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O mal-estar é evidente entre os franceses. Num
país em que a glorificação do bordel faz parte
da cultura nacional, é destaque nosmuseus e

inspirou personagens deliciosos na literatura, esta in-
tromissão na sexualidade dos outros parece coisa de
regimes muçulmanos, duramente criticados no Oci-
dente por transformarem a vida privada em assunto
de Estado. As feministas dividiram-se, tornou-se im-
possível identificar posições de esquerda e direita,mi-
litantes foram para as ruas — poucos, é verdade. O
mal-amado presidente François Hollande ficou mu-
do, apesarde terprometidonacampanhaacabar com
amulta—criadapelo seuantecessor—contraasmo-
ças embusca de clientes na rua.
Os envolvidos diretamente na história (prostitutas,

médicos e policiais) ficaram contra por razão bem
prática: ao precisarem se esconder, elas/eles ficarão
mais frágeis, menos
protegidos da violên-
cia e pouco acessíveis
a cuidadosmédicos.
As bandeiras dos

anos 70 foram recupe-
radascomsinais troca-
dos, em vez do slogan
contra o racismo —
touché pas à mon pote
(não toque no meu
amigo)apalavradeor-
dem passou a um du-
vidoso touche pas à
ma pute, ou não toque
naminha puta.
A resposta foi irôni-

ca, elas agradeceram a
solidariedade e convi-
daram todos para o
Bois de Boulogne, o
mais tradicional lugar
de trottoir de Paris.
“Numpaísmarcadopelomachismo,anecessidadede
proteçãoàdignidadedamulher raramentemonopoli-
zoucomtanta forçaodebatepúblico”,dizMorganeDi-
allo, definindo-se como trabalhadora do sexo e mili-
tante,numartigono“LeMonde”emquedebochadas
intenções de legisladores de proteger as prostitutas.
A discussão ficou mais ou menos assim. O direito

das mulheres de dispor do seu corpo, uma das pala-
vras deordemda lutapela igualdadedegênero, só va-
le para as brancas e bem-sucedidas? Por que feminis-
tas e os representantes do Estado se dão ao direito de
tomardecisõescomimpactosobreavidademulheres
de classes menos favorecidas, em geral estrangeiras,
que por vontade ou falta de opção se prostituem? O
discurso oficial é o de proteger os mais frágeis da ex-
ploração de gigolôs ou de traficantes, mas nada na lei
dá condições objetivas para combater essas máfias. A
ideia é aplicar à prostituição a lógica capitalista: a pu-
nição a clientes desestimularia a oferta de serviços se-
xuais e acabaria com a mais antiga das profissões.
Simplista demais para ser verdade.
Por uma provocação cósmica, na mesma semana,

discussão semelhante fez uma entrada triunfal na
Corte de Direitos Humanos da União Europeia, em
Bruxelas, com o início do julgamento do direito da
França de proibir as mulheres muçulmanas de cobri-
rem o rosto em lugares públicos. Foi um outro mo-
mento em que o Estado francês — ainda no governo
de Nicolas Sarkozy — errou ao se meter a legislar so-
bre práticas e símbolos religiosos, embaralhando as
fronteiras entre tradição, obscurantismo, liberdades
individuais e o politicamente correto.
Na França, nomesmoperíodo, a Corte de Apelação

julgouqueumcentrode saúdeestava certo aodemitir
uma funcionária porque ela não quis tirar o véu, con-
trariando umadecisão anterior da SupremaCorte. Os
dois lados defendem os mesmos argumentos, invo-
cam liberdadede religião edireitos humanos.Oadvo-
gadovai recorreràCortedeBruxelasmas,navida real,
policiais e patrões já desistiram de aplicar a lei, fazen-
do de conta que não estão vendomulheres de burca.
Parece samba do crioulo doido, mas a proibição do

véu e a criminalização dos clientes do sexo pago fa-
zem parte domesmo combate, da ideia que só existe
uma escolha ética diante das encruzilhadas da vida.
Nadamais falso no pluralismomoral domundomul-
tiétnico emulticultural do século XXI. l

