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Lembrar
a verdade

F

unciona em Brasília um órgão que atende pelo curioso nome de Comissão da
Verdade. Pessoas cínicas e maldosas poderão insinuar que ela é assim chamada
porque outras comissões estabelecidas na capital não teriam compromisso com os fatos, um
fenômeno não muito raro neste planeta.
No caso, a verdade em questão refere-se a fatos ocorridos durante o falecido regime militar,
com especial dedicação ao tratamento dado
aos adversários do poder. Ou seja: está em

questão o uso da tortura na defesa do regime.
Na semana passada, a comissão se dedicou
aos métodos usados pelo DOI-Codi em São
Paulo no tratamento de seus prisioneiros. O coronel, hoje reformado, Carlos Alberto Brilhante
Ustra, produziu uma explicação curiosa. Primeiro, negou ter participado de sessões de tortura. Mas fez questão de afirmar que sempre
agiu cumprindo ordens. Quem deveria estar
sentado em seu lugar, disse ele, era o Exército
Brasileiro.
Pode-se traduzir essa defesa, sem malícia,
como uma confissão de que havia tortura, mas
não por sua iniciativa pessoal. “Nunca ocultei
cadáver, nunca cometi assassinato”, disse ele.
Mas há muita gente por aí que não pode dizer o
mesmo.
Faltou no depoimento de Ustra uma afirma-

ção direta de que não houve tortura por sua ordem ou com seu consentimento. Como o tratamento dado aos inimigos do regime militar é
de conhecimento público, é aceitável que Ustra
pode não ter mentido — e realmente não há
provas de que tenha cometido o crime do assassinato de prisioneiros — mas não parece haver dúvida de que tinha pleno conhecimento
do que acontecia aos acusados de terrorismo.
Não é possível esquecer que o combate aos
inimigos do regime incluía muitos que o enfrentavam apenas politicamente. E muitas vezes a repressão não fazia distinção entre adver-

A história do regime militar precisa
mesmo ser recordada, e obviamente
por personagens de todos os matizes

sários políticos pacíficos e inimigos do regime
dispostos a derrubá-lo pela violência.
Depoimentos como o de Ustra são obviamente importantes. A história do regime militar precisa mesmo ser recordada, e obviamente por
personagens de todos os matizes. A Comissão
da Verdade (que talvez tenha esse nome para diferenciá-la de outras iniciativas de Brasília) pode prestar um serviço especialmente relevante:
há muitos momentos, na história de qualquer
país, que não podem ser esquecidos, quanto
mais não seja para evitar que se repitam.
É verdade que não há, no panorama político
do país, o menor indício da possibilidade de
uma volta aos anos de chumbo. Mas, principalmente na vida pública, precaução demais nunca é de menos. E a Comissão da Verdade está
nesse caso. l
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Garfaram o pedestre
BRUNO THYS

E

ngarrafado dia destes na pista lateral da
Avenida Brasil, sentido Centro, em frente
à Fiocruz, prestei atenção numa cena banal: um monte de gente subindo e descendo a passarela de número 6, para cruzar a Avenida Brasil. Entre centenas de pessoas havia um
casal idoso, cheio de embrulhos, que ia bem devagar, sob um sol de lascar, num esforço fenomenal
para conseguir chegar ao alto da passarela. Por razões óbvias, quem deveria passar por cima ou por
sob a pista seria o carro, não o pedestre. Mas o óbvio nem sempre fez parte do planejamento urbano do Rio — e das demais cidades brasileiras —
especialmente a partir do chamado “Rodoviarismo”, movimento que rasgou cidades já consolidadas do mundo inteiro para abrir espaço ao automóvel. Em muitos países, porém, houve a preocupação de se preservar os direitos do pedestre.
Nas cidades americanas, por exemplo, quando
não há pontes ou túneis para que o plano da cal-

çada seja garantido ao transeunte, são instaladas
passarelas com escadas rolantes e esteiras, que
atenuam o esforço — o sobe e desce do cidadão —
para atravessar uma rua. Aqui, no entanto, o Rodoviarismo foi devastador. O automóvel reinou
absoluto: calçadas foram griladas e passarelas interpostas em ruas e avenidas, algumas bem íngremes e de dimensões olímpicas como estas da Avenida Brasil. Ao mesmo tempo, sinais foram ajustados para o fluxo do trânsito. Sobrou para o pedestre. Garfaram o cidadão.
Em Copacabana, por exemplo, bairro notadamente de população idosa, chega a ser cruel o
tempo oferecido para os moradores atravessarem
as principais vias. Quem arvora-se em driblar o
esforço que é subir uma passarela e atravessar a
rua no plano horizontal é tachado de louco, de
suicida! E quem não consegue atravessar a Rua
Barata Ribeiro no curtíssimo tempo oferecido pelo sinal é xingado pelos motoristas. Uma absurda
inversão de princípios básicos da cidadania. Difícil atribuir toda a responsabilidade ao automóvel

