
C M Y K
CMYK

CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, domingo, 13 de janeiro de 2013 • Opinião • 15

»RUYMARTINSALTENFELDERSILVA
Presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas

Um mágico do traço

Luta
» Luiza Teles, de 11 anos,

precisou que a família
recorresse à Justiça para
poder estudar em uma
escola regular. Ela tem
paralisia cerebral e
tetraplegia. É
impressionante como
nossas escolas estão
despreparadas para
receber crianças, por
pura discriminação e
falta de preparo e de
conhecimento.

Armas
» Depois do ataque em

Connecticut, a defesa das
armas veio parar nos
programas de tevê a
cabo. Seriados de venda,
troca e consignação,
filmes sobre armas,
documentários e até
desenhos animados.
Como a indústria de
armamento norte-
americana é umas das
maiores contribuintes
em campanhas de
políticos, a estratégia é
bombardear com lobby.

Maranhão
» João Alberto de Souza e

Clovis Fecury estão
incomunicáveis.
Reclamações dos
eleitores maranhenses. O
telefone disponível na
página do Senado não
funciona.

Zonas
» Foi por água abaixo o

sonho do senador João
Vicente de criar zonas de
exportação no Piauí. O
golpe veio da Comissão
de Finanças e Tributação
da Câmara. Segundo o
deputado Pauderney
Avelino, a renúncia fiscal
não foi detalhada, nem
como seria a
compensação.

Cuidados
» Aposentada foi ao BRB

do Gama, na agência

216, receber a pensão de
todos os meses. A filha
estranhou o desconto,
que veio em duas vezes,
no valor de R$ 42, como
“adiantamento
depositante”. Voltando
ao terminal 5008 da
mesma agência para
entender o que houve, a
resposta foi estranha.
Foi um engano, e o
estorno será feito em 48
horas.

Equidade
» Depois da campanha

pelo bom uso do
dinheiro público, os
funcionários do Senado
batem ponto. A
iniciativa repercutiu,
mas poderia alcançar
todos os que trabalham
nos poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo
federal, estaduais,
distrital e municipais.

Rabeira
» Apesar de ser perigoso,

são muitos os ciclistas
que continuam na
rabeira dos caminhões
na subida de
Sobradinho. Outros
andam na linha, mas
sem sinalização para se
fazer perceber.

Vida nova
» Rede Mobilizadores

Coep abre inscrições
pela internet para a
próxima oficina sobre
obesidade. Inscrições
até domingo, o
encontro começa na
segunda-feira. As vagas
são limitadas.

Comportamento
» O maior problema para

quem adota uma
criança é a falta de
sensibilidade de alguns
familiares e amigos. A
criança absorve tudo.
Quanto mais
naturalidade no
assunto, menos
traumas.

“Político que suja a cidade com
faixas assina o próprio nome na
ilegalidade.”
Dona Dita, pensando nas faixas de Gim Argello no Lago Norte.

A frase que não foi pronunciada

Dinheiro
bemutilizado

Professor Aloysio Campos da Paz tem vivência de
tempos. O dinheiro usado nos hospitais da Rede Sarah
no país, que são muitos, é medido e contado. Aplicado e
registrado com os detalhes pela contabilidade correta,
o orçamento usado não recebe nada de contribuições
laterais. Desde a fundação, e lá se vão anos, a prestação
de contas é sem erros. Fácil de explicar: é que nos hos-
pitais Sarah não há contratações de terceirizados. A ca-
da dia, funcionários viajam e acompanham progresso
das profissões. A capacitação é contínua. Quando a in-
ternet foi criada, levando ao mundo as expressões de
cuidados com a guerra fria entre a então União Soviéti-
ca e os Estados Unidos, já o Sarah usava comunicações
entre setores de medicina. Professor Campos da Paz é
controlador chefe. Para fazer sucessão, escolheu para a
presidência a cientista Lucia Wiladino Braga, por sinal,
a primeira mulher a receber prêmio de distinção que é
concedido em estudos internacionais.

