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Quem tolera a
intolerância?

A té que ponto a tolerância, a aceita-
ção da diferença e o respeito à li-
berdade alheia podem estimular —
mais do que a repressão e a into-

lerância — o crescimento da violência e da
impunidade? Quanto se pode tolerar até
que a intolerância e a violência triunfem? É
tolerável que as liberdades da democracia
sejam usadas para destruí-la? Desde quan-

do o respeito à lei e ao Estado de Direito vira-
ram coisa “de direita”?
Os antigos militantes da luta armada eram

chamados de terroristas pela ditadura, mas se
consideravam, mesmo quando faziam ações
terroristas, combatentes da liberdade que lu-
tavam por um Brasil socialista/comunista e
estavam dispostos a matar e morrer por sua
causa. Agora, sob pressão da sociedade demo-
crática ameaçada pela violência nas ruas, eles
terão que votar uma lei que define e criminali-
za o terrorismo, como já fizeram todas as
grandes democracias domundo. Mas hoje são
os black blocs e os anarquistas de aluguel que
se dizem os guerreiros da liberdade contra o
capitalismo.

Enquanto a nova lei não vem, o que vale é a
velha Lei de Segurança Nacional da ditadu-
ra, que, lembrou Elio Gaspari, é menos rigo-
rosa do que a que vai ser votada agora com o
apoio do governo, embora o PT queira ex-
cluir do texto os seus aliados dos “movimen-
tos sociais”. Se um militante do MST ou dos
quilombolas jogar uma bomba e matar um
inocente ou um policial não pode ser penali-
zado como terrorista, como foi Cesare Battis-
ti na Itália, tem um salvo conduto para ser

processado por crime comum.
É um vicio nacional: diante de qualquer

comoção publica, para dar uma satisfação à
sociedade, os governos e políticos sempre
preferem fazer novas leis mais duras em vez
de aplicar comdureza e justiça as já existen-
tes. Temos cada vez mais leis — e mais cri-
mes impunes.
Para a ditadura nacionalista e triunfalista,

qualquer crítica era um ataque ao Brasil de
traidores da pátria, esquerdistas, derrotistas e
sabotadores que torciam pelo quanto pior
melhor. Hoje, apesar da plena liberdade de
expressão e das garantias legais, no governo
democrático o discurso é o mesmo: só troca-
ram os “nós” e os “eles”. l

Desde quando o respeito à
lei e ao Estado de Direito
viraram coisa ‘de direita’?

Viva Barbosa!

Um observador leigo — e, por isso mes-
mo, inevitavelmente ingênuo — pode
acreditar que existem dois Supremos
TribunaisFederais emBrasília: um, com

a presença do ministro Joaquim Barbosa na presi-
dência da Casa, e outro quando ele está ausente.
Seria exemplo disso um episódio recente: nas

férias de Barbosa, o vice-presidente do STF, Ri-
cardo Lewandowski, decidiu que a Vara de Exe-
cuções Penais deveria examinar com urgência
um pedido do condenado José Dirceu para tra-
balhar fora do presídio. Em princípio, não há
nada de irregular nisso. É um benefício ao al-
cance de todos os presidiários de bom compor-
tamento. Mas, obviamente, concedê-lo não de-
ve depender unicamente disso.
Um observador totalmente leigo — como é o

caso aqui — pode imaginar que essa colher de
chá também depende de outros fatores. Por
exemplo, a gravidadedodelito que levouDirceu
para a cadeia. É certo que ele não sequestrou
criancinhas nem matou para roubar. Pode-se
ter como certo que sua presença nas ruas não

assustaria crianças e velhinhos. Por outro lado,
seu comportamento como homem público é
um triste exemplo de abuso no mais alto esca-
lão do Poder Executivo.

