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O estrago que ‘madame’
fez em nome de Lula
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País deveria dar atenção
a uma estratégia de
‘equilíbrio’ em parceria
com Austrália e Canadá
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seguir essa trilha e procurar parceiros dinâmicos, com os quais
novosmercados,produtoseprocessos possam ser explorados e
desenvolvidos. O governo brasileiro poderia contribuir ativamente para isso com programas
criativos em instituições como o
BNDESounovaslinhasdefinanciamento do Banco do Brasil ou
da Caixa Econômica Federal.
Emsegundolugar,oBrasilprecisa adotar nova abordagem para lidar com a China. Uma opção
que não funcionará é a rota que
potências intermediárias como
AustráliaeCanadá usam há muito tempo para administrar as relações bilaterais com os EUA.
Não há comunhão de interesses
paratornarissoviávelcomoBric
China. Em vez disso, dever-se-ia
dar atenção a uma estratégia sofisticada de “equilíbrio” envolvendouma parceria comAustrália e Canadá. Por que esses dois
países? Ambos são relativamente pequenos e cortejam ativamenteoBrasil,oqueostornaadministráveis. Mais importante
ainda, para o impacto disso nas
percepções chinesas, é que eles
sãooutros doisgrandes exportadoresdemineraisealimentospara a China. Com Austrália, Brasil
eCanadá–umnovogrupodepaíses ABC – operando de forma independente, a China pode adotar uma estratégia do tipo “dividir para conquistar”. O resultado é que as tarifas chinesas deixam entrar matérias-primas de
forma mais barata, mas deixam
de fora produtos de maior valor
agregado em seu mercado. Isso
faz dos países ABC celeiros para
os consumidores chineses. A
ação coletiva pode ser uma maneira de reverter esse processo e
forçar concessões de Pequim.
A China será, sem dúvida, um
dos principais parceiros econômicos do Brasil até o resto deste
século.O perigo éque, sedepender de desgastados modelos de
integração e de uma abordagem
excessivamente individualista
no relacionamento com Pequim, o Brasil será rapidamente
empurrado de volta a uma posição periférica e passaráa funcionar como pouco mais que uma
despensa da China.
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negócio do Brasil, Jinzhang também observou que a principal
meta do novo governo em Pequim é garantir a segurança alimentar e o objetivo último, neste caso, é a autossuficiência.
Um aspecto implícito no discurso de encerramento proferido pelo presidente da CEBC, o
embaixador Sergio Amaral, foi
umaréplicaaodesafiochinês.Infelizmente, a proposta de Amaral, que sugeriu revigorar as iniciativas de integração econômica da América Latina a fim de
criar um mercado interno mais
amplo e estabelecer um patamar comum de tarifas altas para
excluir produtos chineses, é
umaideiaantigaquenãodeucerto. Mais ainda, a proposta é um
delírio que ignora por completo
queChile, Peru, Colômbia e México se reuniram para formar a
Aliança do Pacífico justamente
comaideiadesevoltaremparao
oeste e olhar para a China, e não
a leste, para o Brasil.
Ointeressanteéqueahistória
de Jingzhang sobre a cidadezinha agrícola chinesa que se
transformou graças à inovação
aponta um passo adiante para o
Brasil, que envolva uma direção
muito diversa para sua política
externa e maiores, mas produtivas, alterações no pensamento
empresarial do País. Há duas diretrizes concretas de ação.
Emprimeirolugar,oBrasilpre-
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Tão zelosa em negar os próprios privilégios, a corporação
do BB nunca se mostrou particularmente interessada em salvaguardar a boa imagem dela.
Ao desbaratar a quadrilha dos
“bebês da Rosemary”, os irmãos Vieira, que compraram as
graças da ex-chefe do gabinete
da Presidência da República em
São Paulo Rosemary Nóvoa de
Noronha, a Polícia Federal
(PF)comprovouisso.Poisconstatou que essa senhora, acusadadedesviodecondutanaOperação Porto Seguro, conseguiu
que Luiz Carlos Silva, presidente da empresa Cobra, braço tecnológico do BB, contratasse a
New Talent, de João Vasconcelos, marido da moça, e seu genro, Carlos Alexandre Damasco
Torres. Assinado em maio de
2010, quando o vice-presidente
de tecnologia do BB era José
Luiz Salinas, o contrato levou
emcontaumatestadodecapacidade técnica que os agentes federais presumem ser falso. Genuína mesmo era a ligação de
Salinas com José Dirceu, o exchefe da Casa Civil de Lula, como Pizzolato condenado (por
corrupção ativa e formação de
quadrilha),ecomoex-presidente do PT Ricardo Berzoini, que
oapadrinharamparaocargo.Salinas, hoje na Ásia, era também
frequentador habitual do gabinete de “madame Rosemary”.

