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Ontem, na Fecomercio, em São Paulo, participei de
um debate sobre os 100 primeiros dias do governo
da presidente Dilma Rousseff numa mesa que reuniu
alguns dos nomes com quem mais aprendi sobre a
economia do Brasil. Ali estavam os professores An-
tônio Delfim Netto, Yoshiaki Nakano e Paulo Rabel-
lo de Castro, além do economista-chefe do Brades-
co, Octávio de Barros, e do ex-deputado federal
pelo PT de Minas Paulo Delgado. E eu ali, em meio a
tantos mestres. Rabello de Castro, moderador, disse
logo no início que estava com os olhos voltados mais
para os próximos 1.360 dias. Delfim o corrigiu: “Não
são 1.360, são mais de 2.800”. Ou seja, aos olhos do
ex-ministro, Dilma já pode contar com o segundo
mandato. De um modo geral, e com as ressalvas ne-
cessárias em relação ao equilíbrio fiscal, ao câmbio e
à inflação, acabou prevalecendo a ideia de que a
agenda do governo Dilma coincide com a da socie-
dade. É aí que está sua maior virtude e a origem de
sua boa avaliação. Na própria mesa, no entanto, es-
tava o melhor exemplo de que nem sempre a inten-
ção do gestor público é suficiente para garantir que a
agenda se transforme em medidas concretas.

Quando era ministro do Planejamento, no início
dos conturbados anos 1980, Delfim Netto apresen-
tou uma proposta de reforma da Previdência muito
bem estruturada. Se tivesse sido aprovada àquela al-
tura, talvez impedisse que o sistema de aposentado-
rias no Brasil se transformasse em algo parecido
com a usina de Fukushima depois do tsunami: ainda
não destruiu tudo, mas mete medo em todo mundo,
pode trazer problemas graves e comprometer o que
há de saudável à sua volta. Por mais que tentasse, o
mais poderoso ministro que o país já teve não con-
seguiu emplacar essa e muitas outras ideias. O vento
é, sim, favorável a Dilma. Mas há limites para tudo.
Se ela quiser mesmo aprovar algo no Congresso, tem
até o dia 31 de dezembro deste ano para tentar. De-
pois, vêm as eleições municipais e não haverá maio-
ria capaz de se fazer presente em qualquer votação
relevante. A agenda do governo é correta. Falta,
agora, que aqueles que desejam as reformas neces-
sárias se organizar e fazer um movimento capaz de
anular a pressão de quem não as deseja. Do contrá-
rio, não adianta Dilma querer: nada andará. ■

1.360 ou 2.800?

Delfim é o exemplo de que nem
sempre a intenção garante a
implementação de uma ideia virtuosa
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Um homem de 24 anos chocou on-
tem o Brasil, ao provocar um massa-
cre de alunos de 12 a 14 anos da Es-
cola Municipal Tasso da Silveira, no
bairro de Realengo, na Zona Oeste
do Rio. O crime envolveu quase 30
adolescentes baleados por Welling-
ton Menezes de Oliveira. Ex-aluno,
invadiu a escola pela manhã, arma-
do com dois revólveres calibre 38, e
fez mais de 100 disparos contra os
jovens. Até a noite de ontem, 12 jo-
vens haviam morrido. Perseguido
por policiais, que chegaram ao local
atraídos pela confusão, o assassino
se suicidou no próprio local.

Testemunhas relatam um verda-
deiro massacre. Wellington teria mi-
rado principalmente contra a cabeça
dos estudantes, com a clara intenção
de matá-los. Durante o ataque, o as-
sassino deixou uma carta de teor
fundamentalista no local. A polícia
investiga as motivações do crime.

A presidente Dilma Rousseff se
disse chocada com o crime. Ao
participar da cerimônia em come-
moração à marca de 1 milhão de
empreendedores individuais for-
malizados, manifestou repúdio ao
crime e pediu 1 minuto de silêncio
em homenagem aos “brasileiri-
nhos que foram retirados tão cedo
de suas vidas e de seus futuros”. O
governador Sérgio Cabral, que de-

cretou luto oficial no estado, cha-
mou o atirador de “animal”.

Wellington chegou ao local na
manhã de ontem, dizendo ter sido
convidado para dar uma palestra
aos alunos. Subiu três andares do
prédio e entrou numa sala onde 40
alunos da 9ª série assistiam a uma
aula de português. Sem dar chan-
ces de qualquer reação, abriu fogo
contra os estudantes.

Alunos, professores e funcioná-
rios da escola acreditam que mais
de 100 disparos foram efetuados.
Durante a ação, chegou a ter tempo
de recarregar as duas armas. O
imenso barulho também assustou a
vizinhança, que ainda ouviu os gri-
tos de horror das crianças que, en-
sanguentadas, correram às ruas em
busca de socorro. Rapidamente
uma multidão se formou em frente à
escola. Em desespero, familiares e
amigos tentavam ajudar as crianças
e identificar as vítimas.

No final da tarde, a Polícia Civil
divulgou uma lista parcial de víti-
mas fatais identificadas no Insti-
tuto Médico Legal (IML), para
onde também foi levado o corpo
do assassino. À tarde, policiais fo-
ram à casa de Wellington, na ten-
tativa de encontrar indícios que
levassem à motivação do crime. ■

Ricardo Rego Monteiro

O dia em que o Brasil ficou perplexo

www.brasileconomico.com.br

DESTAQUE

Acompanhe em tempo real
www.brasileconomico.com.br

MAIS LIDAS ONTEM

● Nyse prevê dois IPOs de empresas brasileiras em 2011

● Homem mata 12 pessoas em escola do RJ e se suicida

● Fundos de ações oscilam com Petrobras e Vale no tri

● Jorge Castañeda critica postura do Brasil na ONU

● Terremoto de magnitude 7,4 atinge o Japão

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

ENQUETE

Você acredita
que o piso do
dólar a R$ 1,60
deve se manter
no médio prazo?

Vote em
www.brasileconomico.com.br

Fonte: BrasilEconomico.com.br      

53%
Não

47%
Sim

Reprodução

ÚLTIMA HORA

Sexta-feira e fim de semana, 8, 9 e 10 de abril, 2011

O ministro da
Educação, Fernando
Haddad, considerou
este um dia de luto para
a educação brasileira:
“É uma tragédia sem
precedentes no país”

O atirador no corredor da escola
no momento em que recarregava

as armas usadas no massacre

CPFL Energia compra parques eólicos por R$ 1,56 bi

A CPFL fechou contrato para comprar 100% da Jantus,
que controla indiretamente quatro parques eólicos em
operação no Ceará com capacidade instalada de 210
megawatts (MW) e um portfólio de empreendimentos
totalizando 732 MW no Ceará e Piauí. A operação será
feita por meio da CPFL Comercialização Brasil. Reuters
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