C
h á v e z jamais
se comportou
como verda-
deiro estadista

num regime demo-
crático. Primeiro,
nunca escondeu seu
intuito de permane-
cer no poder para to-
da a vida — e concor-
reu em 2012 sabendo
de seu precário esta-
do de saúde. Segun-
do, usou e abusou de
todos os recursos à
sua disposição para
alterar e reinterpretar
as regras com vista a
permanecer no po-
der. Nesse sentido,
mudou o nome do
país, associando-o ao
movimento que lide-
rava; promulgou no-
va Constituição e a al-
terou diversas vezes para enfraquecer o Le-
gislativo e o Judiciário; afrontou liberdades
civis (direitos de propriedade e de acesso à
informação); perseguiu sindicalistas e jor-
nalistas; puniu ONGs. Por fim, armou mili-
tantes de seu movimento e permitiu um au-
mento vertiginoso da criminalidade.

Se há algo que não se pode dizer dele é
que tenha se empenhado para construir
uma sociedade mais democrática. Para que
cidadãos e grupos de diferentes matizes
ideológicos possam conviver harmonica-
mente, o ambiente institucional precisa ser
estável e marcado pela tolerância e pela im-
parcialidade no exercício do poder. Não foi
esse o projeto de país idealizado pelo presi-
dente daVenezuela.

O forte apoio popular e eleitoral de Chá-
vez se explica por alguns fatores. Primeiro,
seus méritos. Antes de 1999, só os venezue-
lanos mais ricos se beneficiavam direta-
mente das receitas do petróleo — e ele co-
meçou a distribuí-las aos mais pobres via
programas sociais. Essa é uma faceta muito
positiva de seu governo; pena não ter mira-
do para Chile, México e Brasil, que lança-
ram programas de transferência de renda
sem prejuízo ao setor privado. Outro ele-
mento é a retórica antiamericana, que res-
soa bem na classe média baixa e na intelec-
tualidade, mesmo quando as precarieda-
des do modelo tornam-se evidentes. Por
fim, a bonança criada pelos elevadíssimos

preços do petróleo em razão da campanha
americana no Oriente Médio e da enorme
demanda chinesa.

As consequências de longo prazo do
modelo econômico adotado na Venezuela
podem se medir pela alta inflação (30% ao
ano), pela queda consistente do investi-
mento (privado e público) e da produtivi-
dade, pela escassez de produtos, matérias-
primas e divisas estrangeiras e pelo colapso
da infraestrutura. Isso levou a uma perigo-
sa dependência em relação à produção e à
exportação de petróleo, que hoje represen-
ta 95% das receitas de divisas e 40% do or-
çamento. Os rendimento do governo e das
famílias oscilam, assim, em sintonia com
os preços internacionais do óleo. Apesar
desses preços terem-se mantido em forte
alta desde 2002 — hoje, o preço do barril é
nove vezes maior do que em 1999 —, a pio-
ra do investimento, da produtividade e da
infraestrutura fragilizam os fundamentos
econômicos do chavismo.

Se Chávez queria governar até o fim da
vida, o que será da Venezuela agora que este
momento parece tão próximo? Os chavistas
estão divididos entre o vice empossado em
outubro passado, Nicolás Maduro — o oita-
vo nomeado por Chávez desde 2000 —, que
conta com o respaldo de Cuba, da filha mais
velha do caudilho e da direção da petrolífe-
ra PDVSA; e o recém-eleito presidente da
Assembleia Nacional, o militar reformado e

ex-ministro Diosda-
do Cabello.

O imbróglio em
queseencontraopaís
passa pelas várias in-
terpretações do que
determina a Consti-
tuição. No último dia
10, os chavistas rejei-
taram a interpretação
de que se o presiden-
te eleito não puder
prestar o juramento,
o chefe do Legislativo
deve assumir tempo-
rariamente a Presi-
dência e convocar
eleições para daí a 30
dias. Optaram pelo
entendimento de que
a transição entre
mandatos não é, de
fato, uma transição
entre governos e de-
cidiram que o jura-

mento pode ser feito posteriormente. Tam-
bém definiram que o vice-presidente indi-
cado por Chávez no mandato anterior assu-
miria o poder, uma vez que a ausência do
mandatário seria apenas temporária.