Parece coisa de talibã,mas estamos na Europa.
Era sexta-feira, Assembleia semivazia, suas
excelências iniciaram o fim de semanamais
cedo,muitas porque queriam escapar de um
voto difícil. “No fundo, no fundo, não sei qual é
a boa decisão”, admitiu Jean Louis Borloo,
presidente do Partido Radical. Amaioria fez um
discurso humanista, alguns defenderam a
prisão para os infratores, só dois ecologistas
foram contra completamente. No fim da noite,
os deputados tornaram ilegal o sexo pago na
França, com a criação de pesadasmultas— até
3.750 euros—para punir clientes dasmoças ou
moços. O resto da lei será votado hoje, mas a
Alemanha já decidiu seguir o exemplo francês: a
chancelerMerkel ainda nem formou governo,
porém, os partidos recém-aliados concordaram
emprevermulta aos flagrados usufruindo do
sexo compessoas obrigadas a se prostituir.

MULHER, VÉU E PROSTITUIÇÃO

1
França aprovou multa de
até 3.750 euros para
clientes de prostitutas.

2
Num país que glorifica o
bordel, esta intromissão
estatal na sexualidade dos
outros parece coisa de
regimes muçulmanos.

3
Ideia de que punição a
clientes acabaria com a
prostituição é simplista
demais para ser verdade.
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Umapagão que afetou 19 dos 23
estados venezuelanos e a capital,
Caracas, acirrouosânimospolíti-
cos no país na reta final para as
eleiçõesmunicipais de domingo,
que, para analistas, serão uma
avaliação dos oito meses de
mandato do presidente Nicolás
Maduro—marcados pela escas-
sez de produtos básicos e altos
índicesde inflação, queemoutu-
bro chegaram a 54% anuais. O
chavismo recorreu à já tradicio-
nal acusação de sabotagem co-
metida pela oposição para expli-
carmaisuma falhanoproblemá-
tico sistema elétrico nacional. Os
opositoresnegameculpamogo-
verno, enquanto especialistas no
tema consideram praticamente
impossível que haja outra causa
para os apagões a não ser a má
gestãodeumaatividadeestatiza-
da a partir de 2007.
Para JoséManuel Aller, profes-

sor daUniversidade SimónBolí-
var edoutor emEnergiaElétrica,
os cortes de luz vêm de uma
combinação de investimento e
planejamento inadequados, ge-
rência ineficaz, falta de manu-
tenção e operação precária. Al-
ler, que também foi assessor de
sistemas de transmissão e gera-
ção de energia de empresas pú-
blicas e privadas na Venezuela,
descarta uma sabotagem por
parte da oposição. Segundo ele,
oúnicopossível autordealgodo
gênero seria o próprio governo.
— O governo imediatamente

culpou a oposição, dizendo que
ela estaria preparando um gol-

pe de Estado. Mas temos de
lembrar queo sistemaestámili-
tarizado e é gerenciado só pelo
Estado. Não faz sentido, a me-
nos que seja o próprio governo
para tentar frear o avanço da
oposição e culpar seus mem-
bros. Há militares nas empre-
sas, nas linhas de transmissão.
O sistema é absolutamente su-
pervisionado — disse o profes-
sor ao GLOBO.
Citando dados extraoficiais,

Aller afirmou que, antes da esta-
tização, havia entre 40 e 50 ble-
cautes superiores a 100 me-
gawatts por ano. Em2012, foram
800. Hoje, todo o sistema é ad-
ministradopelaCorporaçãoElé-
trica Nacional, que integrou as
empresas existentes em 2007.
Segundo o ministro de Ener-

gia Elétrica, Jesse Chacón, a fa-
lha que levou ao apagão só po-
de ter sido provocada por ação
humana, enãoporproblemada
estrutura— oministro garantiu
que a produção de energia co-
bre a demanda do país com so-
bras. Tanto Chacón como Ma-
duro disseramque a falha ocor-
reu na mesma linha em que te-
ve origem o apagão ocorrido
em setembro. No Twitter, o pre-
sidente falou em “sabotagem”.
Antes, em abril, durante a cam-
panha presidencial, Maduro
usou a mesma palavra para co-
mentar um apagão ocorrido no
estado de Aragua. O líder da
oposição, Henrique Capriles,
classificou as declarações ofici-
ais como “patéticas” e cobrou
que o governo assuma a res-
ponsabilidade. (Com agências
internacionais) l

