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E screvendo ‘de cabeça’ e, portanto, 
sem mergulhar em pesquisas ou 
estatísticas, não me lembro de 
uma crise que afetasse, simulta-
neamente, a União, o Estado do 

Rio e o município de Campos.Não se trata aqui de exemplo de efeito 
cascata em que, atingindo um, natural-
mente se reflete nos demais. Não. Trata-se 
das crises de cada qual e com suas causas 
próprias; só que ao mesmo tempo.Na federação, o caos político alimentan-

do a recessão econômica, e vice-versa, num 

cenário de insegurança nunca visto na his-
tória do Brasil. A palaciana Brasília parece 
algo dissociado do País, com o luxo dos 
gabinetes, dos jantares suntuosos e dos 
jatinhos da FAB para o alto escalão, numa 
sequência ininterrupta de escândalos, que 
coloca no mesmo saco Dilma, Lula, Renan, 
Cunha, Temer, Padilha, etc.O governo que acaba de sangrar o povo 

com o aumento do imposto dos com-
bustíveis, alegando falta de recurso para 
custear serviços básicos, é o mesmo que 
teve dinheiro para bancar o escandaloso 

número de emendas a parlamentares que 
votaram a favor do presidente Temer na 
CCJ.

A catástrofe no RJ – Do flagelo que to-
mou conta do Estado e golpeou a cidade 
que é cartão postal do Brasil, vejo que tudo 
já fora escrito sobre o cenário de guerrilha 
urbana e de uma população refém dos 
bandidos, onde ‘Segurança Pública’ virou 
ficção.

Na pior e mais longa crise de sua histó-
ria, o estado que não paga os salários dos 
servidores e deixa que crianças morram de 

fome e idosos de frio é, também, o símbolo 
da corrupção no Brasil.Quanto ao ex-governador Sérgio Cabral... 

as joias, as viagens, as mansões e tudo o 
mais que comprou e pagou com dinheiro 
roubado, foi o mesmo dinheiro que faltou 
para comprar comida e remédio; para 
pagar hospital e salvar vidas de quem mor-
reu por falta de assistência.Condenado a 12 anos de prisão e réu em 

maias 10 inquéritos, Cabral não deve ser 
visto apenas como o político mais ladrão 
do País, mas como o mais desumano.

No âmbito local, uma questão desola-
dora emerge há vários anos como a soma 
do deplorável com o inusitado: o dinheiro 
dos royalties. Como já mencionado, faço 
este texto ‘de cabeça’ – o que pode levar a 
imprecisões. Contudo, tenho quase certeza 
ter ouvido ou lido do jornalista Aluysio 
Barbosa frase lapidar de que ‘os royalties 
repassados a Campos eram um mistério: 
todo mundo sabe que existem, mas nin-
guém vê’. A definição precisa e lacônica, de 
quem não usava dez quando a frase podia 
ser escrita com nove palavras, é bem do 
estilo de Aluysio – objetivo, conciso e agu-
do. Mas, seja como for, peço desculpas se a 
pertinente observação for de outro autor.

Redenção – Em linhas gerais, sem os por-
menores de tempo e valores exatos, foi na 
virada de 1998 para 1999 que os repasses 
dos royalties passaram a significativos. Até 
então eram bem vindos, mas não determi-
nantes.

A partir de 1999, contudo, o volume de 
recurso mensalmente depositado nos co-
fres da prefeitura de Campos só aumentou, 
projetando, a partir daí, que o município 
ingressaria num tempo de desenvolvimen-
to e bem estar social não experimentado 
nem nos anos mais gordos do ciclo do açú-
car e da pecuária.Previa-se nada menos que a redenção. 

De lá para cá – 18 anos – a cidade recebeu 
recursos que jamais vislumbrou. Deveriam 
ter mudado a face da cidade, colocado o 
município em outro patamar econômi-

co – muito à frente de seu tempo ou de 
qualquer pico que tenha experimentado 
nos 200 anos como município e quase 350 
como Vila.

Mas, bem ao contrário, ao invés da abun-
dância e da prosperidade, o endividamen-
to. Neste período, deixando de lado os que 
assumiram o governo circunstancialmente 
por curtos períodos de meses, os primeiros 
seis anos (1999-2004) foram de Arnaldo 
Vianna, que fez uma administração sofrí-
vel, ineficiente e muito abaixo da expec-
tativa.

