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1.

RevelandooSantosDumontdesigner
Aviador foimais queocriador do 14Bis, comoopúblico podever namostraque será abertanoMuseudaCasaBrasileira

VisuaisInauguração:

3.

US$160milhões
semlicitaçãoesemrecibo

Arnaldo
Jabor

Serviço
● Santos=DumontDesigner.
Museu da Casa Brasileira. Av.
Faria Lima, 2.705, 3032-3727.
3.ª a dom., 10 h às 18 h. R$ 4
(dom. grátis). Até 2/7. Abertura
hoje para convidados.

Estes escândalos que surgem
(graça a Jesus!) no galinheiro
do Garotinho/Rosinha eram
previsíveis, pois o casal é capaz
de qualquer coisa. Mas o que
me fascina e aturde é que esses
gigantescos roubosdedinheiro
público por ONGs fajutas pos-
samteracontecido.Comoéque
pode?Opoder executivodoEs-
tado do Rio, assim, num dia-a-
dianormal, “doou”aquantiade
R$ 113 milhões para três ONGs
sem licitação, entidades que só
existem falsamente em porti-
nhas“laranjas”perdidasemre-
motas vilas. Sem empenhos,
sem contratos, sem nada, para
serviçosmentirosos.SãoR$113
milhões,ouseja, sãoUS$50mi-
lhões só nesta roubalheirazi-
nhadas três irmãs, porqueo to-
tal “doado” aoutrasONGsvai a
R$ 330 milhões, ou seja, cerca
deR$160milhõesdoEstadopa-
rafuturosfinanciadoresdosgo-
vernantes. Como é que tudo is-
sopassoupelos contadores, pe-
las secretárias, pelos carimbos,
pelarubricas,sobosbocejosen-
tediadosde burocratas? Imagi-
no a cena: “Ah... devemos dar
US$ 160 milhões para aquelas
ONGs imaginárias ali, sem pa-
pel,semnada?...Ótimo...perfei-
tamente, amigo, pode assinar
aqui... O dinheiro já está na sua
conta... Ah... não precisa recibo
não, gente boa.”
Os 330 milhões davam para

fazer umas 6 mil escolas e, tal-
vez, uns dez hospitais, emmeio
aocaosdasaúde.Essagranare-
presenta 20 vezes mais do que

foi investido em saúde pelo Go-
verno do Estado. Em qualquer
Paísdecente, só esse fato já jus-
tificava impeachment.
O pântano em que o Estado

do Rio navega com o comando
daAlerj não émais “umcasode
corrupção”, não; toda amáqui-
nadopoder fluminenseestápo-
dreeahonestidadeéqueéexce-
ção, fortuita. Sem contar o que
não sabemos ainda dos labirin-
tos do Executivo estadual, dos
intestinos da Alerj, da caixa-
pretadaPrece...oh,cornucópia
da abundância corrupta!
É incrível como a História

deixa restos sujos na trilha do
País...ORioquetemoshojenas-
ceu da fusão doEstado daGua-
nabara com o Estado do Rio,
operada pelos militares. A fu-
são não foi apenas geográfica
oueconômica; foi uma fusãoso-
ciocultural. De alguma forma,
os milicos queriam arrasar a
predominância política do Rio,
ex-capital federal, lugar decisi-
vodoPaís.Coma fusão, reduzi-
ramoRioaumdepartamento e
castraram sua importância. Os
militarescassaram75%daban-
cadadoRiodeJaneiroe,emseu
lugar, emergiramospopulistas
do interior. No Estado da Gua-
nabara, por exemplo, os funcio-
náriospúblicoseramconcursa-
dos; no Estado do Rio, não. Em
vez de emprestar progresso às
regiões mais atrasadas, o que
aconteceufoiocontrário:oatra-
so, a ignorância, o banditismo
populista tomaramdeassalto a
ex-cidademaravilhosa.

