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MARCO AURÉLIO GARCIA
A crise econômica se aprofunda, a economia desaba com a política de corte de gastos, a
arrecadação consequentemente também desaba e o déficit primário cresce ainda mais. Era o
resultado previsto; era o objetivo dos poderosos que verdadeiramente armaram o golpe: diminuir
o Brasil que estava crescendo muito no cenário internacional e escapando da dominação imposta pela doutrina Monroe; ”A América para os americanos (do norte)”.
Um dos dois eminentes brasileiros que mais lutaram por este projeto de emancipação do
Brasil, e da América do Sul, foi Marco Aurélio Garcia, o líder organizador do Fórum de São Paulo, de união dos partidos de esquerda do Continente com este propósito libertador.
Deixou-nos, lamentavelmente, nesta semana que passou, tristemente para nós, muito
tristemente para os brasileiros que gostam do Brasil, de sua gente, de sua cultura, de sua história. Professor universitário, com formação em direito, em história em filosofia, ativista político da
mais alta categoria, fundador do PT, orientador do Partido para a política internacional.
Vitimado por um infarto fulminante, possivelmente motivado pelo desânimo prolongado de
ver o País retornar à sua velha submissão de dominado, depois de ter sido reconhecido, pela
primeira vez na sua história, como nação soberana, partícipe válida no grande jogo político mundial.
Quero, neste Correio, registrar minha funda tristeza pela enorme perda nacional, acrescida pela grande falta que vai nos fazer, a nós do Centro Celso Furtado.
Uma única consideração é capaz, não de diminuir o lamento mas de evitar o desalento
extremo e arrasador: é que o outro brasileiro que, junto com Marco Aurélio, promoveu o destaque do Brasil no mundo, como o mais brilhante Ministro das Relações Exteriores depois do Barão, o brasileiro Celso Amorim, está bem vivo, com saúde e disposição para um desempenho
político ainda maior do que a enorme presença que já teve.
Oh, a esperança que não nos deixa!

Roberto Saturnino Braga
saturninobraga@saturninobraga.com.br
www.saturninobraga.com.br