Mas, se nesse período, digamos inicial, 
cabe o frágil argumento de que era o co-
meço... e que havia muito a sanear, etc., o 
mesmo não aproveita para seu sucessor, 
Alexandre Mocaiber (Maio de 2005/2008), 
que para não entrar em detalhes do que 
já faz parte do passado, diria foi um gover-
no (ou ‘desgoverno’) desastroso... que defi-
nhou até o fim do mandato... com vários 
secretários presos...etc. e tal. Como lem-
brança de algo que remete ao ridículo, um 
outdoor espalhado pela cidade e trechos 
da BR-101 com a sua foto, a do governador 
Cabral e do presidente Lula, onde se lia 
“A aliança histórica que vai fazer Campos 
prosperar...” – ou algo parecido. Patético!

Mudança não veio – Fechando os 18 
anos, o período 2009-2016, onde Rosinha 
Garotinho exerceu dois mandatos, o pri-
meiro vencido nas eleições de 2008, no 
contraponto de seu sucessor, prometendo 
o “Governo da Mudança”.

O povo apostou; votou e votou de novo. 
Por ‘mudança’ não se entendia um melho-
ramento aqui, outro ali; mas uma gestão 
transformadora e moderna, capaz de re-
verter todos os malfeitos e colocar Campos 
no patamar que já há muito deveria estar. 
Bem ao contrário, ainda que entendamos 
que na primeira fase o município viveu 
avanços isolados, o conjunto da obra re-
prova o todo.

Uma gestão voltada para a política; não 
para a administração. Um governo cuja 
prioridade era a sucessão; não o bem estar 
do povo através de investimentos em Saú-
de, Educação, Transporte, Saneamento Bá-
sico, Moradia, valorização da agricultura e 
por aí segue.

E se a arrecadação caiu... se o preço do 
petróleo baixou – e isso e mais aquilo – faz 
parte. De mais a mais, foram 8 anos de 
quem trazia a experiência de ter governa-
do o Estado do Rio. Logo, tempo suficiente 
para redirecionar, improvisar, adaptar e 
superar os obstáculos.Mas, ao fim e ao cabo, o que ficou foi 

uma gestão pífia, que não entregou o que 
prometeu e deixa como marca o município 
endividado. Um empréstimo astronômico 
que, ainda que técnica e pontualmente 
justificado, vai de encontro a uma verdade 
irrefutável: até 20 anos Campos vivia sem 
os royalties.

Riqueza virou maldição – Num rápido 
retrospecto, Campos sobreviveu à perda de 
representação política e ao recuo econômico 

com a fusão GB-RJ. Tanto quanto possível, 
suportou a crise do setor açucareiro... mas 
acabou por encontrar sua maior desventura 
justamente na riqueza do petróleo.Indaga-se, como foi possível a Zezé Bar-

bosa governar 14 anos sem um centavo de 
royalties? Como Rockefeller de Lima espa-
lhou postos de saúde e escolas município 
afora, sem falar em Apoe, Ginásio Muni-
cipal, PU da Saldanha Marinho/PU Guarus 
e Palácio da Cultura? Como Raul Linhares 
promoveu avanços consideráveis, particu-
larmente na repaginação urbana?Os repasses gigantescos da ANP monta-

ram um cenário de discórdia, de disputa e 
de acusações mútuas num processo odioso 
em desfavor da cidade e do povo. O que de-
veria trazer redenção, trouxe aflição.

O que se vislumbrava no horizonte como 
porto seguro se transformou num desca-
minho. Os royalties viraram um presente 
de grego – apesar de não se entender como 
ou o porquê..

E se viermos a perder os royalties, por 
decisão intempestiva da União, do dia para 
a noite. Como vai ser?Futuro – Por justiça ao prefeito Rafael 

Diniz e à cidade, parece razoável que só da-
qui a um ano, quando estiver caminhando 
para o meio do mandato, se possa aferir 
sua administração, –  já então livre e dei-
xando no passado o que herdou do governo 
anterior, seja bonança ou tempestades – no 
caso, estas – posto que não há bem que 
dure para sempre ou mal que nunca acabe.

