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A s manifestações
que tomaram
conta do Brasil
nasúltimassema-
nas derreteram a
agenda política

nacional, até então dominada
pela prematuríssima campa-
nha eleitoral, com três ou qua-
tro candidatos já definidos. Se-
jam quais forem suas origens,
seus mecanismos de propaga-
ção, virtudes, defeitos e conse-
quências, o fato é que as mobili-
zações já produziram na vida
brasileiraum daquelesmomen-
tos em que “o futuro não será
mais como era”, para evocar
Paul Valery.

Neste momento, partidos e
governos, nas três esferas, sen-
tem-se acuados, mas o foco
principal de tensões situa-se no
Palácio do Planalto, o grande
responsável,aos olhos da popu-
lação (eé mesmo!), pela condu-
ção do País.

O governo federal já vivia
uma situação difícil, em razão
doesgotamentodomodeloeco-
nômico lulista: rápido cresci-
mento do consumo, baixo in-
vestimento, forte criação em-
pregos menos qualificados e in-
flação baixa. Esse modelo foi
viabilizado pela notável bonan-
ça externa, juntamente com o
crescimento acelerado das im-
portações, o aumento do crédi-
toparaoconsumoeasobrevalo-
rização cambial. Foi a época da
farra de divisas e da lei do me-
noresforço,comestatutoseme-
lhante ao da lei da gravidade.

A eclosão das manifestações
coincidiu com o fim desse ciclo
e a estagflação. Elas podem não
ser efeito direto das condições
da economia, mas é evidente
queeclodemnumadadarealida-
de, e não no vácuo: desacelera-
ção do consumo em razão do
menor crescimento da renda,
do endividamento familiar ele-
vadoedamaiorinflação;desace-
leração da criação de empregos
menos qualificados e falta de
perspectivas para os assalaria-
dos de maior renda.

Nada pior para um governo já
semrumodoqueaventaniacon-
trária das ruas. Daí a ansiedade,
a atrapalhação e a exacerbação
do marketing das soluções vir-
tuais. O emblema do desatino
foi a tal Constituinte com o fim
específicodefazerareformapo-
lítica.Aproposta,tidacomoirre-
vogável, era de tal sorte absurda
quefoirevogadaem24horas.Fi-

couapergunta:comopôdeaPre-
sidência da República errar de
forma tão bisonha? Agora, a fim
de disfarçar o recuo, trocou-se a
Constituinte exclusiva pelo ple-
biscito, proposta impraticável.

Além do “pacto” da reforma
política, a presidente propôs o
pactodaeducação:100%dosro-
yalties do petróleo para o setor.
Resumirosproblemasdaeduca-
ção à elevação do orçamento se-
ria equivocado. Mesmo assim,
osnovosrecursosvindosdesses
royalties serão bem menores do
que se alardeia, pois a vincula-
ção só vale para contratos de ex-
ploraçãofirmadosapartirdede-
zembrode2002.Eelesnãogera-
rão petróleo antes de seis anos;
dentro de uns dez o total desti-
nado à educação poderia chegar
a R$ 8,5 bilhões anuais – cercade

3%do Orçamentoda União, dos
Estados e municípios.

Já o “pacto” da saúde consis-
te em importar uns 6 mil médi-
cosestrangeiros–aquasetotali-
dade, cubanos. Alguém é contra
água encanada ou luz elétrica?
Assim,quemseopõeaqueoBra-
sil tenha mais médicos? O pro-
blema é como fazer. Eles estão é
mal distribuídos, concentrados
nas regiões do País com mais in-
fraestrutura.Éprecisocriarcon-
dições para que atuem no inte-
rior – e pouco se faz nesse senti-
do. Nada contra, é evidente, a
que profissionais de outros paí-
ses atuem aqui, desde que seus
diplomassejamrevalidadosme-
dianteexames, queoMinistério
da Saúde quer dispensar. Nota:
apenas 5% dos médicos cuba-
nos que a eles se submeteram
foram aprovados.

