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Bem-Vindos ao JORNALEGO!

Prezados. 

Este é o JORNALEGO. O nome lembra "jornaleco", um jornalzinho de interior ou de grupo acadêmico, mas com 
uma troca de letras no seu sufixo. Substitui o "eco" por "ego", para mostrar que quem manda no jornal sou eu. 
Eu sou o autor, digitador, revisor, censor, distribuidor, idealizador e único ideólogo. Portanto, responsável 
também por tudo que for veiculado. Desta forma, preparem-se para me aturar ou deletar, é a opção.

    O JORNALEGO não é noticioso, só contem artigos, contos, crônicas ou coisas do gênero, uma única matéria 
por número. Esses sairão quando houver matéria pronta, sem periodicidade definida, porém nunca inferior a 
uma semana. Vai dar para suscitar assuntos a serem discutidos com vocês (através da interação que a Internet 
propicia), apresentar minhas idéias (espero que não tão facciosas) ou criações ficcionais  e permitir usar meu 
ócio de maneira mais proveitosa, além de caminhar na praia, visitar netos, ir ao cinema, ler e ouvir música.

    O JORNALEGO poderá ser remetido para você em anexo às mensagens, depois de ter passado por um anti-
virus comprovando estar isento de qualquer impureza contaminatória. O editor de texto é Word 2000. Mande-me 
um e-mail

    Gostaria de receber críticas, apontando inclusive os erros conceituais, gramaticais e de digitação que 
necessariamente ocorrerão.

    É uma questão de aguardar para ver. 

    Um grande abraço do Genserico.

Você é meu Visitante No 
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JORNALEGO

Nº 14, em 10 de Setembro de 2002. 

Ensaio 

ANALFABETISMO 

 Ocorreu-me a possibilidade de conceituar de 
forma mais elástica o que seja o analfabeto, 
além da significação restrita comumente aceita; 
principalmente com a incorporação da última 
das classificações a seguir, da qual, eu, 
atualmente, com bastante tempo para ler, tento 
escapar. 

1.      A primeira classificação de analfabeto a 
considerar é a clássica, isto é, aquela na 
qual se enquadram as pessoas, digamos, 
acima da idade normal para a alfabetização 
das crianças, que não sabem ler e escrever, 
nem sequer assinar o nome. Esse 
contingente, em nosso país, diminuiu bem 
na década anterior. No entanto ainda restam 
15 milhões de analfabetos nesta classe no 
Brasil. 
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2.      Seguem-se as pessoas que, acima 
daquela idade, assinam o nome, identificam 
o destino dos ônibus e poucas coisas mais. 
Escrevem poucas e mal traçadas linhas, 
mas não conseguem compreender um texto. 
Sua atividade intelectual está totalmente 
voltada para ler ou escrever títulos e rótulos 
e não para compreender ou transmitir algum 
pensamento na forma escrita. Poderíamos 
classificá-los como analfabetos funcionais. 
São aqueles que têm até três anos de 
escola. Se adicionarmos esta classe a 
anterior, isso perfaz 1/3 da população 
brasileira. Quase 60 milhões de pessoas. 

3.      A terceira classe seria constituída dos 
que sabem ler e escrever, mas limitam a sua 
leitura a uma única obra, por exemplo, a 
Bíblia. Praticam a monoleitura. Talvez 
retrocedam intelectualmente ao limitar o 
universo de seu conhecimento. Este grupo 
pode ser comparado com o caso dos índios 
que, mesmo continuando analfabetos, 
quando catequizados, abrem mão de uma 
cultura riquíssima e se transformam em 
seguidores de estreitos princípios religiosos. 

4.      Poder-se-ia criar um outro grupo de 
analfabetos, sempre no sentido lato. Os que 
só lêem um certo tipo de literatura, como os 
livros idealistas, religiosos ou de auto-ajuda. 
Aqui também poderíamos classificar os 
leitores exclusivos de informação e que, 
mesmo lendo jornais e revistas, não se 
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tocam pelos artigos de opinião ou de 
formação. São simplesmente informados. 
Numa subclasse deste grupo estariam as 
pessoas que se limitam a se informar sobre 
crimes, acidentes, fofocas, vida de artistas e 
esportes.