CAMPOS E OS ROYALTIES

Da redenção ao endividamento

Os royalties, ao invés da redenção,trouxeram afl ição. O que seria o porto
seguro, virou descaminho... Presentede grego. Só não se entende o porquêTragédia em três atosBRASÍLIA / RIO / CAMPOS
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CAMPOS QUER USAR A MESMA FÔRMA,
FAZER DO MESMO MODO,
E ESPERA RESULTADO DIFERENTE

DECADÊNCIA
C

Como desdobramento do texto de domingo pas-
sado, que tratou da sucessão municipal de 2016 
(que sem elementos razoáveis vem sendo prema-
turamente discutida), da constatação da falta de 

lideranças senão a que se formou em fins dos anos 80 com 
o advento de Anthony Garotinho e, ainda, – num cenário 
lastimavelmente negativo – da comprovação de se ver todo 
acervo político da terra de Benta Pereira e Nilo Peçanha re-
duzido à patética dualidade entre os que se colocam a favor 
ou contra o ex-governador – cuida-se, conforme prometido 
naquela matéria, de se relatar a brutal diferença das três 
últimas décadas comparativamente aos quase 30 anos ante-
riores a esse período. Diferença – diga-se logo – em gritante 

desfavor aos nossos tempos.
À guisa de preliminar, é difícil aferir o quanto a Fusão 

GB-RJ do presidente Geisel, ora completando 40 anos e que 
instantaneamente se mostrou prejudicial ao antigo Estado 
do Rio e em especial a Campos (então ainda sem o mau 
gosto do “dos Goytacazes”), influenciou no período de min-
gua que estaria por vir. Mas, de toda sorte [de todo azar] é 
plausível estabelecer a conexão.

Seja como for, fato é que a década seguinte marcaria o 
início do recuo político reportado, que daquele período 
para os dias de hoje só fez piorar.

Para avivar, posto que já descrito no texto passado, Ga-
rotinho venceu pela apertada diferença de 11 mil votos 

a eleição de 1988 (62.953 contra 51.408 mil votos dados a 
Rockefeller de Lima) e a partir daí foi o protagonista em to-
dos os demais pleitos, vencendo seis da sete eleições – seja 
como cabeça de chapa ou apoiando algum candidato. E, 
ao que tudo indica, será também o centro das atenções na 
eleição de 2016.

Bem entendido, reside aí o grave problema: todas as 
eleições passaram por ele e os candidatos que entraram na 
disputa com reais chances de vitória ou são seus afilhados 
ou lhe fazem oposição. Trocando em miúdos, a política 
de Campos, de quase dois séculos de tradição, está há 30 
anos girando em torno de um só nome.  O que é péssimo 
e decadente.

Fugindo um pouco à cronologia proposta 
– importante, entretanto, como ilustração 
– num recuo mais distante, à década de 50, 
encontramos as figuras de Barcelos Martins, 
Ferreira Paes e José Alves de Azevedo que, sen-
do todos ex–prefeitos de Campos, são nomes 
os quais a cidade guarda enorme  orgulho.

Participaram de várias eleições entre si e da 
mesma forma não se deixaram “conduzir” e 
muito menos “elegeram” alvos acusatórios 
que lhe servissem de escada. Foram grandes 
líderes. Políticos de “p” maiúsculo. Do tipo 
que quase não se vê mais.

José Alves, duas vezes prefeito (1950 e 1958) 
viria disputar eleição até 1976, quando surgiu 
com muita força e foi o mais votado do MDB, 

com 27 477 votos. Mas ficou atrás de Raul 
Linhares (eleito com 36.928) e Rock (29.940). 
Pelo MDB disputaram, também, Walter Silva 
(21.477) e Paulo Albernaz (8.054).

Walter Silva e Raul Linhares – Dois nomes 
de singular influência na política municipal 
foram o do professor e tributarista Walter 
Silva e o do arquiteto Raul Linhares. Walter 
Silva, deputado federal de vários mandatos 
e parlamentar de expressão do bloco de opo-
sição ao regime militar, não obteve êxito nas 
disputas para a prefeitura, mas inscreveu seu 
nome como político de valor ao participar de 
inúmeras campanhas sem, contudo, descer os 
degraus da ética. Vencia e perdia eleições sem 
atacar os adversários. Foi um verdadeiro líder 

que, como todos os aqui citados, não serviu de 
bengala para ninguém.

Raul Linhares entrou na política partidária 
em 1976 pelas mãos do deputado Alair Ferrei-
ra e com relativo apoio de Zezé. Mas foi Alair, 
indubitavelmente, quem fez o que ninguém 
supunha possível e tampouco sensato: lan-
çar Raul, que nunca fora candidato a nada, 
postulante a prefeito contra figuras de peso 
como José Alves, Rockefeller e Walter Silva. E 
Raul, um estreante, venceu por sua desenvol-
tura, por representar algo novo, por trazer o 
médico Wilson Paes para sua chapa e, prin-
cipalmente, graças à concepção visionária e 
trabalho incansável de Alair.