omovários outros
países do mundo,
oBrasiltenta,aduras penas, fazer
frente às exportações chinesas. O
Conselho Empresarial BrasilChina (CEBC) organizou sua
quartaconferência anual em São
Paulo com o intuito de formular
respostas a esse desafio. Algumas histórias interessantes foram relatadas, mas não muitas
novas ideias foram apresentadas. O mais preocupante, porém, é que pareceu haver pouco
reconhecimento dos sutis sinais
dealertade que aChinavem manobrandooBrasilparaumaposição subordinada, transformando-o num Estado vassalo.
OembaixadordaChinanoBrasil, Li Jinzhang, usou uma mistura de recados oblíquos e antigas
estratégias imperiais para sublinhar discretamente as posições
relativas de poder dos dois paísese oslimites àsaspirações brasileiras quanto à relação bilateral. Jinzhang falou deliberadamenteemmandarim,nãonoportuguês que esperaríamos de um
embaixadornumimportanteglobal player como o Brasil. Para
ser generoso, é possível que seu
português – uma língua que se
sabe de difícil domínio para os
chineses – não estivesse à altura
de apresentação pública tão importante.Entãoporquenãousar
uma segunda língua comum, comooinglês, queéoidiomainternacionaldosnegóciosedadiplomacia?Amensagemeraclara:vocêstêmdeviraténóseseadaptar
aos nossos modos e prioridades.
Pequenas alusões ao fato de
queoatorpredominantenarelação bilateral é a China foram
acompanhadas de advertências
sutis aos industriais brasileiros
que se queixam das importações
chinesasepedemaBrasíliaaadoçãodemaismedidasprotecionistas. Jinzhang contou a história
de um vilarejo chinês que, como
o Brasil, era uma comunidade
predominantemente agrária.
Com muito trabalho e inovação,
o vilarejo transformou-se numa
potência industrial e agora contribui com pouco mais de 2% das
exportaçõeschinesas. Ainda que
transmitida com gentileza, a lição às lideranças empresariais
brasileiras foi muito simples:
não reduziremos o ritmo de nossasexportações,cabeavocêsinovar e competir conosco. Mais arrepianteparaaliderançadoagro-
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É pior o chefe saber que
a secretária usava seu
nome ou a atenderem
sem que ele soubesse?

Ainda há tempo para a corporação do BB protestar contra a
malsinada influência em créditos evidentemente desastrosos, que também comprometemacredibilidadedobancopúblico, mas nem a Velhinha de
Taubaté acredita nessa hipótese.Poisosindignadoscomagracinha do sisudo Felipão nunca
vieram a público reclamar do
aparelhamento promovido pelo PT dos bancários Berzoini e
Luiz Gushiken na antes respeitável instituição financeira. Ao
contrário, todos neste momentoestãoempenhadosemencontrar uma desculpa qualquer, similar à do caixa 2 de campanha,
com a qual tentaram desacreditar o julgamento do mensalão.
Enquanto isso, dirigentes do
PT,falsosingênuoseblogueiros
ditos progressistas fazem de tudo para desmoralizar pelo menos um dos responsáveis pela
condenação dos companheiros
Dirceu e José Genoino. A bola
da vez não é o ex-presidente do
STF Carlos Ayres de Brito nem
oatualchefemáximodoJudiciário e relator do julgamento, Joaquim Barbosa, mas Luiz Fux.
O ministro está sendo acusado à boca pequena, como é comum no gulag de intrigas do
PT, de ter-se comprometido a
absolveros mensaleirosem troca da vaga no Supremo. A calúnia não se apoia em documentos nem na lógica e padece de
umdefeitodeorigem:quemmereceria recriminação, um jurista que aceita chegar ao topo da
carreira renegando a independência e a honra de julgador ou
um estadista que seja capaz de
exigir dele tal promessa? A pergunta nem merece resposta,
tão implausível é a injúria.
Mas há outras duas que não
podem ser caladas. Qual a pior
hipótese: a de uma secretária de
luxo ter poderes para nomear e
promover usando o santo nome do ex-presidente Lula em
vão, sendo sempre atendida, ou
a de este avalizar seus pedidos?
Seria pior para a República o advogado-geraldaUniãofazertráfico de influência ou ele nunca
ter percebido a quadrilha operando no gabinete ao lado, de
um amigo que promoveu?
Pelovisto, o mensalãoé pinto
comparado com o estrago feito
pela madame em nome de Lula.
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Condenado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) a 12
anos e 7 meses de prisão, o exfuncionário de carreira e petista da linha de frente terá de
amargar pelo menos 2 anos e 1
mês numa cela e pagar R$ 1,3
milhão de multa. É muito dinheiro, mas praticamente nada
comparado com o total que se
sabe que foi furtado. O companheiro pisoteou e jogou no lixo
a credibilidade de uma instituição financeira com mais de 200
anos de existência e excelente
reputaçãonomercadofinanceiro mundial. Seus colegas e correligionários,entretanto,preferiramexecraraJustiça pela sentença que condenou o ladrão à
merecida prisão e reclamar do
técnico da seleção pela piada,
que nem é das mais pesadas.