5.      Ainda numa outra classificação estaria o 
grupo de pessoas que, embora bem 
alfabetizadas, não lêem (ou mesmo nunca 
leram) livros, de qualquer natureza. 
Consideram maçante a atividade da leitura e 
desconhecem o universo que lhes é 
oferecido, os caminhos que lhes são abertos 
através da leitura de livros. Não 
compreendem também a ficção literária, que 
julgam ser histórias inverossímeis e, 
portanto, desprezíveis. Nesta classificação 
poderíamos enquadrar também os 
universitários que concluem seus cursos 
sem ler um único livro, valendo-se 
unicamente de apostilas. 

6.      Finalmente, os aficionados pelos livros, 
que lêem tudo que lhes cai nas mãos ou ao 
alcance dos olhos (e do bolso), mas não têm 
descortino para julgar o que lhes parece 
certo ou errado, bom ou mau, aceitável ou 
não. Pensam pela cabeça dos autores que 
lêem. Não têm senso crítico e qualquer 
plano de leitura. Aqui também se incluem os 
que lêem para dizer que lêem e para contar 
o que leram.
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      Enfim, tentar não se enquadrar numa 
dessas categorias é um esforço louvável a ser 
empreendido em nome do maior conhecimento 
e da liberdade individual. Considerando a 
complacente elasticidade atribuída ao conceito 
de analfabetismo neste artigo, de uma maneira 
ou de outra, somos uma nação cuja maioria é 
de analfabetos. Não obstante, não fique triste, 
caro leitor; admitindo-se as exceções de praxe, 
você pode muito bem estar fora desta 
classificação fruto da mente de um “ociólogo” 
(neologismo criado por Millôr Fernandes).

      Genserico Encarnação Júnior 

Itapoã, Vila Velha (ES). 

eeegense@terra.com.br 
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JORNALEGO

Nº 13, em 30 de Agosto de 2002.

Conto, ensaio, artigo, drama, tragicomédia 
ou grito de desespero. 

Epílogo
 Eta mundo maluco! Tá tudo muito mudado! Tudo de cabeça 
pra baixo, de ponta-cabeça, de pernas pro ar! Onde já se viu 
começar um texto pelo epílogo!

É a ressaca depois do porre de capitalismo. O trabalho cedeu 
espaço ao capital. A produção deu lugar às finanças. O 
crescimento econômico não é mais antídoto para a convulsão 
social nem esperança de melhor distribuição de renda. O 
excedente econômico vai para o narcotráfico, armamentos e 
outros setores marginais, onde o grande retorno é garantido. 
A superpopulação infla as zonas urbanas de desempregados. 
Se ainda não chegamos a essa situação, estamos 
caminhando celeremente nesta direção.

A solução? Como mudar o rumo ou sair dessa? São as 
perguntas patéticas que se formulam. Assim termina, 
inconclusa, a nossa história que, paradoxalmente, aqui 
começa (!).

O Fim
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Enquanto isso, num tempo nem tão futuro assim, na cidade 
de São Sebastião: 

- Querida, pegue dinheiro trocado e não se esqueça de 
nossos coletes à prova de bala. Até a casa de sua mãe, temos 
que atravessar, no mínimo, cinco territórios da federação do 
tráfico. Dois reais por pedágio são dez pra lá, dez pra cá. Não 
basta o que eu pago todo dia pra ir ao trabalho, pra levar as 
crianças pra escola, fora “o” dos assaltos! Estamos presos e 
indefesos nesses edifícios gradeados e em nossos carros 
blindados. Vida de merda!

Não muito longe dali:

- Querido, por favor, não se irrite. “É a parte que nos coube 
nesse latifúndio”. Vivemos nesta favela porque não temos 
alternativas. Quando minha família veio do nordeste, à 
procura de emprego, foi aqui que conseguiram ficar. E era um 
tempo bom! Por mais que tenha piorado ainda é melhor do 
que os grotões secos onde meus pais viviam. Foi aqui que me 
educaram e conseguiram me ver formada. Agora é nossa vez 
de segurar a barra. Você desempregado! Não temos a quem 
apelar, nem sequer à polícia. Somos vítimas dos dois lados, 
da sociedade organizada e dessa organização criminosa, que 
se instalou em nossa volta e até dentro de nossas casas. Vida 
de merda!

