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ALIÃS, COMO VAI BRASÃLIA?

Muito mal, dizem os moradores e eleitores da Capital Federal. Ã€ Ã©poca das eleiÃ§Ãµes,
apÃ³s o desastroso governo de Agnelo Queiroz, imaginÃ¡vamos que poderÃamos escolher
um candidato que realmente representasse o brasiliense.

A disputa feroz e repleta de denÃºncias nos levou a optar por aquele que, mesmo embaralhado
com o Partido dos Trabalhadores, vivia na cidade desde a infÃ¢ncia e parecia ser o melhor.
Menino criado debaixo dos pilotis das quadras de LÃºcio Costa, jogando futebol no gramado,
era perseguido por fiscais que o fazia correr mais do que o Bolt.

Frequentador das quebradas e botecos, o menino virou homem e se fez polÃtico. Deputado
Distrital, Federal, senador e governador, Rodrigo fez carreira com votos nÃ£o se sabe bem de
onde procedem, mas, afinal, com jeito de bom moÃ§o, conseguiu fazer uma das mais rÃ¡pidas
e transparentes carreiras polÃticas da histÃ³ria de BrasÃlia. O fato Ã© que o governador, com
a ineficiÃªncia dos mais pueris personagens, exerce o seu mandato com se fosse invisÃvel,
pois raramente Ã© visto nos locais que frequentava como brasiliense, divulgando suas idÃ©ias
nas Â rodas de conversas com aliados e interesseiros. O governo Ã© tÃ£o ignorado pela
populaÃ§Ã£o que, para divulgar seus poucos feitos, convocou o mago Paulo Fona que, com
habilidade, transformou Roriz no adorado governador que fez de BrasÃlia uma metrÃ³pole
nunca antes imaginada por seus criadores.

A nossa polÃtica destacou-se, no inÃcio, por nÃ£o estar envolvida com os â€œAnÃµes do
OrÃ§amentoâ€, como livre de corrupÃ§Ã£o. AfirmÃ¡vamos de cabeÃ§a erguida que os
corruptos vinham de fora. Triste destino este nosso: alguns dos eleitos se transformaram em
meros representantes de corporaÃ§Ãµes, instituiÃ§Ãµes ou empresas, daÃ a composiÃ§Ã£o
parlamentar que Ã© eleita quase totalmente por funcionÃ¡rios pÃºblicos de vÃ¡rias Ã¡reas,
religiosos, empresÃ¡rios ligados a prestadores de serviÃ§os ao governo, e pilantras de vÃ¡rias
espÃ©cies que enchem os bolsos com dinheiro desviado do erÃ¡rio.

Os governadores eleitos democraticamente nunca apresentaram ao eleitor um â€œPlano de
Metasâ€ como o fez Juscelino Kubitscheck que construiu BrasÃlia em pouco mais de trÃªs
anos e a inaugurou na data prevista. Desde entÃ£o, a maioria dos eleitores escolheram nossos
dirigentes pelo carisma, promessas, mentiras, desfaÃ§atez, em troca de lote ou, simplesmente
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dinheiro.

Ã‰ chegada a hora dos brasilienses se organizarem para exigir dos candidatos programas
viÃ¡veis de serem executados dentro da lei e em benefÃcio da populaÃ§Ã£o.

Ã‰ chegada a hora de olhar os candidatos nos olhos e nÃ£o escolhe-lo pelo melhor programa
de televisÃ£o ou fala descontraÃda e falsa. Dados de pesquisas mostram que nas regiÃµes
administrativas poucos foram os eleitos com votaÃ§Ã£o expressiva da prÃ³pria cidade. Ã‰
pÃ©ssimo para os eleitores nÃ£o buscarem nomes de consenso para exigir dos partidos
polÃticos legendas para disputar as eleiÃ§Ãµes que estÃ£o muito prÃ³ximas. Num piscar de
olhos a campanha irÃ¡ comeÃ§ar.

Escolham lideranÃ§as, examinem as suas vidas pregressas, compareÃ§am Ã s reuniÃµes
mesmo sem serem convidados, faÃ§am de suas ruas uma fonte de cidadania; liderem, ou
sejam bons liderados. Ã‰ assim que se constrÃ³i um paÃs, um estado, um municÃpio; uma
eficiente administraÃ§Ã£o regional.

Quanto ao governo que se esvai, Ã© de se lamentar mais uma vez o erro nas urnas e tocar a
vida. Â De concreto sobre as aÃ§Ãµes do governador Rodrigo posso dizer que vi uma aÃ§Ã£o
me chamou a atenÃ§Ã£o: durante anos, talvez mais de dez, na curva em frente a Casa do
Candango, havia um protetor retorcido depois de batidas de veÃculos. AtÃ© parei para
fotografar; o protetor estavaÂ restaurado. De resto, o governo, atÃ© quando faz coisas boas,
estimula reaÃ§Ãµes contrariadas da populaÃ§Ã£o. AliÃ¡s, nunca se viu governo tÃ£o ruim!

BrasÃlia 08 de fevereiro de 2017.

Paulo Castelo Branco.
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