pela desumanização do espaço público. De um lado da rua, há décadas de insensibilidade do gestor
público e, do outro, a passividade do cidadão, certo de que a prioridade na cidade é o trânsito de veículos, não o de pedestres. Ninguém chia. No entanto, há em curso neste momento no Rio uma
louvável tentativa de se domar o trânsito: ônibus
para um lado, em faixa exclusiva, carro para o outro, e ciclofaixas que, aliás, não representam garantia plena de segurança à turma da bicicleta.
Faz parte deste processo a reconfiguração de
importantes espaços na área central do Rio; vão
ser redesenhados como áreas de pedestres. É um
bom momento para se colocar o pedestre na discussão e ressarci-lo, ao menos em parte, do que
lhe foi garfado: instalar escadas rolantes nas passarelas, se não for possível levantar as pistas, e oferecer mais tempo nos sinais de trânsito para que
possa exercer o direito básico de ir e vir de um lado ao outro da rua, literalmente sem atropelos. l
Bruno Thys é jornalista
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nhecido e não precisava da ajuda do governo.
Compare isso aos ícones da MPB que recebem
polpudas verbas estatais, ou que colocam parentes em ministérios, em uma nefasta simbiose prejudicial à independência artística.
O nacionalismo, o ufanismo boboca, que une
gente da direita e da esquerda no Brasil, também é duramente condenado pelo escritor.
Quem pode esquecer a patética passeata contra
a guitarra elétrica que os dinossauros da MPB
realizaram no passado? Complexo de vira-latas,
que baba de inveja do “império estadunidense”.
Dessa patologia antiamericana, tão comum na
classe artística nacional, Lobão não sofre. O
rock, tal como o conhecimento, é universal.
Multiculturalismo é coisa de segregacionista arrogante.
No país do carnaval, futebol e novelas, onde
reina a paralisia cerebral, a mesmice, o conformismo com a mediocridade, a voz rebelde de
Lobão é uma rajada de ar fresco que respiramos
na asfixia do politicamente correto, sob a patrulha de esquerdistas que idolatram Chico Buarque e companhia — não só pela música.
Em um país de sonâmbulos, anestesiados com
uma prosperidade ilusória e insustentável; em
um país repleto de gente em busca de esmolas e
privilégios estatais; em um país sem oposição,
onde até mesmo Guilherme Afif Domingos, que
já foi ícone da alternativa liberal, rendeu-se aos
encantos do poder; o protesto de Lobão é mais
do que bem-vindo: ele é necessário. Precisamos
de mais Lobão, e menos Chico Buarque. l

ste a

pada, é totalmente rechaçada por Lobão.
Compare isso às letras de Chico Buarque, ícone dessa esquerda festiva, sempre enaltecendo
os “humildes”: o pivete, a prostituta, os sem-terra. A retórica sensacionalista, a preocupação
com a imagem perante o grande público, a sensação de pertencer ao seleto grupo da “Beautiful
People” são mais importantes, para essas pessoas, do que os resultados concretos de suas ideias.
Vide Cuba. Como alguém ainda pode elogiar
a mais longa e assassina ditadura do continente,
que espalhou apenas miséria, sangue e escravidão pela ilha caribenha? Lobão, sem medo de
ofender os “intelectuais” influentes, coloca os
pingos nos is e chama Che Guevara pelos nomes adequados: facínora, racista, homofóbico e
psicopata. Quem pode negar? Ninguém. Por isso preferem desqualificar quem diz a verdade.
Lobão, que já foi cabo eleitoral do PT, não esconde seu passado negro, não opta pelo silêncio
constrangedor após o mensalão e tantos outros
escândalos. Prefere assumir sua “imbecilidade”,
como ele mesmo diz, e mudar. A fraude que é o
PT, outrora visto como bastião da ética por muitos ingênuos, já ficou evidente demais para ser
ignorada ou negada. Compare essa postura com
a cumplicidade dos “intelectuais” e artistas, cuja
indignação sempre foi bastante seletiva.
Outra área sensível ao autor é a Lei Rouanet,
totalmente deturpada. Se a intenção era ajudar
gente no começo da carreira, hoje ela se transformou em “bolsa artista” para músicos já famosos e estabelecidos, muitos engajados na política. Lobão relata que recusou um projeto
aprovado para uma turnê sua, pois ele já é co-
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“A