A situação chegou a um ponto que os governos não controlam 
mais. Mas que governos? Que justiça? Que parlamentos? Os 
últimos governos federais ainda insistem em manter esta 
política neoliberal, imposta pelos donos do mundo. Essa Alca 
para ser mais eficiente só falta nos transformar em mais uma 
estrelinha na bandeira listrada. Estrela tão grande quanto toda 
a constelação deles! Os fundamentos econômicos continuam 
bem aplicados, está tudo azeitado, como manda o figurino, 
mas o desemprego campeia e a economia continua 
estagnada desde a década de 80. Já lá se vão mais de 30 
anos!

A população favelada multiplicou-se, hoje é a maior parte da 
população da cidade. A dualidade social exacerbou-se. São 
dois segmentos diferenciados pelas características 
econômicas, sociais e culturais. A cidade partiu-se. De um 
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lado a pobreza, a miséria, a economia informal, a oferta da 
droga, os agentes da violência e o público de nossas 
superlotadas prisões de “segurança máxima”. De outro lado, a 
riqueza, a classe média alta, a economia formal, a demanda 
da droga, a política e a polícia. Ambos os lados vítimas da 
situação a que chegamos.

No começo, as facções criminosas não existiam como 
organizações. Depois aprenderam técnicas de administração 
e até mesmo de guerrilha urbana e criaram esta federação, 
espécie de mercado comum. Coisa de primeiro mundo! Não 
competem mais entre si, cartelizaram-se, não se eliminam 
mutuamente. “Tá tudo dominado”.

A tomada de poder na cidade foi uma simples decisão 
conjunta dos líderes das facções que antes se digladiavam. O 
controle total da situação foi favorecido com a debilidade e a 
insensibilidade das forças de repressão ao crime, o poder 
político fragilizado e a conseqüente falta de autonomia do 
estado organizado. As grandes oportunidades de emprego 
são oferecidas pelo tráfico, não mais pela economia formal. A 
comunidade criminosa é legião. Não há saída, são 
inexpugnáveis os comandos da violência e do narcotráfico e 
seus cinturões da segurança e miséria. Miséria da grande 
maioria silenciosa da população periférica, acuada, 
inocentemente usada como cordão sanitário e escudo do 
crime.

Este capítulo, por ter o futuro como cenário, foi composto 
como obra de ficção destoando do que lhe precede, 
paradoxalmente, a seguir (?). É, portanto, coerente com a 
necessidade de um grande esforço de imaginação, de criação, 
de exercício prospectivo para o qual o leitor é levado, na 
tentativa de transformar o grito de desespero em um hurra à 
esperança.

A Transição
A glamorização da favela foi um expediente que permitiu a 
manutenção de cada segmento em seu espaço sem grandes 
conflitos. O doutor, a madame e sua prole iam às quadras da 
escola de samba, enquanto os homens favelados serviam na 
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construção civil e as mulheres como empregadas domésticas. 
Harmoniosa convivência!

Favela amarela, ironia da vida. Conceição, eu me lembro 
muito bem, vivia no morro a sonhar, com as coisas que o 
morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu... E a lua 
furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Ave 
Maria no morro. Mangueira teu cenário é uma beleza, que a 
natureza criou. 

O malandro descia o morro enfatiotado no seu terno de linho 
branco, chapéu palhinha, anel no dedo e gravata vermelha 
amarrada no gogó. Era decantado em versos de samba pelo 
povo do asfalto. Embora trouxesse consigo uma navalha, que 
usava quando conveniente na disputa de uma “pequena”, a 
violência mais grossa ficava circunscrita ao morro. Folclórica 
convivência!

E os bolsões de miséria continuaram se alastrando, 
crescendo, disseminando-se. O mais que fizeram foi jogar “pra 
escanteio” algumas dessas aglomerações, na intenção 
desumana de apagá-las dos cartões postais. Catacumba, 
Praia do Pinto e Pasmado saíram do cenário da Zona Sul. Em 
seu lugar entrou Cidade de Deus na Zona Oeste. 