Em tese, a decisão de Lewandowski nada tem
de irregular. Mas o processo que levou à conde-
nação dos envolvidos no escândalo domensalão
teve certamente um efeito salutar no clima polí-
tico de Brasília. Sua condenação, e do resto da
quadrilha, foi, com certeza, uma prova saudável
e sempre indispensável de que a democracia
brasileira não fecha os olhos ao eventual com-
portamento criminoso de homens públicos. Co-
mo muita gente sempre pensou, para tristeza

dos honestos e alegria dos que mamam, ou gos-
tariam demamar, nas ricas tetas do Estado.
O ministro Barbosa, que foi o relator do pro-

cesso domensalão, voltou das férias a tempo de
revogar a decisão infeliz — para usarmos um
adjetivo generoso, sem qualquer malícia — de
Lewandowski. Principalmente, porque o presi-
diário Dirceu é acusado demau comportamen-
to como presidiário, por usar um celular na sua
cela, o que é proibido.
O caso ainda não terminou: os advogados do

presidiárioDirceu pretendemque o plenário do
STF revogue a decisão do seu presidente. Não é
impossível que isso aconteça.Mas seria um tris-
te exemplo de que há dois tipos de internos nas
celas dopresídio deBrasília: cidadãos comuns e
outros, que ainda se agarram aos privilégios
que, pelo menos supostamente, perderam por
mau comportamento nos corredores do poder.
A turma da arquibancada, com certeza, torce

por Barbosa. Palmas para ele! l
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É certo que Dirceu não sequestrou
criancinhas nemmatou para roubar.
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ACopa do
Mundo
perdida

A seleção brasileira de futebol tem
boas chances de ganhar a Copa
do Mundo. Mas os titulares da

política, em termos de conquistas per-
manentes para a sociedade, o propala-
do “legado social”, já desperdiçaram
uma grande oportunidade.
Fico só no estritamente prometido

pelos promotores do evento esportivo,
já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reser-
vas ficaram. Recursos não faltaram, es-
pecialmente os públicos. As suntuosas
“arenas” reformadas ou erguidas con-
sumiram R$ 8,9 bilhões, dos quais só
R$ 133 milhões da iniciativa privada. É
a prova, de concreto e aço, de que, no
Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo
os atrasos de praxe são resolvidos rapi-
damente, com aditivos contratuais. A
junção de trabalho operoso, tecnologia
de ponta e vontade política tudo reali-
za. E no padrão que a “mestra Fifa”

mandou... O que
fazer com os “ele-
fantes brancos”
fica para depois.
Não faltaram

recursos também
para os Centros
de Treinamento
ofertados às 31
seleções que che-
garão aqui até ju-
nho. Foram pre-
parados nada
menos que 74 es-

tádios e instalações, em cidades tão
distantes entre si como Cachoeirinha,
no Rio Grande do Sul, e Boa Vista, em
Roraima. Muitas delas também longe
das sedes onde o torneio será disputa-
do. Todas querendo o “privilégio” de
acolher uma delegação estrangeira,
com a movimentação que isso traz.
Mais da metade ficará ociosa quando a
“brazuca” rolar. Mas uma bolada de di-
nheiro público rolou para 39 desses
CTs, num total de R$ 506,2 milhões, se-
gundo dados oficiais.
Gol contra mesmo são as obras de

mobilidade urbana. As 56 interven-
ções viárias e de transporte de massa
previstas nas 12 cidades-sede caíram
para 39 — das quais apenas meia dú-
zia está concluída. Seu impacto no dia
a dia da população será pequeno. En-
tre o prometido e o que está sendo en-
tregue há um abismo. É que, ao con-
trário do destinado aos equipamentos
esportivos, os cortes foram de R$ 8,34
bilhões, quase 50% do investimento
previsto em 2010. Assim, essas inicia-
tivas resumem-se a acessos aos está-
dios e melhorias das vias nos seus en-
tornos. Em Manaus, o placar das
obras viárias não sai do zero, Brasília
e Rio só terão uma e Cuiabá, Salvador
e Porto Alegre, duas. Resultados frus-
trantes para quem anunciava verda-
deiras “goleadas” na locomoção da
população das regiões metropolita-
nas, de 2014 em diante.
O Brasil fora das quatro linhas não é

uma “caixinha de surpresas”: como é
de nossa má tradição, faltou o jogo co-
letivo, o respeito ao público. E, como
em um time com setores desarticula-
dos, sobrou distância entre o planejado
e o realizado, entre o social de longo
prazo e o ganho particular imediato. A
Copa da Fifa será um evento ruidoso,
agitado e... passageiro. Em matéria de
legado, já fomos desclassificados. l
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“O conhecimento doBrasil passa
pelo futebol” (José Lins do Rego)