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Uma nova abordagem
nas relações Brasil-China
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José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)
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a entrevista coletiva em que foi
apresentado comotécnicoda seleção nacional,
LuizFelipeScolari fez uma brincadeira sobre a
pressão sofrida por qualquer
ocupante de seu novo emprego.
“Se não quer pressão, é melhor
não jogar na seleção, vão trabalhar no Banco do Brasil”, disse
ao completar a declaração de
que ganhar a Copa de 2014 é
uma obrigação. Bastou isso para que o mundo desabasse sobresuacabeça. Apesarde seresta notoriamente dura, seu dono, o autor da graçola, submetido a críticas de sindicatos de
bancários e diretores e funcionários do BB, terminou pedindo desculpas em público.
O autor destas linhas é do
tempoemquepassarnoconcurso para o Banco do Brasil era
quase como ganhar na loteria
da Caixa Econômica Federal.
Perceba que a sorte neste país
está sempre sob chancela estatal. Emprego estável garantido,
prestígio social e, como insinuou Felipão, vida mansa. Hoje
já não se pode dizer o mesmo,
mas também não é uma ocupação de que alguém venha a arrepender-se algum dia, principalmente diante das vicissitudes
da economia, que às vezes provocamdoresdecabeçanosassalariados da iniciativa privada,
mas nunca prejudicam as evidentes vantagens de quem vive
sob os auspícios da viúva.
De pouco adiantou o currículo do técnico, o último a dirigir
uma seleção brasileira campeã
domundo, em2002, na Ásia: ele
teve de ajoelhar no milho e se
penitenciar perante a corporação. Logo depois de seu triunfo,
a gestão federal do Partido dos
Trabalhadores (PT) empreendeu um esquema de compra de
votos de bancadas aliadas para
apoiar projetos no Congresso
Nacional. E parte do dinheiro
que usou foi surrupiado dos cofresdo bancocujahonrafoiagora defendida com tanto denodo
por seus funcionários. O então
diretor de Marketing nomeado
pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lulada Silva,Henrique Pizzolato, mandou depositar R$ 73,9
milhões nas contas das agências publicitárias mineiras
DNA, Graffiti e SMPB, que os
repassaram em forma de propinaa partidose políticosda base.

Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

acio

✽
●

Fundado em 1875

nais
.

PUBLICAÇÃO DA S.A. O ESTADO DE S. PAULO

cisa aumentar sua taxa de inovação. O programa Ciência sem
Fronteiras ajudará, mas não basta. Lições da experiência chinesa
devem seracrescentadas à receita. A industrialização na China
apoiou-se em sucessivas ondas
deinvestimentodiretoestrangeiro (IDE), que traziam tecnologia
e novos processos – as empresas
chinesas engajaram-se num amplo processo de colaboração internacional para estimular a inovação. Graças ao Ciência sem
Fronteiras as universidades brasileirasjácomeçamaexperimentar algo semelhante por meio de
um relacionamento ativo com
universidades dos EUA, do Reino Unido, do Canadá, da Europa
e até com a instituição a que pertenço, a Universidade Nacional
daAustrália.Asempresasdevem

✽
CANADENSE, É PESQUISADOR
SÊNIOR DO CENTRO NACIONAL
DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS
DA UNIVERSIDADE NACIONAL
DA AUSTRÁLIA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
CORRUPÇÃO
Tutu lá fora

O deputado federal Anthony Garotinho (PR-RJ) denunciou ao Ministério Público que em 2009 o
avião presidencial levou valores
em euros, equivalentes a R$ 70
milhões, para fora do País, pelas
mãos de Rosemary Noronha. Como secretária executiva essa senhora superou todas as expectativas! O Ministério da Fazenda e o
Itamaraty nada sabem sobre isso?
CELSO DE CARVALHO MELLO
celsosaopauloadv@uol.com.br
São Paulo

‘Mula’

A se confirmar a notícia veiculada
ontem pelo Estado (A8) sobre
Rosemary Noronha ter entrado
em Portugal com € 25 milhões, será que vamos conseguir pegar
elle? É evidente que Rose serviu
de “mula” para levar a encomenda. Dinheiro dela é que não era!

