita que faria ao nosso país, alegando dores
no joelho. Não são apenas os joelhos do ami-
go de Kadaffi e de Ahmadinejad que estão
em piores condições do que em 2003. Quase
tudo mudou para pior na Venezuela: cres-
cem a inflação, o desemprego, a criminalida-
de; deterioram-se a estabilidade jurídica, o
ambiente de negócios, a produtividade e o
volume de produção de petróleo; minguam
as liberdades individuais (de imprensa, de
participação política e econômicas).

Que diferença em relação à figura daque-
le fanfarrão que afrontou Bush (“sinto um
cheiro de enxofre no ar”) na sede da ONU,
em Nova York, e num estádio de futebol em
Buenos Aires, à véspera de uma das rodadas
negociadoras da finada Alca! Daquele gene-
roso e solidário magnata do petróleo, que
comprou títulos da dívida externa, finan-
ciou (ilegalmente) campanhas eleitorais,
prometeu investimentos em infraestrutura
e em programas sociais nos países vizinhos,
inclusive no Brasil! Que o digam a Petrobras,
o BNDES e a população da pernambucana
Abreu e Lima — todos esperam a concreti-
zação das promessas do caudilho.

Na política internacional, Chávez cansou
de elogiar e aliar-se a ditadores africanos e

muçulmanos, política que o unia, mais do
que o afastava, do ex-presidente Lula e sua
equipe de formuladores de política externa
(Celso Amorim, Samuel P. Guimarães e Mar-
co A. Garcia). Nossa governanta já se posi-
cionou contra a renovação dos vínculos com
o Irã, um dos mais festejados aliados do co-
ronel venezuelano e não lhe custará muito
simplesmente desdenhar do vizinho baru-
lhento, mal-educado, fanfarrão e financia-
dor de terroristas.

Sim, isso mesmo, pois acabam de ser
comprovadas as antigas suspeitas de que
seu governo financiou, hospedou e treinou
guerrilheiros colombianos declaradamente
hostis à expansão do estado de direito no
país de Garcia Márquez. (Veja na internet re-
latório do Instituto Internacional de Estudos
Estratégicos — IISS, na sigla em inglês — so-
bre os arquivos digitais de Raúl Reyes, líder
das Farc morto em território equatoriano
por tropas colombianas, em 2008, disponí-
vel em www.iiss.org) Chávez que ponha suas
barbinhas de molho...

Fidel Castro disse, no ano passado, que o
modelo cubano não funciona nem mesmo
em Cuba. Seu irmão todo-poderoso demitiu
meio milhão de funcionários públicos da ilha
paradisíaca e acaba de liberar vistos de saída
para pretensos turistas. Já naVenezuela, Chá-
vez e sua claque de socialistas predadores —
os quais ficam mais ricos a cada nacionaliza-
ção de empresas privadas — continuam fir-
mes e fortes a proclamar as virtudes do Socia-
lismo do século 21. Era só o que nos faltava!

Licença para matar?
»WÁLTER FANGANIELLOMAIEROVITCH

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, preside o Instituto Brasileiro Giovanni Falcone

Não vai bem a Escola Parque. Falta mobiliário, falta material, e
as professoras estão fazendo esforço tremendo para atingir a
finalidade do plano educacional, quando, na verdade, bastaria
dispor do aparelhamento normal, para que o serviço corresse
normalmente. (Publicado em 9/4/1961)
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