Combate à Aids e ao preconceito

O s direitos humanos parecem não ter
sido incluídos nas resoluções de
Ano Novo para 2014. Há uma ten-
dência de aumento no número de

legislações punitivas, bem como da violência
e discriminação contra lésbicas, gays, bisse-
xuais e transgêneros (LGBT) em todo o mun-
do. Poderia ser o contrário.
Eu atendi meus primeiros pacientes com

Aids no início dos anos 80. Com frequência,
não podia voltar para casa, mesmo após o fim
domeu plantão, porquemuitos no hospital ti-
nhammedo de tratar pacientes soropositivos.
Felizmente, as mudanças políticas no Brasil, a
consolidação da democracia, pavimentaram
o caminho para que os direitos humanos esti-
vessem no centro da resposta à doença no pa-
ís. Obtivemos ricos dividendos.
A resposta à Aids, em sua jornada de três dé-

cadas, encontra-se agora em uma encruzilha-
da. Uma via leva ao fim da epidemia. Mas é a
via menos trilhada. Não foi esta que os parla-
mentares de Uganda tomaram quando soca-
ram suas mesas em comemoração à aprova-
ção da legislação antigay. Na Nigéria uma no-
va lei penaliza com prisão homens gays. A lei
nigeriana proíbe até mesmo o direito de asso-
ciação, ameaçando a existência de ONGs que
trabalham com a população LGBT e o acesso à
informação. Na Índia, foi negada pela Supre-
ma Corte a derrubada de velhas leis coloniais
que punem homens gays. Não apenas uma,

mas duas vezes, apesar da grande grita popu-
lar contra a decisão.
Os Jogos Olímpicos de Sochi ressaltam o fa-

to de que debater a homossexualidade na
Rússia é ilegal.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban

Ki-moon, em seu discurso ao Comitê Olímpi-
co Internacional, afirmou: “Devemos levantar
nossas vozes contra prisões e restrições dis-
criminatórias contra lésbicas, gays, bissexu-
ais, transgêneros e intersexuais.” Em dezem-
bro do ano passado, as Nações Unidas marca-
ram o dia dos Direitos Humanos com o tema
“o esporte contra a homofobia”.

A História nos mostra que ganhos políticos
às custas de minorias são perigosos e têm
consequências sociais a longo prazo. O ex-
tremismo em nome da religião incita a vio-
lência e a repressão. As pessoas se escon-
dem, vivem nas sombras. Hoje, acreditamos
que podemos acabar com a epidemia de
Aids, mas não conseguiremos fazer isso se
deixarmos lésbicas, gays, bissexuais e trans-
gêneros para trás. O número de novas infec-
ções pelo HIV aumenta entre homens que fa-
zem sexo com homens em todo omundo. Ta-

xas de infecção variam de 20% na África a
mais de 50% em países latino-americanos.
Ainda assim, os serviços de prevenção e tra-
tamento não estão alcançando as popula-
ções LGBT. Indivíduos marginalizados, que
temem a discriminação, o abuso, a persegui-
ção e mesmo a prisão, são menos propensos
a procurar serviços de testagem, tratamento
e prevenção.
Aomesmo tempo vivemos um paradoxo. No

início da epidemia, quando não havia espe-
rança, foi a comunidade LGBT que semanteve
unida e resoluta, mostrando o caminho para a
moderna resposta global à Aids, salvando mi-
lhões de vidas e famílias.
O que pode deter tal onda negativa? A res-

posta é aceitar todas as pessoas como iguais.
Impedir a aprovação de leis que roubam das
pessoas LGBT sua dignidade. Direitos huma-
nos não são negociáveis por representantes
eleitos ou por caprichos de alguns setores da
sociedade, ainda que majoritários. Eles são
inerentes a todos. A Suprema Corte da Costa
Rica deixou clara sua posição ao bloquear a
tentativa de aprovação de um referendo pelo
direito dos gays. Necessitamos de mais
exemplos positivos. O Brasil tem uma opor-
tunidade única de apresentar sua diversida-
de e longa liderança em temas LGBT ao
transformar o ano da Copa no ano contra a
discriminação. l
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