MARTIM AFONSO DE SOUZA
mas_1942@hotmail.com
Indaiatuba

Confirmação

dessa vultosa quantia por Rosemary Noronha, via mala diplomática, com o intuito de ela fazer
um depósito na conta de Lula da
Silva no Banco Espírito Santo na
cidade do Porto, em Portugal. A
aduana fiscal do aeroporto dessa
cidade, diz a mensagem, tem o registro da passagem do dinheiro.
Diante disso, a gente começa a se
lembrar dos elos de José Dirceu
com o banco português, cuja diretoria teria chegado a tratar diretamente com o então ministro da
Casa Civil no Palácio do Planalto.
Pode até ser que, por obra e graça
do Espírito Santo, Lula tenha de
fato uma conta lá... e nem saiba!

O deputado Garotinho reiterou
ontem, em audiência na Câmara
com o ministro José Eduardo Cardozo, da Justiça, que a ex-chefe
do gabinete da Presidência em
São Paulo Rosemary Nóvoa de
Noronha depositou, sim, € 25 milhões no Banco Espírito Santo, de
Portugal, após entrar com o dinheiro nesse país usando a mala
diplomática. Alô, Lula, se cuide, a
corda está esticando e ainda vai
pegar o seu pescoço. A Justiça tarda, é cega e surda, mas chega...

MARA MONTEZUMA ASSAF
montezuma.scriba@gmail.com
São Paulo

ANTONIO JOSÉ G. MARQUES
a.jose@uol.com.br
São Paulo

Arquivo ambulante

Banco do Espírito Santo

Corre na internet mensagem
com detalhes sobre o transporte

É de imaginar o tamanho do arquivo secreto e comprometedor
que existe na cabeça da sra. Rosemary Noronha. Se ele viesse a ser
revelado, não sobraria pedra so-

bre pedra nesta República, para
dizer o mínimo!
JOSÉ MARQUES
seuqram.esoj@bol.com.br
São Paulo

Naufrágio

PT, Lulla e Rosemary naufragaram em Porto Seguro. E a culpa é
da mídia e da elite conservadora!
VINICIUS FERREIRA PAULINO
viniciusfpaulino@hotmail.com
São Paulo

Fixação

Em entrevista à TV Estadão
(3/12), o tutor do PT, Rui Falcão,
reiterou a fixação petista contra a
imprensa e o Judiciário independentes. E agora, em encontro de
prefeitos e vereadores petistas,
Rui Falcão disse que “não dá para
avançar no Brasil sem reforma do
Estado que envolva a questão da
mídia monopolizada e o Judiciário conservador”. Ou seja, após

perceberem que o julgamento do
mensalão os está colocando no
seu devido lugar e que a imprensa
se tem ocupado em noticiar as
verdades que os incriminam, os
petralhas vão tentar realizar o sonho que alimentam há anos: acabar de vez com a democracia!
CARMELA TASSI CHAVES
tassichaves@yahoo.com.br
São Paulo

Para bom entendedor...

... meia palavra basta. Ao afirmar
que não dá para avançar sem reforma e com mídia monopolizada e Judiciário conservador, o presidente do PT, Rui Falcão, quer dizer, sem rodeios nem firulas, que
a ditadura é o melhor caminho.
LUCIANO HARARY
lharary@hotmail.com
São Paulo

A máscara caiu

Os petistas precisam parar com

esses discursos retrógrados e sofismáticos de que direita, conservadorismo, burguesia, elite, grande imprensa, além de mais um
monte de outras besteiras e invencionices maliciosas iguais, não suportam a existência de um partido ideológico que governe com
sua atenção voltada para os pobres. Isso é vergonhoso! Esse argumento capcioso serviu para enganar muita gente durante muito
tempo. Hoje, após tudo o que já
se viu, e restou provado, no tocante a escândalos de corrupção em
seus governos, tal alegação é um
tapa na cara de toda a sociedade.
Nos cofres que foram roubados
por seus líderes condenados pelo
STF por corrupção estavam guardados também os recursos das
classes sociais mais carentes. Justamente aquelas a quem sempre
fizeram juras de “amar e respeitar” para sempre. O que precisa
acontecer mais para que todos se
conscientizem disso? Da grande
maioria da população não podemos esperar grande coisa, mas há
muitos na minoria que poderiam

