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TRAGÉDIAS

É inacreditável, indizível e ininteligível o que aconteceu na Treze de Maio. Uma construção de concreto armado
só desaba se houver abalo nas suas fundações, ou uma mutilação na sua estrutura, ou uma sobrecarga muito grande
que ultrapasse as largas margens de segurança com que a engenharia trabalha. Até agora, depois das muitas
investigações rápidas que a mídia fez ávida por encontrar culpas, não apareceu nada capaz de caracterizar um dos três
casos que podem explicar o desmoronamento. Engenheiros de todo mundo estão perplexos: seria um caso inexplicável.
Na verdade não é; a física não falha e acaba explicando; e ela não é ininteligível, a física clássica. E a engenharia, já dizia
o saudoso Professor Nunes, é física mais bom senso. A causa vai aparecer.
Na falta de um culpado, a mídia culpa o Poder Público, que não fiscaliza, que não exige as informações
necessárias, que não inspeciona os prédios. É tudo relativamente verdadeiro; digo relativamente porque sei que o Poder
Público não tem fiscais para fiscalizar, não tem engenheiros para examinar em tempo hábil projetos de reforma em toda a
Cidade nem para inspecionar regularmente os edifícios todos. O Poder Público, no Brasil, foi submetido, por décadas, a
uma política de destruição dos seus aparelhos em busca do Estado Mínimo, do gasto mínimo, principalmente com
pessoal. Esta política mudou em 2002, a reestruturação do Estado destruído está sendo feita mas ainda longe de atingir
o nível necessário. Sujeita a pressões fortíssimas que, por exemplo, derrubaram a CPMF prejudicando enormemente o
setor público de saúde. Pressões irresistíveis contra o gasto com pessoal, que faz a sustentação dos serviços
essenciais. O Brasil tem número de funcionários e gastos com pessoal baixos na comparação mundial, mas o Capital é
implacável na cobrança de sua redução. Eu ainda trago inteira na memória a campanha pesada que sofri na prefeitura
quando fiz concurso e contratei milhares de professores, médicos e enfermeiros absolutamente necessários; lembro-me
bem de toda a pauleira linchativa que levei na falência, atribuída à elevação desses gastos com pessoal.
A mídia pertence ao Capital, e o Capital é contra o Estado. O Capital só se interessa pelo PIB e sustenta que o
mercado é que faz o PIB; por isso a mídia só fala do PIB e do mercado. Na visão deles, a Justiça social se realiza pelos
mecanismos do mercado, com o crescimento do PIB. Os serviços essenciais ao bem estar de todos e à melhoria da
qualidade de vida de todos, serviços eminentemente estatais, só se efetivam, para eles, como sobra do crescimento do
PIB. E essa sobra é sempre mínima, porque o PIB demanda investimento; e o investimento exige redução de gasto com
pessoal e impostos baixos sobre o Capital. A tragédia, para eles, só tem um culpado: o Estado ineficiente que gasta
demais. Dá raiva quando a gente lê todo dia, mas é assim, eles comandam a opinião.
São Paulo é um país mais desenvolvido, tem outro governo e lá o Estado é um pouco mais eficiente, faz cumprir a
Lei custe o preço que custar em termos de justiça humanística. Milhares de pessoas carentes, que há mais de oito anos
ocupam e habitam um grande terreno em São José dos Campos são expulsos na força das armas para resguardar o
direito de propriedade de um megainvestidor. A melhor forma de garantir esse direito sagrado, a forma mais eficiente
para o Capital é usar o cacete e ponto final. Essa coisa de intermediar com a política, buscar um entendimento através de
uma negociação, usar dinheiro público para desapropriação se necessário, tudo isso toma tempo e corrói a eficiência. Lá
se fez justiça segundo a filosofia da gente séria: a Mônica Volkswagen desdobrou-se na Globo para demonstrá-lo
vergonhosamente.
Em São Paulo também, na Capital, na semana anterior, essa mesma gente séria fez a limpeza da cracolândia
com a mesma eficácia da brutalidade. Mereceram palmas. São ocorrências, essas paulistas, sem o custo de vidas
humanas que teve o desabamento do Rio, mas são também lamentáveis na perspectiva humanística. Profundamente
lamentáveis. São também tragédias deste nosso Brasil que abriu finalmente o seu caminho em direção à Justiça e à
Equidade, e o vai trilhando. Vai enfatizando um pouco menos o PIB e um pouco mais o bem-estar, a igualdade, o cuidado
ambiental e a humanização.
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