Com destaque, reside neste particular o 

exemplo mais contundente do que aqui se 
conclui: Alair fez de Raul Linhares prefeito. 
Mas uma vez eleito, o deputado deu sua 
missão por concluída. Não foi lá se meter 
em quem seria ou não seria secretário. Não 
tomara conhecimento de nomeações e não 
se envolvera nas questões administrativas. 
Reconheceu Raul como o governante e ponto.

Daí se incluir Alair Ferreira, oito vezes con-
secutivas deputado federal, neste rol, porque 
o parlamentar que nunca disputou eleições 
municipais exerceu grande influência sobre 
elas. Mas, frise-se, dava seu trabalho como 
terminado assim que o candidato era empos-
sado, sem lançar mão de picuinhas, fosse qual 
fosse o resultado.

A situação chegou ao ponto crítico em que 
se encontra graças a uma série de erros que 
sentenciou a incapacidade das instituições, 
das classes produtivas, da sociedade em geral 
e dos políticos em particular em construir 
novas lideranças.

Não é culpa de Garotinho que a cidade gire 

contra ele ou a favor dele. É culpa daqueles 
que aceitaram o papel de marionete e dos que 
não entendem oposição senão como instru-
mento raivoso e destrutivo.

Os responsáveis são os que fizeram de tudo 
e mais um pouco para conquistar posição que 
não conseguiriam por seus próprios esforços 

(aqueles que, sem luz, precisaram abelhar 
alguma do líder do ‘Muda Campos’) e depois, 
preteridos ou contrariados em seus interesses, 
passaram a lhe fazer insana oposição.

Responsáveis, também, são todos quantos não 
distinguem valor de falta de valor. Que aplaudem 
com a mesma veemência que antes vaiavam. E 

pulam de galho em galho como se a mudança 
casuística de opinião e de atitude não fosse algo 
deplorável. Por fim, responsáveis são, particular-
mente, os que insistem em contemplar o futuro 
de Campos olhando pelo retrovisor.

É como repetir a mesma coisa, fazer do mes-
mo jeito, e esperar resultado diferente.

                   José Alves                                      Alair Ferreira                                 Walter Silva                                  Zezé Barbosa                              Rockefeller de Lima                          Raul Linhares

Ferreira Paes, Barcelos Martins e José Alves. Mais números

O desgosto dos dias atuais

CAMPOS ORGULHOSA

REALIDADE

LIDERANÇAS NÃO FORAM RENOVADAS

Heli, Zezé, Rockefeller, Walter Silva, Raul. E Alair
Numa marcha à ré ao período aludido, 

encontramos cenário político rigorosamen-
te diferente ao que se vê hoje, época em 
que os que se lançavam (ou eram lançados) 
na vida eleitoral imediatamente trilhavam 
seus próprios caminhos, com independên-
cia, sem resquício de vassalagem para com 
seus padrinhos e, em havendo diferenças 
de opinião, tampouco se valendo de agenda 
odiosa ou de baixarias.

Assim, levando em conta somente os que 
disputaram cargos para a prefeitura de Cam-
pos – porque que se entrarmos nas searas 
estadual e federal encontraremos outros 
tantos – tivemos nada menos que meia dú-
zia de importantes líderes num espaço de 
tempo igual ao pós anos 80, quando a cidade 

produziu apenas um.
Nomes e números – Se alguma dúvida há 

sobre o que se afirma, vejamos a evidência dos 
fatos e a verdade dos números que compro-
vam sua veracidade: o industrial Heli Ribeiro 
Gomes, dos mais influentes nomes de nossa 
história, lançara na 
política o advogado 
Rockefeller de Lima e 
quase na mesma épo-
ca José Carlos Barbo-
sa, então subdelegado 
de Guarus. Rock fora eleito vice prefeito em 
1962 com 13.871 votos e Zezé, que perdera a 
eleição daquele mesmo ano – ficando atrás de 
Barcelos Martins (21.134 votos)  e de Ferreira 
Paes (21.111) –,  conquistaria seu primeiro 

mandato em 1966, com 26.346 votos, enquan-
to Rockefeller venceria o pleito de 70 (28.596 
votos) e disputaria vários outros. Zezé retor-
naria em 1972 (48.369 votos) e em 82, com 
60.942 votos, contra 41.657 de Rockefeller, em 
disputa que contou ainda com as presenças 

de César Ronald, Jorge 
Renato Pereira Pinto, 
Nilo Siqueira e outros. 
* Este seria o terceiro 
mandato de Zezé, que 
ficara 14 anos na pre-

feitura. Nenhum outro prefeito governou por 
tanto tempo no século XX. 