Nos tempos de hoje a violência alastrou-se, bateu em cheio, 
de cara, com as classes média e alta do asfalto, as grandes 
beneficiárias do modelo exclusivista de desenvolvimento. O 
veículo foi a droga, de aceitação fácil nas classes mais 
abonadas, pela sociedade afluente consumidora compulsiva 
de modismos nacionais e estrangeiros. Alvos fáceis de um 
efeito demonstração exacerbado pela publicidade. O 
prosseguimento da tendência foi facilitado pelo crescimento e 
adensamento populacional nas grandes cidades, pela 
inculcação do pensamento mercadológico, globalizante e 
tecnicista. Com a droga a violência desce o morro. A 
convivência inicial dá lugar ao medo. Os morros se 
transformam em cidadelas invencíveis. Os grandes 
aglomerados miseráveis guardam em seu ventre os centros 
do poder marginal. O asfalto fica espremido entre o morro e o 
mar e se tranca em fortalezas de “segurança máxima”, 
gradeadas, vigiadas, guardadas pelos mais eficientes 
equipamentos eletrônicos de segurança.
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Os grandes recursos financeiros e as armas de penúltima 
geração estão na mão do tráfico, com os quais o poder formal 
não tem condições de competir. O grande complexo industrial-
militar do império hegemônico fabrica as armas de ponta e 
desova as superadas no narcotráfico, no contrabando e até 
servem às guerrilhas em países periféricos que o próprio 
poder imperial combate. 

O Começo
Nos tempos de antanho, na reestruturação da cidade 
maravilhosa em expansão coube-lhes, inicialmente, o que 
hoje é o morro da Providência, por trás da Central. Embrião 
das favelas. Esse nome foi inspirado numa planta do sertão 
baiano, que refletia a luz do sol nascente nas gotas 
premonitórias de veneno, semelhantes ao orvalho, em suas 
folhas de vegetação da caatinga, embelezando, para as 
tropas federais, o povoado de Canudos. De volta pra casa, 
destruídos Antônio Conselheiro e seus asseclas miseráveis, a 
tropa vencedora, também miserável, construiu seus barracos 
com folhas de zinco ou de latas, que também reluziam ao sol. 
Daí o nome favela; infeliz transposição poética! A arquitetura 
de Canudos foi assim também transposta para os morros da 
Cidade Maravilhosa.

A política econômica adotada desde sempre disseminou esse 
processo perverso por toda a cidade e por todas as regiões 
metropolitanas do país.

Prólogo
No início dos nossos tempos deu-se a tentativa de dominar 
o gentio, o filho da terra. Doenças de branco trazidas pelo 
europeu, genocídio e escravidão, fizeram minguar a 
população indígena. Depois foi a importação de negros 
africanos para tocar as lavouras. O pecado da escravidão 
ainda não redimido por nossa sociedade. A colônia e o 
império transcorreram sob a batuta ou o porrete das elites das 
cortes e seus acólitos. A república surge sob a bandeira do 
positivismo e dos grandes ideais burgueses e se desenvolve 
sob o controle dos donos do poder aristocrático. Nas guerras 
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de consolidação da independência e da república, milhares de 
pessoas do povo são sacrificados. Nosso Exército era negro 
na frente de batalha. Farroupilhas, Paraguai, Contestado, 
Canudos e outras tantas refregas. Voluntários da Pátria eram 
a canalha, os negros escravos alforriados, a servir de bucha 
de canhão. Dizimou-se outro tanto da população cabocla e 
negra do País.

Na volta pra casa e dos que sobraram das chacinas, dos 
alijados pela concorrência com a imigração européia e 
asiática, foi quando e com quem a nossa história começou e 
que, paradoxalmente, aqui se encerra (!).  

DE CABEÇA PRA BAIXO
      Genserico Encarnação Júnior 

Itapoã, Vila Velha (ES). 

eeegense@terra.com.br 
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JORNALEGO

Nº 12, em 20 de Agosto de 2002. 

Artigo 

CANDIDATOS & PARTIDOS 

            Que vontade de escrever contos! Às vezes a 
inspiração some e não sai nada que preste. Construir essas 
pequenas peças ficcionais é mais gratificante, embora mais 
difícil, do que elaborar artigos ou pequenos ensaios. 

            Contudo, em tempo de eleições, o momento político é 
por demais espaçoso e está sempre presente nos corações e 
mentes. Volto a dissertar sobre este assunto sem, contudo, 
expressar preferências. Vou limitar-me a discorrer sobre a 
importância dos partidos políticos na democracia. 

             Nas conversas, noticiários, entrevistas, nas 
propagandas eleitorais e até nos pronunciamentos das 
autoridades que presidem os pleitos, não se dá a devida 
ênfase ao papel dos partidos. Democracia sem partidos não 
existe. Os partidos são feitos de pessoas, é claro, contudo, 
elas se agrupam em torno de um ideário, de uma plataforma, 
de interesses comuns que se substancializam em partidos.