A má distribuição dos médi-
cos é apenas um dos problemas
da saúde. O PT reduziu de 53%
para 44% a fatia dos gastos to-
tais no setor, jogando mais peso
nas costas de Estados e municí-
pios. A Anvisa foi loteada, pa-
drão Agnelo Queiroz; a Funasa,
degradada.Durantea gestãope-
tista, a participação das despe-
sas correntes do Ministério da
Saúde no SUS caiu de 17% para
14% do total do governo federal
(excluídos o benefícios previ-
denciários). A rede hospitalar
tem sido fragilizada, sufocando

as Santas Casas. Se a proporção
de recursos do SUS para o aten-
dimento hospitalar fosse a her-
dada do governo FHC, hoje se-
riam destinados a essa área R$
7,5 bilhões a mais por ano.

Outro “pacto” anunciado é o
dos transportes urbanos: R$ 50
bilhões. A gente fica com a im-
pressão de que são recursos a
fundo perdido. Não! Viriam
principalmente na forma de
ofertadecréditoaEstadosemu-
nicípios. Além disso, matéria do
Valor evidenciou que, dos re-
cursos federais disponíveis para
essa finalidade, 93% não foram
ainda utilizados. Na prática,
transportes urbanos nunca fo-
ramprioridadedogovernopetis-
ta.Docontrário,jamaisterialan-
çado, há seis anos, o alucinado
projeto do trem-bala entre São
Paulo e Rio, cujo custo deve an-
dar ali pelos R$ 70 bilhões. Por
sorte, a incapacidade executiva
do governo não permitiu que o
projeto andasse depressa, mas
já deve ter consumido cerca de
R$1bilhão,comdireitoàcriação
de mais uma estatal. Cancelar o
trem-balaeconcentrarosrecur-
sosemtrensurbanosseriamedi-
damaisqueoportunaquandose
fala em pactos pelo Brasil.

O bom senso, aliás, recomen-
daria o barateamento do custo
das eleições e maior proximida-
de entre eleitor e eleito, como a
adoção do voto distrital. Se o
Planaltoquerdiminuiracorrup-
çãonamáquinapública,nãopre-
cisa de propostas mirabolantes.
Que se exija certificação dos 25
mil cargos de confiança e dos al-
tosfuncionáriosdetodasasem-
presas federais e se refaça com
critérios técnicos todo o qua-
drodedirigentesdeagênciasre-
guladoras.Maisainda,quesere-
gulamentecomurgênciaopará-
grafo 3.º do artigo 37 da Consti-
tuiçãofederal,sobre aparticipa-
ção dos usuários na administra-
ção pública direta e indireta,
comênfasenocontroledaquali-
dade dos serviços.

Tais medidas, entre outras,
seriam simples e eficazes. Mas
nopetismo o fácilé sempre difí-
cil, pois eles são especialistas
em obter vantagens com as difi-
culdadesquecriam,e têma con-
vicção de que os problemas do
País se resolvem com marke-
ting e anúncios solenes.
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H á coisa de dez
anos, o nome
do francês José
Bové correu o
mundo. Líder
de comíciosan-

tiglobalização, ganhou aura de
celebridade radical. Em 2002,
arranjou uma boa encrenca
comasautoridades deVilleneu-
ve-lès-Maguelone, em Mont-
pellier, no sul da França, por de-
predar uma lanchonete do
McDonald’s.

Bem sabemos que Bové não
foioúnico praticante dessa mo-
dalidade de protesto. Desde
quecomeçarama eclodir na Eu-
ropa as jornadas contra a globa-
lização, na virada do século, es-
se negócio de quebrar instala-
ções do McDonald’s virou um
esporte globalizado (com todo
o respeito). A cada reunião do
G-8, logo meia dúzia de rapazes
saía correndo para jogar pedras
nas vitrines da mais notória re-
de de hambúrgueres do plane-
ta. Não que os agressores tives-
sem uma rusga com a funcioná-
ria do caixa ou com o moço que
pilotava a chapa na cozinha. O
ato não era pessoal,mas “políti-
co”, diriam eles. Na verdade, só
era político porque era antes
um ato linguístico (ou semióti-
co, se você preferir).