Observe o leitor que tanto um quanto o 
outro seguiram suas carreiras sem cabresto 
e sem ter que dar obediência a ninguém. 

Foram senhores de suas próprias trajetórias. 
Note-se, ainda, que não obstante tendo se en-
frentado várias vezes, não se revezaram em 
campanhas acusatórias ou de baixo nível. 
Evidente, cada qual apontava o que entendia 
como pontos negativos do oponente. Mas via 
de regra em discurso sereno e respeitoso.

Heli x Zezé – Exemplo ainda mais acla-
rado está no pleito de 72, quando Heli, 
apoiado pelo então prefeito Rockefeller, 
disputou a eleição contra Zezé. Logo, o 
industrial de Cambaiba teve como aliado 
e opositor as duas figuras que por suas 
mãos ingressaram na vida pública. Com 
efeito, Heli não baseou sua campanha 
numa batalha feroz contra Zezé e, se tives-
se vencido, não seria “dirigido” por Rock.

 As lideranças do passado não 
se prestavam a marionetes

nem ‘elegiam’ alvos acusatórios
para que lhe servissem de escada
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CADA ELEIÇÃO TEM SUA

PRÓPRIA HISTÓRIA. MAS

SÓ O CONJUNTO É CAPAZ DE

DESCREVER A TRAJETÓRIA

pausa
A 

ausência de Anthony Garotinho do 2º turno 

das eleições no Rio de Janeiro, com a surpre-

endente virada de última hora do candidato 

Marcelo Crivella, em tese não provoca para o 

deputado campista mudança de desfecho quanto a sua 

participação no processo.

Isso porque se tivesse ele obtido os 20.26% (1.619.165 

votos) conferidos a Crivella, dificilmente reverteria 

um quadro onde Luiz Fernando Pezão teve o dobro: 

40,57%, que totalizaram 3.242.513 votos.

Salvo se na conta dos píncaros do otimismo, passa 

longe do razoável supor que em três semanas se tiraria 

tamanha diferença, particularmente de um candidato 

que no dia 04 de setembro somava 18% nas intenções 

de voto e um mês depois, no 1º turno de 05 de outu-

bro, passou de 40%.

Ora, estamos a especular sobre quem chegou ao 1º 

turno do pleito em plena expansão – ascensão vertical 

– sendo que ao final da apuração os números falaram 

por si: 46 mil votos a mais que o 2º e 3º colocados 

juntos.

Ou terá passado despercebido que Pezão teve mais 

votos que os de Crivella e Garotinho somados?

Assim, num estado – no Brasil em geral – que cos-

tuma confirmar no 2º turno o candidato vitorioso 

no 1º, não contempla o bom senso a previsão de que 

Anthony Garotinho – que a despeito deste resultado 

segue como o político de maior expressão do Estado do 

Rio de Janeiro – fosse virar de ponta cabeça números 

tão desfavoráveis.

Isso, mesmo levando em conta a extraordinária, 

diria inigualável, capacidade de Garotinho de arre-

gimentar votos – sem favor algum reconhecido pela 

extraordinária competência e capacidade com que 

comanda campanhas eleitorais.

Em exemplos não tão distantes, o próprio Garotinho 

experimentou a escrita. Em 1994, em confronto com 

Marcelo Alencar, o já então veterano homem público 

falecido em junho deste ano venceu nos dois turnos 

– por sinal numa eleição em que Garotinho saiu politi-

camente fortalecido.

Já em 1998, seria a vez do ex-prefeito de Campos se 

beneficiar da ‘regra’ ao vencer César Maia no 1º turno 

da eleição para o governo fluminense e confirmar com 

folga a vitória na etapa final daquela histórica eleição.

A observação que considera irrelevan-

te Garotinho ter ou não ter ido ao 2º tur-

no a partir dos números apurados em 

05 de outubro (ele, Garotinho, se tivesse 

a mesma votação de Crivella), impõe di-

ferenças para o caso concreto da disputa 

Pezão x Crivella. Diferenças, contudo, 

não tão gritantes ou ‘transformadoras’.