Sendo assim, existe uma brecha para que
Maduro governe por até 180 dias — quando
Chávez precisará assumir, serão convocadas
eleições. Mas a Constituição não permite ao
vice empossado concorrer à Presidência.
Meu instinto diz que, na hipótese provável
do afastamento definitivo de Chávez, ou
Maduro renunciará para candidatar-se ou a
Carta será“reinterpretada” para permitir-lhe
que o faça. As chances de Cabello são mais
improváveis e parecem depender de sua ca-
pacidade para evitar a candidatura de Ma-
duro, ou para mobilizar as forças armadas.

Do seu lado, as oposições não têm muita
chance de derrotar um forte candidato cha-
vista, ainda mais com o mito de Chávez ain-
da fresco na memória dos eleitores. Como
não sabem a estratégia dos governistas, elas
têm enorme dificuldade para se posicionar a
curto prazo. E não é certo que tenham inte-
resse numa convocação imediata de elei-
ções, preferindo talvez apostar tanto na de-
terioração do quadro econômico quanto do
espectro de Chávez.

O certo, disso tudo, é que a Venezuela
se encontra nessa encruzilhada em razão
das escolhas feitas pelo caudilho que ago-
ra padece.

U
m mágico do traço. Assim um dos
arquitetos mais conceituados da
atualidade, o britânico Norman
Forstan, descreveu Oscar Niemeyer.

Conheci Niemeyer numa tarde de agosto de
1985, em sua casa no Rio de Janeiro, quando
fui comunicar-lhe que o grande júri do Prê-
mio Moinho Santista (atual Fundação Bun-
ge) decidira outorgar-lhe a láurea do ano,
por sua contribuição à arquitetura brasilei-
ra. Fui recebido com toda simpatia e, emo-
cionado, Oscar Niemeyer pediu detalhes so-
bre a fundação e os objetivos da premiação.

Informei que a instituição fora constituí-
da em 1955 com o objetivo de incentivar o
desenvolvimento das ciências, letras e artes
e que não havia inscrições para o prêmio, e
sim indicações por universidades e insti-
tuições ligadas à área da premiação, levan-
do em conta a vida e a obra do indicado.
Após ouvir-me, com muita humildade,
comprometeu-se a participar da solenida-
de de premiação que se realizaria em se-
tembro no Palácio dos Bandeirantes, sede
do governo paulista. Fez uma única ressal-
va: não viajaria para São Paulo de avião. Vi-
ria com o seu automóvel, pois não gostava
das viagens aéreas.

Não é possível enumerar todas as obras
de Niemeyer e, em 1985, quando da entrega
do prêmio, foram destacados alguns dos
significativos projetos realizados por ele. O
primeiro foi o antigo Cassino, hoje Museu
de Arte, o Iate Clube, o Pavilhão de Danças e
a famosa Igreja de São Francisco de Assis da
Pampulha, na capital mineira, seguido por
numerosas edificações em Belo Horizonte,
São Paulo e Rio de Janeiro. A tarefa de maior
projeção e que deu a ele maior fama foram
as suas realizações na construção de Brasí-
lia, entre 1956 e 1965. Para Niemeyer, a nova
arquitetura, com seus meios, tem de ir além
de um funcionalismo técnico ortodoxo,
procurando expressões plásticas. No dia da
premiação, compareceu ao Palácio dos

Bandeirantes sorridente e em traje de gala.
Foi aplaudido de pé pelo auditório lotado. O
seu pronunciamento é histórico e merece
ser resgatado:

“Com satisfação, recebo o prêmio que a
Fundação Moinho Santista institui todos os
anos para os valores culturais e artísticos do
nosso país. E, sem querer, como a tentar jus-
tificá-lo, volto-me para trás, para esse longo
período de trabalho em que exerci minhas
funções de arquiteto. Pampulha, o meu pri-
meiro projeto; o encontro com JK (Juscelino
Kubitschek); minhas reações naturais con-
tra o funcionalismo que pontificava. Depois,
Brasília; a terra vazia, a poeira a nos entrar
na pele, o silêncio, o pesado silêncio do pla-
nalto a nos envolver naquele fim do mundo.
Depois, ainda, minhas andanças pelo exte-
rior e minha arquitetura aceita e louvada na
França, Itália, Argélia, etc.