A explicação é relativamente
simples. Ao lado da Coca-Cola,
ologotipodoMcDonald’salcan-
çouostatusdesímbolodo“ame-
ricanwayoflife”,umseloincon-
fundíveldoimperialismo.Apar-
tirdaí,depredarosignodoimpe-
rialismo (no caso, a lanchonete
do McDonald’s) virou sinôni-
mo depredar o próprio imperia-
lismo. É verdade que, no caso
específicodeBové,investircon-
traacadeiadefastfoodimperia-
lista tinha significados outros,
como rechaçar os transgênicos
e amaldiçoar os alimentos im-
portados que tiravam mercado
dos agricultores e pecuaristas
franceses – mas, fora essas es-
quisitices, o esporte globaliza-
do de quebrar McDonald’s foi o
jeito performático que os mani-
festantes encontraram de gri-
tar, na linguagem do espetácu-
lo, “yankee, go home!” ou “vade
retro, Tio Sam”.

Agora, a mesma chave “lin-
guística” pode nos ajudar a
“ler” melhor as manifestações
derua do Brasil.Aqui, aspassea-
tas que já levaram milhões de
cidadãos às ruas em centenas
de cidades disseminam depre-

daçõespara todolado. Osmani-
festantes mais violentos incen-
diaram um quiosque da Polícia
Militar em frente à Prefeitura
deSão Paulo. Quebraram vidra-
ças do Palácio do Itamaraty. Es-
tilhaçaram vidros de ônibus. E
muito mais. Que fique bem cla-
ro, logo de saída, essas condu-
tas são inaceitáveis por todos
os motivos; elas fazem contra-
propaganda do movimento e
acabam por dar razão aos que
queremreprimi-lo. Osdepreda-
dores são “vândalos”, diz o re-
pórterdotelejornal,fazendoco-
ro com a fala da presidente da
República, que chamou os ba-
derneiros de “arruaceiros”. Is-
to posto, é preciso observar que
há algo além de arruaça gratuita
no vandalismo desgovernado.
Também aí existem signos em
enfrentamento, e esses signos
podem nos mostrar um pouco
mais do que está em jogo.

O alvo das explosões de vio-
lênciasãoinstalaçõesquerepre-
sentamopoder,sãoossímbolos
daordemposta:assedesdoExe-
cutivo,osônibusurbanos,osca-
pacetesdaTropadeChoque. Ao
que o leitor se há de perguntar:
“Mas,eosautomóveisdasemis-
soras de TV, que também são ví-
timas da selvageria, são do mes-
mo modo signos do poder?”.

Bem, aos olhos dos ativistas
radicalizados,talvezsim.Embo-
ra a imensa maioria dos que vão

às ruas olhe para as câmeras de
TVcomosefossemaliadas,con-
fraternizando com elas, mos-
trando-se para elas como forma
de mostrar-se ao País (sem con-
tarofatodeque foipelaimpren-
sa que a sociedade tomou co-
nhecimento das irregularida-
des que despertaram a ira dos
cidadãos), é possível que, para
os fascistas adeptos da quebra-
deira, as logomarcas de redes de
televisãosimbolizemosinteres-
ses que dão sustentação aos go-
vernos e à ordem que as passea-
tas gostariam de pôr abaixo. Pa-
ra esses, as caminhonetes das
emissoras encarnam um estado
de coisas que deve ser incendia-
do de uma vez por todas.