Vejamos: se Garotinho estivesse no 

2º turno, disputaria o eleitorado de 

Crivella quase que em igualdade de 

condições com o candidato oficial. Isso 

porque mesmo na hipótese de apoio 

explicito de Crivella, esses eleitores não 

estão na categoria de anti-Pezão/Cabral. 

Daí a dificuldade acima mencionada do 

deputado ‘virar’ em cima de um candi-

dato que somou o dobro de votos.

A situação real, contudo, impõe rele-

vante distinção: o eleitor que votou em 

Garotinho é confessadamente contra Pe-

zão. Por isso tende a seguir a orientação 

do terceiro colocado e votar em Crivella. 

Mas o ‘tende’, aí, deve ser visto com res-

salvas. Em princípio talvez represente 

uma boa fatia. Mas daí a ser suficiente 

para alterar o desenho que se formou 

com traços marcantes, convenhamos, 

vai uma grande distância.

De mais a mais, a própria parceria Ga-

rotinho-Crivella precisa de tempo. Pode 

ganhar tamanho ou se esvaziar.

Líder nato – E é preciso lembrar que 

Garotinho não tem perfil de coadjuvan-

te. Nunca foi. Com ou sem mandato, 

sempre sustentou a posição de prota-

gonista. Aliás, não precisa de mandato 

para ser o que é. Não que eventualmente 

não queira. Não que não lhe seja conve-

niente. Mas aqui, lá ou acolá; na Alerj, 

Câmara ou em campanha presidencial, 

é ‘a’ liderança – e não um liderado. 

Quanto mais por quem de tamanho 

menor.

Longe de dar ao texto cor partidá-

ria mas, ao contrário, impondo-lhe as 

amarras dos fatos, nada faz crer que o 

deputado federal mais votado da his-

tória do Rio de Janeiro não siga – mais 

adiante – sua trajetória destacadamen-

te vitoriosa.

Via de regra, os limites da derrota 

são demarcados pela próxima vitória. 

Garotinho, com suas peculiaridades 

– senões e exageros – só tão longe 

chegou porque é como é. Afigura-se 

irrelevante, portanto, taxá-lo de agres-

sivo ou criticá-lo por ter brigado com 

a Globo – e mais e mais aquilo. Ora, se 

ter escolhido um caminho custou-lhe, 

desta feita, a derrota; as mesmas rotas 

lhe valeram vitórias.

Cada eleição tem sua própria histó-

ria. José Serra, que aos 69 anos perdeu 

para presidente (2010) e dele disseram 

que deveria sair da política, acaba de se 

eleger senador da República do estado 

mais importante da federação.

Fernando Henrique, que a história 

talvez lhe conceda status de estadista, 

perdeu para Jânio Quadros o pleito para 

a prefeitura de São Paulo em 1985.

E Alckmin – para fechar os exemplos 

apenas com eleições paulistas –, derro-

tado para o Planalto em 2006, conquis-

tou no domingo passado seu quarto 

mandato de governador.

Anthony Garotinho, ex-prefeito, ex-

deputado estadual, ex-governador e ter-

ceiro colocado para a Presidência da Re-

pública em 2002, tem 50 e poucos anos. 

Pode seguir muito adiante, ou não. Mas 

não é a eleição de domingo passado que 

vai decidir isso.

CASO CONCRETO

PAUSA

cenário com Marcelo crivella traz diferenças

trajetória vitoriosa não sofre abalo. apenas um revés

dIVuLgAÇÃo

Semana passada, contudo, live gravado 
pela ex-prefeita Rosinha Garotinho, na casa 
de uma vizinha, me chamou atenção.

No vídeo feito sob forte emoção, nervos 
à flor da pele, Rosinha tentava, desespe-
radamente, demonstrar o engano depois 
comprovado: o GSP da tornozeleira então 
usada pelo ex-governador Anthony Garoti-
nho, apontava, erroneamente, suspeita de 
violão da prisão domiciliar.

A falha técnica, depois admitida pela 
Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária, se não detectada a tempo, po-
deria não só custar o habeas-corpus no TSE 
e consequente revogação da prisão domi-

ciliar como, até mesmo, a conversão desta 
em prisão preventiva.