Maduro e oposição se culpam
por apagão na Venezuela
Presidente aponta sabotagem a poucos dias de eleição; especialista rebate

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

No escuro. Pedestres caminham por ruas de Caracas durante o apagão: 19 dos 23 estados venezuelanos ficaram sem luz na noite de anteontem
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PRAZO DE VALIDADE

O GLOBO publicou um “de-
cálogo” das irregularidades e
trapaças do governo Maduro
para tentar obliterar a oposi-
ção nas eleições municipais
de domingo.

AGORA SÃO onze: o apagão
em Caracas e grande parte da

Venezuela, na noite de se-
gunda, foi, segundo o gover-
no, causado pela oposição.

DISSE LINCOLN: “Pode-se
enganar a todos por algum
tempo; alguns por todo o
tempo; mas não todos o
tempo todo”.

UM PAÍS ÀS ESCURAS
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Para ex-ministro de
Chávez, problemas na
economia se devem a
gargalos estruturais

Alí Rodríguez
Araque

‘Governo deve controlar setores fundamentais’

l O senhor hoje é secretá-
rio-geral daUnasul, mas foi
ministro em várias pastas
(Energia, Economia, Rela-
ções Exteriores) durante o
governo Chávez. O que le-
vou a Venezuela às atuais
dificuldades econômicas?
Veja, enquanto um país

contar com a receita com que
conta a Venezuela, falar de difi-
culdades econômicas... Há um
problema fundamental: a dis-
tribuição de renda mudou, de
maneira que a capacidade
aquisitiva da população cres-
ceu exponencialmente, mas a
resposta do aparato produtivo
não é tão rápida como o cresci-
mento da demanda. É um pro-
blema novo. Além disso, o bolí-
varpermanece supervalorizado
frente aodólar. Isso tornoumais
barato importar que produzir.

l Como estes problemas po-
dem ser superados?
Isso exige políticas que consi-

derem os interesses. Na minha
opinião, o governodeve contro-
lar somente setores fundamen-
tais da economia, e alguns de-
les estão nas mãos do Estado
não por Chávez nem Maduro,
mas desde sempre. É o caso do

petróleo, da siderurgia, do setor
elétrico. Mas há um amplo âm-
bito em que é necessária a par-
ticipação do setor privado, co-
mo na produção de alimentos.
Por causa da supervalorização
do bolívar, no setor de alimen-
tos, por exemplo, o Estado pre-
cisa subsidiar a produção e o
consumo.Apartir disso, é preci-
so definir políticas, o que está
sendo feito. Mas uma coisa é
definir a política, e outra a sua
aplicação.
Tambémháumproblema cul-

tural. Adistribuiçãode rendabe-
neficiou a população de forma
geral, mas gerou também uma
cultura rentista em que parte da
renda não é gerada pelo esforço
produtivo do país, mas pormeio
de monopólios em produtos de
altíssimademanda, comoéoca-
so do petróleo.

lMas quando o governo defi-

ne um teto para o preço
dos aluguéis, isso é com-
bater a cultura rentista?
Quem tem abundância

de bolívares não são os po-
bres, são os ricos. Isso im-
plica necessariamente que
o Estado trace políticas,
sobretudo em conjunturas
em que se aproveita essa
situação para uma brutal
especulação, como tem
acontecido na Venezuela.
Essa especulação vai da
comercialização do dólar
até a comercialização de
produtos que são importa-
dos com o dólar a 6,30 bo-
lívares (câmbio oficial) e
colocados no mercado
com o dólar a 60 bolívares,
70. É algo obsceno. É ne-
cessário que um governo
responsável tome asmedi-
das como as que estão
sendo tomadas. l
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