Nestesúltimos 40anos, nos-
so sistema burocrático se dete-
riorouparacabernosdesígnios
corruptos e clientelistas que
nos invadiram.Ochaguismo foi
sua marca mais visível e criou
herdeiros como Moreira Fran-
coehojeGarotinhoeseuêmulo,
o anjo dos velhinhos Sérgio Ca-
bral, e “bispos” do dízimo como
MarceloCrivella.
Quebrou-seatradiçãopolíti-

ca de vanguarda dos cariocas
que,ilusóriaounão,eramarcan-
tenaconsciêncianacional.Vira-
mosumsegundotime, semeco-
nomia, sem lugar político.
Nosso destino passou a ser

traçadopelas legiões de analfa-
betosenganadospelosdemago-
gos, emnomedeDeus, enquan-
tonossaopiniãopolíticafoiema-
grecendo até virar este rancor
impotente de pequeno-burgue-
ses, entre chopinhos derrama-
dos, o que possibilitou a imper-
doável eleição deRosinha.
Nossa delinqüência pública

é diferente dos outros Estados.
Hároubalheiraemtodos, claro,
mas,aquiésistêmica,organiza-
da entre Legislativo, Executivo
e Judiciário, numa aliança tri-
partite, numa “entente cordia-
le”. Aqui, a perversão é geral,
jogando oRio para trás no tem-

po, desorganizando as institui-
ções , ameaçando a vida social,
sobosolhosperplexosdaclasse
média,quenãoconseguevocali-
zar seu desespero em termos
eleitorais, pois não há oposição
contra o sistema clientelista
queseespraiaportodososgabi-
netes. Vocês viram na TV a ge-
nial sessão de justificativas de
vários assistentes da Rosinha,
balbuciandodesculpasrotaspa-
ra explicar como se entregam
US$160milhõesparaquatrofir-
masfalsas?Foiumshowdema-
ravilhas.
NossoEstado temde ser re-

fundado, temos de eleger pes-

soasquenãosejamdessasqua-
drilhas. E temos de chamar a
polícia, claro. Mas, qual, onde,
quem?
Alie-se a este espetáculo re-

pugnantedoRiooquevemosna
política nacional: depois do as-
salto por uma quadrilha no po-
der, desviando bilhões de fun-
dos de pensão, bancos oficiais e
estatais, nada mudou na ima-
gemdoLulaque, provavelmen-
te, será reeleito pelo desejo sa-
gradodo povo. Talvez a exposi-
ção dos crimes, emvez de frear
apoucavergonha,estejaprovo-
candoumacertezamaiordeim-
punidade, já que o Poder Judi-
ciário se provou impotente, pa-
ralítico, virando uma fortaleza
de proteção, o que estimula a
continuação dos delitos.
A democracia recuperada

em1985estásendoexercidape-
las investigações que a impren-
sa faz, graças a Deus. De resto,
vemosqueelanãoexistenasins-
tituições, nas leis e nos hábitos
seculares. A democracia está
servindoparavermosqueosis-
tema não é democrático. Como
somos primitivos... Como so-
mos atrasados, como nosso de-
sejo popular, esfaimado por sé-
culosde incultura, é ainda tute-
ladopeloatrasooligárquico,pe-
los corruptos e por uma velha
esquerda populista. Mas, o que
fazer? É isto que o “povo” quer,
pois foi cuidadosamente dese-
ducado pelos donos do poder,
paraque nunca entenda a com-
plexidade da democracia repu-
blicana, sua única salvação. ●
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A figura de Santos Dumont é
lendária: é ele o criador do 14
Bis, a aeronave que em 1906
decolou no Campo de Bagatel-
le em Paris e se tornou, com
um brasileiro como piloto, a
primeira máquina a ficar um
tempono ar e depois pousar. É
um grande feito, no início do
século passado, mas que se
transformou num “manto”
que encobre de superficialida-
de todos caminhos que Santos
Dumontpercorreu e outras de
suas criações. Ele, como defi-
ne a diretora do Museu da Ca-
sa Brasileira, Adélia Borges, é
nome de rua, de cidade, aero-
porto, etc; éo criadordo14Bis,
mas é preciso “desvelar” sua
faceta de grande “designer so-
nhadoreperseverante”.Por is-
so,hojeoMuseudaCasaBrasi-
leira inaugura para convida-
dos e amanhã para o público a
exposição Santos=Dumont De-
signer paramostrar para o pú-
blicoqueasascriaçõesdobra-
sileiro são capazes “de nos dar
lições até hoje”.
Amostra, com concepção e

