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SEMANA NOTICIOSA

A nota triste da semana foi a da morte do líder bolivariano: Hugo Chávez passou da Política para a História.
Passou deixando um acervo de realizações positivas sem precedentes em toda a existência daquele país vizinho e
irmão, desde sua independência feita sob a liderança de Simón Bolívar. Em termos de soberania, de controle nacional do
seu próprio destino; em termos de redução das desigualdades entre os seus cidadãos, de melhorias substanciais na
saúde e na educação do povo, em termos de autoestima e de participação democrática desse povo nas decisões
nacionais, será difícil, realmente muito difícil encontrar outros exemplos mais exitosos de governo transformador em
todo o mundo. A Venezuela reconquistou sua independência, libertou-se do comando de uma elite falsa, corrupta e
vergonhosamente associada a interesses não venezuelanos, e não voltará a ser o que era antes de Chávez. Desde a
sua doença e do seu agravamento, a mídia do grande capital espera ansiosa uma oportunidade de retomada do
governo, e a manifestação popular que avermelhou totalmente as ruas de Caracas deixou claro que não haverá
retrocesso mas, ao contrário, a revolução prosseguirá.
A notícia que trouxe desassossego ao Rio foi a derrubada do veto sobre a nova lei dos Royalties que,
efetivamente, abre um gigantesco rombo nas contas do nosso Estado e de muitos municípios. Deputados e senadores
com avidez atropelaram o bom-senso e o princípio de respeito aos contratos em vigor, cujas receitas são indispensáveis
para a manutenção do equilíbrio nos orçamentos correntes dos Estados produtores, que foram programados e
comprometidos com a previsão dessas receitas. Se este esquema, que funcionou durante décadas, não é o mais justo,
considerando que o petróleo é uma riqueza de toda a Nação, que seja ele corrigido nos novos contratos, na exploração
dos novos e gigantescos campos do pré-sal. Mas tirar dos Estados e municípios, de um dia para o outro, grandes
receitas previstas, com aplicação programada e muitas vezes já contratada, é uma flagrante agressão ao princípio de
justiça, ao bom-senso e às populações desses Estados. Resta a esperança no julgamento do Supremo, já que a fórmula
política proposta pelo governador de Pernambuco, de jogar o prejuízo em cima da União, nasce fracassada, pelo muito
que esta já saiu perdendo no novo esquema.
Bem, a notícia alvissareira: o novo Papa! Uma escolha cercada de três condições muito auspiciosas: a primeira é
foi uma escolha relativamente rápida, que indica a existência de um bom nível de entendimento e de consenso entre os
cardeais num momento tão difícil; a segunda está no fato de o escolhido ser um argentino, um sulamericano, um
religioso do continente que hoje está mudando o paradigma político do mundo, o que sugere que aquele consenso
cardinalício seja bem favorável a uma substancial mudança de perspectiva, ou de modelo, na condução dos negócios da
Cúria Romana, pejada de problemas e acusações da maior gravidade. A terceira face auspiciosa do novo Pontífice é o
nome que ele escolheu, nunca antes adotado por nenhum outro Papa, e que traz um significado deveras importante:
Francisco foi a grande figura renovadora da cristandade através do esforço reconstrutivo e do voto de pobreza,
significado que o próprio Papa de hoje confirma nas suas primeiras declarações, muito focadas na preocupação com a
condição dos pobres e desvalidos do mundo inteiro. Há, sim, referências a uma atitude de inércia diante dos crimes e
atrocidades da ditadura argentina de passado recente. Resta acreditar que essa inércia resultou de um horror e ou temor
paralisante ante a barbaridade, uma reação humana de fraqueza, geradora de uma convicção de que nada havia a fazer
senão o recolhimento diante de tanta e tão desvairada brutalidade. Esta crença é uma busca de razões de compreensão
da figura humana do novo Papa.
Por último, last but not least, desculpem-me os outros competidores mas a semana foi gloriosa para o Botafogo,
campeão mais uma vez da Taça Guanabara, finalista e provavelmente vencedor do campeonato estadual de 2013!
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