Assim, ainda que não exista
nenhuma justificativa ética pa-
ra as depredações a que temos

assistido, existe também den-
tro delas uma razão mais pro-
fundaqueos analistas(e, princi-
palmente, as autoridades) têm
o dever de levar em conta. Para
começar, não idealizemos, não
mistifiquemos o caráter pacífi-
co de um levante popular des-
sas proporções. Ele é, sim, pací-
fico,masnãovemvacinadocon-
tra desvios de indisciplina e de
agressividade. Se até em jogos
de futebol as torcidas – quando
não os próprios atletas – saem
decontrolee partemparaa pan-
cadaria, não haveria por que ser
diferente com as manifesta-
ções de massa. O que chama a
atenção, agora, é que os vânda-
los das passeatas, diferente-
mente dos vândalos dos está-
dios, não desferem agressões a
esmo,emtorcidasrivaisdiversi-
ficadas. Têm clareza total, ou
quase total, sobre quem é o ini-
migo: o governo, as autorida-
des, o poder. Sejam pacíficos,
sejam violentos, sejam calmos,
sejam enfurecidos, os que pro-
testam nas ruas sabem muito
bem quem querem nocautear.
Podem não ter muita unidade
quanto às palavras de ordem,
podem não ter líderes estáveis,
fixos, mas, quanto ao inimigo,
são unânimes. Por isso, o senti-
do (linguístico, semiológico)
dessarevoltaéeloquente:ossig-
nos do poder estão sendo, sim-
bólica e fisicamente, engrouvi-
nhados, pisoteados, estilhaça-
dos pelos protestos.

Há vândalos nas ruas? Milha-
res.Osqueassaltamlojasdeele-
trônicosnaressacadasmanifes-
tações são vândalos meliantes.
Os policiais que atiram em gen-
te quieta e indefesa são vânda-
los fardados. Os que aceleram
suasSUVscaríssimascontrama-
nifestantes que pedem melhor
transporte público são vânda-
los letais. Mas os mais nefastos,
os mais mortíferos entre todos
os vândalos agem longe das
ruas. Usam terno e gravata. Res-
piram ar-condicionado. Rou-
bam sonhos, direitos e dinheiro
dos trabalhadores. Subornam
os movimentos sociais. Depre-
damaautoestimadaNação.Hu-
milham a gente. Depois, sor-
riem engomados e fazem anún-
cios mirabolantes, como se não
fossemosresponsáveispeloder-
retimento dos signos do poder.
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Signos engrouvinhados,
vândalos engravatados
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Problemas demais,
governo de menos

PEC 37
Mais um gancho no fígado

As ruas exigiram e a Proposta de
Emenda Constitucional n.º 37
(PEC 37) foi sepultada no Con-
gresso, e levou de cambulho pa-
ra a tumba mais um pouco das
tênues – mas não menos ignó-
beis – esperanças dos corruptos
que teimam em remeter para as
calendas o resultado do julga-
mento do mensalão.
JOAQUIM QUINTINO FILHO
jqf@terra.com.br
Pirassununga

A pressão das ruas

Dadas a celeridade com que os
nobres parlamentares votaram
a PEC 37 e a sua acachapante re-
jeição na Câmara dos Deputa-
dos, creio que seria o caso de co-
locar em votação o mais rápido
possível a PEC que acaba com a
odiosa imunidade parlamentar.
Com certeza será votada rapida-

mente e aprovada por unanimi-
dade, antes mesmo da próxima
manifestação de rua.
LUIZ HENRIQUE PENCHIARI
luiz_penchiari@hotmail.com
Vinhedo

PEC 33

A Câmara dos Deputados deu
uma resposta aos anseios da po-
pulação ao reprovar a PEC 37.
Resta, agora, a PEC 33, que sub-
mete à avaliação do Congresso
algumas decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF), uma
proposta inconcebível.
JOSÉ CARLOS BATISTA CAMILO
jcbcamilo@ig.com.br
Jaú

Santos de junho

Parece que o Congresso acor-
dou com a “Marcha da Foguei-
ra”, movimento iniciado no San-
to Antônio, passado pelo São
João e que ainda nem chegou a