bundamolice comportamental, a
flacidez filosófica e a mediocridade nacionalista se espraiam hegemônicas. Todo mundo aqui almeja ser funcionário público, militante de partido,
intelectual subvencionado pelo governo ou celebridade de televisão, amigo.” É o músico Lobão com livro novo na área. Trata-se de “Manifesto do Nada na Terra do Nunca”, e sua metralhadora giratória não poupa quase ninguém.
Polêmico, sim. Irreverente, sem dúvida. Mas
necessário. As críticas de Lobão merecem ser
debatidas com atenção e, de preferência, isenção. O próprio cantor sabia que a patrulha de
esquerda viria com tudo. Não deu outra: fizeram o que sabem fazer, que é desqualificar o
mensageiro com ataques pessoais chulos, com
rótulos como “reacionário” ou “roqueiro decadente”. Fogem do debate.
Lobão tem coragem de remar contra a maré
vermelha, ao contrário da esquerda caviar, a
turma “radical chic” descrita por Tom Wolfe,
que vive em coberturas caríssimas, enxerga-se
como moralmente superior, e defende o que há
de pior na humanidade. No tempo de Wolfe
eram os criminosos racistas dos Panteras Negras os alvos de elogios; hoje são os invasores do
MST, os corruptos do PT ou ditadores sanguinários comunistas.
O roqueiro rejeita essa típica visão brasileira
de vitimização das minorias, de culpar o “sistema” por crimes individuais, de olhar para o governo como um messias salvador para todos os
males. A ideia romântica do “Bom Selvagem” de
Rousseau, tão encantadora para uma elite cul-
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oucos no governo, e mesmo no
setor privado, parecem estar
atentos às profundas mudanças
que estão ocorrendo no comércio internacional e às suas consequências sobre o setor externo brasileiro.
Com a eleição, agora, de um brasileiro para o comando da OMC talvez surja
um maior interesse nas implicações
desse novo cenário sobre a economia
brasileira, em especial sobre nossa política industrial e de comércio exterior.
Em termos geoeconômicos, está ocorrendo a transferência do eixo econômico e comercial do Atlântico para o Pacífico, com a emergência da China como
o maior importador e exportador global.
As transformações no processo de
globalização estão sendo aceleradas
pela tendência de concentração da
produção de manufaturas em poucos
países: EUA, Alemanha, Japão e China.
Algumas consequências dessa tendência já podem ser identificadas:
-A capacidade de cada pais de vender
passa a depender da capacidade de
compra do resto do mundo, como mostra a Embraer.
-Fora do circuito das cadeias produtivas globais, a maioria dos países em desenvolvimento está concentrando suas
exportações em commodities.
Estamos assistindo a uma proliferação de mega-acordos regionais e bilaterais de comércio. Dos 543 acordos de livre comércio em negociação, 354 entraram em vigor. Dois mega-acordos
estão em marcha: o a Parceria Transpacífica na Ásia e
a
Parceria
Brasil está
Transatlântica
fora do
entre os EUA e
novo eixo
a Europa. Japão e China
econômico e
mudaram sua
comercial que
política e passe desloca do
saram a negociar acordos
Atlântico para
bilaterais. Na
o Pacífico
América do
Sul, países como Chile, Colômbia e Peru assinaram acordos comerciais com
os EUA e a Europa e estão negociando
acordos na Ásia.
Esses acordos estão criando diferentes regras sobre investimento, compras
governamentais, serviços, entre outras.
A revolução energética nos EUA, em
consequência do aproveitamento do
folhelho (gás de xisto), está acelerando
o processo de reindustrialização da
economia americana. A renovada
agressividade comercial dos EUA vai
propiciar a abertura de mercados para
seus produtos manufaturados e aumentar a pressão para que os países
adiram às novas normas.
Nunca a influência de fatores alheios
ao comércio esteve tão presente nas
negociações comerciais. Considerações de natureza geopolítica estão se
sobrepondo a diferenças internas para
permitir a prevalência de interesses
concretos (contenção da China) e ao
estabelecimento de regras e padrões
(standards), como no caso do acordo
EUA-UE e no da Ásia.
O Brasil, sem estratégia de negociação comercial e com dificuldades para
criar um mercado regional para seus
produtos, integrando os demais países
em um intercâmbio de cadeia produtiva, a exemplo do que ocorre na Ásia e
na Europa, está cada vez mais isolado.
E, se persistir a política de ignorar o que
ocorre no mundo, dificilmente poderá
associar-se às novas tendências do comércio internacional. l

Rubens Barbosa é presidente do Conselho
de Comércio Exterior da Fiesp
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 maio 2013, Primeiro Caderno, p. 13.