“Mas se esse último período, pela quali-
dade da sua arquitetura, foi o mais impor-
tante para mim, Brasília representa, sem dú-
vida, minha tarefa principal de arquiteto. A
mais humana. Um longo período de alegrias
e tristezas, de entusiasmos e desencantos.
Recordo comovido, lá pelos anos 1957, ain-
da vazia, agreste, sem um caminho, uma ár-
vore sequer. Lembro, então, seus primeiros
tempos, a cidade a surgir pouco a pouco, as
ruas se delineando, os canteiros de serviço a
se espalharem por onde só existia mistério e
solidão. É claro que havia desconforto, que à
noite uma angústia imensa nos invadia, mas
o trabalho tudo superava com seus crono-
gramas de ferro. Incomodavam-nos apenas
as campanhas contra a construção da Nova
Capital, os obstáculos que cercavam JK, as
mentiras de que o lugar fora mal escolhido,
longe demais etc.

“A tudo isso JK resistia e, juntos, como nu-
ma grande cruzada, só pensávamos na sua
promessa: construir a capital deste país.
Que experiência extraordinária! Pouco a
pouco, começaram a surgir seus edifícios e o

Alvorada com suas brancas colunas de már-
more foi o primeiro a ocupar espaço naque-
le velho sertão. Depois, surgiram o Brasília
Palace Hotel, os blocos dos ministérios enfi-
leirados como previa o Plano Piloto, o Con-
gresso, o Planalto, o Supremo Tribunal Fede-
ral, a Praça dos Três Poderes com a bela es-
cultura dos guerreiros de Bruno Giorgio”.

Oscar Niemeyer tinha convicções ideoló-
gicas firmes e as sustentava com desassom-
bro. Em seu pronunciamento, afirmou: “E os
tempos passaram. Vieram Jânio, Jango Gou-
lart e, em 1964, o golpe militar. A escuridão, a
violência, o autoritarismo exacerbado. E os
canteiros de serviço se esvaziaram e o entu-
siasmo e otimismo de JK se diluíram na buro-
cracia e nos apelos do lucro e poder que des-
merecem a vida brasileira. A Universidade de
Brasília, que Darcy Ribeiro criara com o
maior entusiasmo, foi invadida, dela me
afastando, solidário, com 200 professores”.

Com equilíbrio e coragem política, de-
nunciou: “O meu escritório vasculhado duas
vezes e eu outras tantas convocado à polícia
política e ao quartel do Exército. Meus traba-
lhos começaram então a ser recusados. Lu-
gar de arquiteto comunista é em Moscou,
dizia o ministro da Aeronáutica. Não havia
alternativa. E parti para o velho mundo com
minhas mágoas e minha arquitetura”.

O exílio o incentivou a dar continuidade
ao trabalho. “Os que pensavam me paralisar
deram-me, sem querer, minha melhor
oportunidade, e, apoiado por André Mal-
raux, De Gaulle, Boumedienne e Giorgio
Mondadori, realizei no exterior o que gosta-
ria de ter realizado no meu país.” A Nova Re-
pública deu a Oscar Niemeyer ânimo, como
confessou no final da sua fala: “Agora, os ho-
rizontes começam a clarear, a censura foi
afastada, a violência contida e denunciada,
o autoritarismo superado nas decisões go-
vernamentais. Mas falta alguma coisa ain-
da, a igualdade social. Esse mundo melhor
pelo qual sempre lutamos”.

AVenezuela na
encruzilhada

»CARLOSPIO
Professor de economia política internacional da Universidade de Brasília (em licença) e da Australian National University (http://carlospio.wordpress.com)

Ficha complementar: Frota Aguiar, que assumiu a suplência
na Câmara Federal, recebeu os 300 contos a que tinha direito e,
no dia seguinte, renunciou para assumir a cadeira na
Assembleia Legislativa, é um dos líderes da UDN na
Guanabara. (Publicado em 10/6/1961)
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