São Pedro. Vamos ver se outras
centenas de projetos que dor-
mem nos gabinetes e comissões
terão o mesmo tratamento que
a PEC 37 e os royalties do petró-
leo – na madrugada de quarta-
feira decidiu-se também que es-
ses recursos irão 75% para a edu-
cação e 25% para a saúde. A de-
mocracia é dinâmica e precisa
de movimento. Foi isso que fez
os deputados se mexerem, ain-
da que timidamente.
ADILSON ROBERTO GONÇALVES
prodomoarg@gmail.com
Lorena

ROYALTIES
O caminho até o dinheiro

Legal destinar os royalties do pe-
tróleo para a educação e a saú-
de. O problema é que, para que
esses recursos sejam gerados,
primeiro é necessário tirar a Pe-
trobrás do estado pré-falimen-
tar em que foi jogada pelo lulo-
petismo. Tudo o que se vê na es-
tatal são planos, repletos de nú-

meros fantásticos, centenas de
bilhões aqui, outros bilhões aco-
lá. Mas a realidade é que as refi-
narias seguem sucateadas e, a ca-
da dia, estamos importando
mais combustíveis.
NESTOR RODRIGUES P. FILHO
rodrigues-nestor@ig.com.br
São Paulo

GOVERNO DILMA
Desembestou

Após os vários dias de manifesta-
ções do povo brasileiro nas ruas,
a presidente Dilma Rousseff
(PT) prometeu destinar 100%
dos royalties do petróleo para a
educação, criar um plano de mo-
bilidade nacional que privilegie
o transporte coletivo, convocar
médicos do exterior para am-
pliar o atendimento no Sistema
Único de Saúde (SUS), aumen-
tar a oferta de vagas para cursos
de medicina e de residência mé-
dica, acelerar a aplicação de R$ 7
bilhões para a construção de 20
mil Unidades Básicas de Saúde

(UBS), 800 hospitais e 800 uni-
dades de pronto-socorro e por
aí vai. Depois de tantos anos no
poder, o PT finalmente acordou
ou teve um sobressalto?
CLÁUDIO MOSCHELLA
arquiteto@claudiomoschella.net
São Paulo

Cortina de fumaça

Depois do “mal-entendido” so-
bre a Constituinte, o governo
pretende realizar o plebiscito so-
bre a reforma política. É mais
um entre muitos enganos e de-
magogias que levaram o País às
atuais contradições e provoca-
ram a revolta popular. É preciso
lembrar à presidente Dilma que
um plebiscito custa o mesmo
que uma eleição geral e que esse
gasto é desnecessário, porque to-
do brasileiro sabe o que precisa
mudar. A reforma é discutida há
quase 20 anos. Só não avança
porque os próprios governos, os
congressistas e as chamadas for-
ças da sociedade não se interes-

sam. Preferiram empurrar o pro-
blema com a barriga, enquanto
lutam entre si pelo poder, tole-
ram o corporativismo e a impu-
nidade e, de quebra, ainda im-
põem ao povo fórmulas alieníge-
nas como o desarmamento, o
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, etc. A casta dos eleitos,
nomeados e concursados, hoje
colocada na alça de mira das ma-
nifestações populares, tem deve-
res a cumprir. E, para evitar que
as reivindicações pacíficas se tor-
nem violentas, deve se desin-
cumbir de suas atribuições em
consonância com o clamor que
vem das ruas e praças públicas,
cumprindo aquilo que promete-
ram ao povo na campanha elei-
toral, quando pediam o voto.
Além da reforma política e admi-
nistrativa, que evitem as falca-
truas e roubalheiras e cumpram
com as tarefas constitucionais
de garantir saúde e educação ao
povo. É preciso desengavetar e
reformar as leis e procedimen-
tos para melhorar a segurança
pública, evitando, por exemplo,

●✽
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O alvo da violência são
os símbolos da ordem
posta, instalações que
representam o poder

Para o petismo,
tudo se resolve com
marketing e
anúncios solenes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