             Observo alguns dos meus interlocutores vangloriando-
se de que não votam em partidos, mas em candidatos. Na 
minha ótica isso é uma aberração, pois, se esse candidato, 
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imbuído dos melhores propósitos, estiver num partido que 
defenda uma linha política errada, geralmente é esta que vai 
prevalecer. 

             As leis e a operacionalização das eleições levam em 
consideração, em primeiro lugar, a arquitetura partidária. Isso 
é mais notado nas eleições proporcionais para o poder 
legislativo. Desde a inscrição dos candidatos à composição 
dessas casas, o que preside a tudo é a estrutura partidária. A 
divisão dos mandatos é feita entre as legendas partidárias ou 
coligações de partidos. O nome do candidato vem em 
segundo plano compondo a legenda. Aqueles mais bem 
votados dentro da legenda é que são proclamados vereadores 
ou deputados. Como é sabido, existem candidatos que não 
são eleitos apesar de serem mais votados do que outros que 
são eleitos. Isso porquê, embora com expressiva votação 
individual, sua legenda não alcançou o número de votos 
suficiente para elegê-lo. Existem, por outro lado, os 
candidatos puxadores de legendas que ao obterem grande 
número de votos permitem eleger colegas de sua legenda 
sem votação expressiva.

             Um voto extremamente válido, o qual já pratiquei 
várias vezes, e não é sequer explicado pelos Tribunais 
Eleitorais, é o voto na legenda. Em vez de votar no candidato 
vota-se no partido; isso conta da mesma maneira, deixando a 
indicação de quem vai ser eleito para a classificação dos 
candidatos dentro do partido. No atual sistema de eleição, os 
dois primeiros algarismos que compõem os números de 
registro de cada candidato representam o partido a que ele 
está filiado. Se a opção for pelo voto na legenda teclam-se 
esses dois dígitos na urna eletrônica e a seguir a tecla 
“confirma”. Isso só vale para as eleições proporcionais de 
deputados. 

            Por mais frágil que seja a nossa organização partidária 
ela já apresenta características nítidas quanto ao ideário, ética 
e eficiência administrativa de cada partido. A escolha do 
eleitor deveria, a meu ver, começar pelo partido e depois 
chegar ao candidato, se fosse necessário, numa eleição 
proporcional. 

             Temos partidos para todos os gostos. Da esquerda à 
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direita. De empresários e de caciques regionais. Do 
trabalhismo ao evangelismo. Do capitalismo ao socialismo, 
passando pela social-democracia e o neoliberalismo. Embora 
existam algumas zonas cinzas, as colorações partidárias são 
razoavelmente definidas.  

             A propósito, considero didática a diferença entre 
esquerda e direita e a preservo para efeito de discussão. É 
lógico que existem nuances e os limites entre uma e outra são 
vagos, principalmente após o insucesso da prática socialista 
no mundo. As diferentes ideologias e óticas de governo 
podem ser, sem rigor, classificadas num lado ou noutro, 
incluindo os meios-tons. Argumentar que as ideologias 
acabaram é uma forma de exercer uma certa ideologia, 
geralmente de direita. A “desideologização”, se me permitem o 
palavrão e o neologismo, é uma forma de ideologia.

             A norma vigente de verticalização nas coligações, do 
plano federal ao estadual, foi uma decisão tomada para o 
fortalecimento dos partidos que, constitucionalmente, devem 
ter caráter nacional, não tendo considerado os interesses 
pessoais dos candidatos. Essa decisão permeia todos os 
aspectos da eleição: o tempo a ser usado na mídia, as 
contribuições de campanha, o registro das candidaturas e a 
contagem dos votos das legendas. De fato, nesta eleição 
existem as coligações brancas, não formais, contudo, na hora 
do vamos ver, vale o que está escrito.

            Mesmo as eleições majoritárias (para Presidente, 
Governadores, Prefeitos e Senadores) que não se submetem 
às legendas (o que poderia acontecer como veremos a 
seguir), não podem ficar alijadas das colorações partidárias. 
Coligações implicam em pressões e cobranças em favor dos 
seus interesses. Assim, com todo o passado de esquerda, o 
FHC teve que fazer um governo neoliberal, para vencer no 
esquema que lhe deu suporte e permitiu sua governabilidade. 
Governa-se com os partidos não com nomes, embora esses 
são os que saem na mídia. 