Logo, mais que justificada a aflição de 
Rosinha que, mercê de falha técnica do 
equipamento, via a expectativa do marido 
ganhar a liberdade se transformar, para 
toda a família, no pesadelo até de uma 
transferência para presídio, por motivos 
que absolutamente não deu causa. Imagi-
ne-se, então, a angústia do próprio Garo-
tinho, possivelmente ciente do que estava 
acontecendo.

Assim, numa daquelas brevíssimas refle-
xões que vez por outra a gente faz de forma 
automática, pensei, cá com meus botões, 

como a história de Garotinho,  depois de 
tão elevados degraus, vem se desintegran-
do.

Nem me refiro – sem intenção de tirar 
a importância das conquistas – ao cenário 
local. Mas, sim, à campanha para o governo 
do estado, de 1994, cuja derrota eleitoral 
para Marcelo Alencar não inibiu, sublimi-
narmente, uma vitória política.

Depois, a vitória para governador, em 
1998, quando Campos se viu tomada por 
estado de verdadeira comoção, festejos aos 
quatro cantos da cidade: o filho desta terra 
era o novo ocupante do Palácio Guanaba-
ra... – figurava, certamente, no inconscien-

te do povo.
E ganhou, com destaque, visibilidade na-

cional. Elegeu a mulher Rosinha na suces-
são no Rio e obteve quase 15 milhões de vo-
tos para presidente da República – terceiro 
lugar, na frente de Ciro Gomes, ex-ministro 
e um nome mais experimentado na políti-
ca nacional.

Os revezes começaram com a famigerada 
greve de fome, aplacada com a expressiva 
vitória para a Câmara Federal (2º deputado 
mais votado do Brasil), e, mais tarde, no-
vamente deixando em suspenso sua traje-
tória com a derrota para o governo do Rio 
(2014), deixado de fora do 2º turno.

Em brutal erro estratégico, a intempes-
tividade de Garotinho tem aberto espaço 
a figuras sem a menor expressão política. 
Gente que não tem voto, liderança, pres-
tígio, trajetória, vida pública... nada. Mas 

que, aproveitando-se do corredor polonês, 
resolve chutar quem está caído, quase des-
falecido, na lona.

Gente que nada fez pelo povo ou pela 
cidade e que agora enxerga a chance de ter 

seus 15 minutos de fama. Invejosos, despei-
tados e oportunistas. Uma vergonha!   

Se a história vai registrar os tropeços e in-
fortúnios de Garotinho, irá, também, apon-
tar sua liderança política como a maior do 

interior fluminense dos últimos 30 anos. 
Chegou nas últimas décadas onde nenhum 
campista, nem de longe, imaginou.  Se está 
em queda livre (e está) emerge a indagação: 
Pezão e Cabral são melhores?

Como mencionado, poucas vezes abor-
dei a política local. De cabeça, lembro-me 
da campanha estadual, da página ‘Deca-
dência’ – em que, numa ligação dada a 
Rafael Diniz, disse-me ele, na época, que 
havia guardado em seu arquivo – e de ou-
tras pós-eleição municipal.

Então, voltando ao fio da meada, não 
escrevo por causa do vídeo de Rosinha. 
Mas por estranhar que logo após momen-
tos de tanta aflição, com frases do tipo (...) 
Eu quero pedir que me ajudem... Isso é 

uma perseguição... O advogado falou, não 
faça live, mas eu não sei ficar quieta... Vcs 
compartilhem o que estou estou falando... 
Ele está em casa, na maioria das vezes 
dopado, porque eu estou empurrando um 
monte de remédio nele... Cadê todo mun-
do...Por favor nos defendam... E por aí se-
gue, Garotinho, livre, ao invés do desabafo 
que seria natural, voltou aos píncaros da 
agressividade.

Para não reproduzir o que já exausti-
vamente mostrado, uma fala atribuída a 

Garotinho, veiculada pela mídia, me pa-
receu absurda, caso verdadeira: a de que 
o ex-governador teria dito que iria visitar 
conjuntos habitacionais, onde  pessoas 
“ganharam casa com chuveiro quente de 
graça” e, a hora de votar, optaram pela 
mudança.

Ora, governador!.... Que disparate é esse? 
A prefeita Rosinha não fez favor algum. Os 
conjuntos foram construídos com dinhei-
ro público. A Constituição garante a todo 
cidadão direito à moradia, segurança, saú-

de, transporte, educação, segurança e até 
lazer. Não transforme o que é obrigação... 
o que é inerente ao conjunto de políticas 
públicas, em favor.