montagemdo artista Guto La-
caz, foi pensadapara coincidir
comas comemorações do cen-
tenário do vôodo 14Bis emPa-
ris – primeiro, Dumont fez
uma demonstração em 23 de
outubrode1906(fatocomenta-
doeamplamentedivulgadona
época) e outra, definitiva, no
dia 12 de novembro daquele
ano–nesse, voou200metros a
6metros de altura. Tornou-se
uma celebridade na Paris da
Belle Époque.
A idéia de realizar essa ex-

posição agora vem sendo ma-
turadaporAdélia eLacaz des-
de 1998, por meio de diversas
conversas sobre Santos Du-
mont.Ela é cheia de surpresas
e, para tanto, contou em sua
concepção comaparticipação

do Ph.D. em aerodinâmica e
professor da USP-São Carlos,
FernandoMartini Catalano; e
do físicoHenriqueLinsdeBar-
ros, que nodia 10, das 19h30 às
21h30, realizará uma palestra
aberta ao público. Além da
criação de túneis de vento,
uma das maiores surpresas é
arecriaçãodoCampodeBaga-
telle no belo jardim domuseu:
por duas vezes ao dia serão re-

produzidas demonstrações
dos dois vôos do 14 Bis com
modelos menores. Mas isso é
apenas, ainda, girar em torno
da célebre aeronave.

SIMPLICIDADE
SantosDumontcrioutantasou-
tras máquinas e obras: balões,
aeronavesqueconstruía epilo-
tava – sua obra-prima, segun-
doespecialistas, éomodeloDe-

moiselle, de 1909, destaque na
PrimeiraExposiçãoAeronáuti-
ca no Grand Palais, de Paris, e
primeiro avião a ser produzido
em série –, hidroplanos, dirigí-
veis, motor de eletricidade a
vento, triciclo, mobiliário, de-
signde interioreseatéumreló-
gio de pulso Cartier, como se
podevernamostra eno catálo-
go preparado para a ocasião.
SegundoGutoLacaz,umapala-

vra define todas as criações
desse homem precursor – a
simplicidade. “A beleza do de-
sign de Santos Dumont era o
resultadoda relaçãoentre eco-
nomia de meios, leveza de exe-
cução e clareza de objetivos.”
Mineiro,nascidoem20deju-

lhode1873emCabangu,naSer-
radaMantiqueira,AlbertoSan-
tos Dumont era filho de um en-
genheiro, Henrique Dumont.

Seu pai, de família francesa,
comproufazendadecaféemRi-
beirão Preto (SP) – que logo se
transformou em um rentável
negócio, uma das maiores pro-
dutoras do grão no País. Desde
a infância, na fazenda, emmeio
àsleiturasdashistóriasdeJúlio

Verne, Santos Dumont já se in-
teressava pelas máquinas: co-
moafirmaAdéliaBorges, ele as
desmontava e reconstruía ob-
sessivamente. “Dificilmente se
conceberia meio mais sugesti-
vo para a imaginação de uma
criança que sonha com inven-
ções mecânicas”, cita a direto-
ra essa passagem presente na
autobiografia do nosso “pai da
aviação”,Os Balões, de 1904.
Mas uma das curiosidades

em torno da história de Du-
mont foi o empurrão que seu
pai lhe deu, quando tinha ape-
nas 18 anos e acabava de se
emancipar: “Vai para Paris, o
lugarmaisperigosoparaumra-
paz.Vamosver se se fazumho-
mem; prefiro que não se faça
doutor; emParis, como auxílio
de nossos primos, você procu-
rará um especialista em física,
química, mecânica, eletricida-
de, etc., estude essas matérias
e não se esqueça que o futuro
do mundo está na mecânica.”
Sábio conselho para o futuro
do Dumont, um precursor. ●
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q
terça-feira
ARNALDO
JABOR

q
quarta-feira
ROBERTO
DAMATTA

q
quinta-feira
LUIS
FERNANDO
VERISSIMO

q
sexta-feira
IGNÁCIO DE
LOYOLA
BRANDÃO

q
sábado
MARCELO
RUBENS
PAIVA

1.Protótipodo 14Bis2.OutromodelodeSantosDumont, ohidroplano, de19073.Nomakingof, oartistaGutoLacazcomréplicadedirigível

DOMINGO, NO CADERNO 2-CULTURA: VERISSIMO, JOÃO UBALDO RIBEIRO E DANIEL PIZA

BELEZADE SEUS
TRABALHOS ERAA
UNIÃODECLAREZA
E SIMPLICIDADE
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