Campos precisa de sua liderança política 
e de sua capacidade de homem público. 
Todo governo – qualquer governo – deve 
ter o contraponto da oposição, via suges-
tão e fiscalização da coisa pública.

Não abdique dessa prerrogativa com 
ações odiosas e inferiores. Disso, já muitos 
se ocupam.

Na derrota em 2014, matéria intitulada 
‘Pausa’ (fac-simile ao alto), não considerou 
que o resultado negativo lhe fosse irre-
versível. Ao contrário, listou exemplos de 
derrotados que, mais à frente, reverteram 
situação desfavorável. Citou vitoriosos na-
quele pleito, como Alckmin e Serra. Lem-
brou, ainda, que FHC virou presidente 
tempos depois de ter perdido para Janio 
Quadros a prefeitura de SP.

Mas considerou que o possível apoio a 
Crivella em nada ajudaria, pelo simples 
fato do eleitor não costumar seguir orien-
tação de candidato derrotado. Um texto, 
portanto, nem a favor, nem contra Garo-
tinho.

Prefeitura, 2016 – Contudo, no pleito 
municipal passado, o modus operandi do 
ex-governador extrapolou. Ao contrário 
do que, despretensiosamente, o titular 

observou no texto de 2014... (‘Afigura-se 
irrelevante taxá-lo de agressivo ou criticá-
-lo por ter brigado com a Globo – e mais 
isso e aquilo. Ora, se ter escolhido um 
caminho custou-lhe, desta feita, a derrota; 
as mesmas rotas lhe valeram vitórias.’), 
na sucessão de Rosinha o ex-governador 
perdeu a mão.

A agressividade agigantou-se. Ofensas e 
acusações para todos os lados, sem freio. 

Adversários se tornaram inimigos; a mídia 
que lhe fazia oposição taxada “de tudo e 
mais um pouco” e, como quem fala o que 
quer, ouve o que não quer...

O tiroteio alcançou a Polícia Federal, o 
MP e a Justiça, sem observância ao respei-
to devido às instituições cujas decisões, 
se ofensivas ao bom direito, podem ser 
enfrentadas no âmbito dos recursos e dos 
canais revisionais competentes.
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CASO GAROTINHO

OS OPORTUNISTAS

VOLTANDO...

NO DeSPeNCAR De 2016...

falha no gPs e live de rosinha

dando munição a quem não tem história

depois do HC, agressividade redobrada

destempero e agressividade sem medida
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or conta da enxurrada de notícias 
vindas do Congresso, do Planalto, do 
MP e do Supremo, na esteira da Lava 
Jato, esta página tem se incumbido, 
predominantemente, da política de 

Brasília.
Como lembrado no texto de domingo pas-

sado, nunca na história o Brasil o presenciou 
transformações tão profundas, em período 

tão curto, que entre denúncias, condenações 
e prisões, emparedaram deputados e senado-
res, governadores, ex-ministros e ministros, 
dois ex-presidentes da República e o atual, Mi-
chel Temer, do alto de seus 3% de aprovação.

Não passa uma semana sem que 3-4 ‘bom-
bas’ estourem, sacudindo o País e fornecendo 
matéria prima a quem exerce o ofício de in-
formar e opinar.

A bem dizer, se 2016 foi o Katrina das man-
chetes políticas, 2017 tem sido o Irma. Assim, 
acessoriamente à cobertura diária da Folha, 
este espaço tem dado ênfase àqueles temas, 
tentando extrair o mais importante de enor-
me manancial.

Na edição de 17 de setembro, página ilus-
trada com excelente charge de José Renato, 
trouxe o título ‘República de Quadrilhão’. 

Paralelamente, a capa da Veja – uma das mais 
influentes publicações da América Latina – 
estampava... ‘República de Quadrilhas’. A ca-
sualidade, por sugestão do signatário, foi re-
gistrada no Blog Ponto de Vista, de Christiano 
Abreu Barbosa, exibindo ambas as imagens.

Assim, em 2017, graças à elevada tempera-
tura do Planalto, não mais que meia dúzia de 
matérias cuidou da política local.

Cá com meus botões

depois do live de rosinha, humilde 
e sincero, garotinho volta ainda mais
agressivo. não dá para entender!
ex-governador tem janelas recursais 
no Tre, Tse e, em havendo viés 
constitucional, no supremo