             O carisma, a postura e a firmeza de ação dos políticos 
são importantes. Mais importante, no entanto, é sua filiação 
partidária, o que denota a aceitação de um certo ideário 
político. Se isso ainda não é totalmente verdadeiro, temos que 
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seguir nesta direção. Democracia é um processo. Vota-se 
equivocadamente no boa-pinta, no parente, no que fotografa 
bem, no mais bem vestido, penteado e barbeado, no que 
pediu o voto, no vizinho, naquele que a gente espera um 
favor, no falastrão e noutros tipos de plumagem da nossa 
variada fauna política. Votar no partido, depois de analisá-los, 
seria correr menores riscos.

             Até numa eleição majoritária, como a dos senadores, 
seria interessante que a Justiça Eleitoral privilegiasse a 
legenda para evitar essa indecorosa existência de dois 
suplentes fantasmas. Esse critério já prevaleceu. Por 
exemplo, na eleição paulista de 1978 para o Senado, venceu 
o MDB (ou o PMDB?) ou a coligação encabeçada por este 
partido. O candidato com mais votos nesta legenda foi o 
Franco Montoro, o segundo colocado foi FHC. Montoro 
assumiu e FHC ficou sendo seu suplente, eleito diretamente 
pelo povo. Quando o primeiro elegeu-se governador quatro 
anos mais tarde o Fernando Henrique assumiu o seu 
mandato, de mais quatro anos. O candidato de outra legenda 
poderia até ter mais votos que o Cardoso, mas a legenda dele 
foi vitoriosa, demonstrando que um ideário ou plataforma 
tinham tido a preferência do eleitorado. Nada mais correto. O 
mais interessante é que esse sistema foi criado para favorecer 
a ARENA (ou o PDS?) e o tiro saiu pela culatra.

             Aqui no Espírito Santo também houve um caso, em 
tempos idos (como sou idoso!), quando a legenda liderada 
pelo então PSD tinha dois candidatos ao senado. O Carlos 
Lindenberg e, se não me engano, o Jéferson de Aguiar. 
Venceu essa legenda, embora o candidato da outra legenda 
tenha obtido mais votos do que o Lindenberg, que assumiu, 
com justiça, o mandato de senador.

 Em ambos os casos, tanto os votos dados a FHC como a 
Aguiar somaram para eleger, respectivamente, Montoro e 
Lindenberg. Bem estudado esse critério poderia até valer para 
Governadores e Prefeitos, resolvendo o “problema” dos vices, 
em alguns casos verdadeiramente enrustidos nas chapas dos 
candidatos.

            A melhor compreensão dos detalhes da política 
eleitoreira colaboraria muito para o fortalecimento da 
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democracia no Brasil. Mas isso parece não ser a preocupação 
maior dos candidatos, da mídia e dos partidos. A Justiça 
Eleitoral peca por não prestar os devidos esclarecimentos aos 
eleitores. Isso deve estar servindo a interesses outros que não 
os do processo democrático. A maioria dos candidatos 
esconde ou minimiza em suas propagandas o nome dos 
partidos. Dessa forma, essas agremiações funcionam como 
meras catapultas de interesses pessoais menores. 

            Em política, num regime democrático – não é o caso 
dos regimes absolutistas e autoritários – o individualismo e o 
voluntarismo pessoal não devem prevalecer. Em primeiro 
plano está o ideário partidário, sua plataforma política e a 
correlação de forças das partes envolvidas. Mesmo porque, 
caititu fora da manada é comida de onça. 

            Por tudo que aí está, acredito que o regime ideal numa 
democracia seja o parlamentarismo, embora tenha votado 
duas vezes contra sua instituição. É que, sempre que o 
cogitaram, foi de forma casuística, para servir a algum 
interesse momentâneo. É o caso da reeleição, a que sou 
favorável, mas não como foi aprovada, para continuar um 
mandato que foi ganho sob outras regras. 

Genserico Encrnação Junior

eeegense@terra.com.br

Os números anteriores do JORNALEGO são 
encontrados em:

www.ecen.com/jornalego

Se vocês quiserem, também podem ler o artigo de minha autoria, cujo 
resumo vai a seguir, na revista virtual ECONOMIA & ENERGIA, número 
33, em sua versão em português, na página www.ecen.com da Internet. 
  
A Fantasia Desfeita 

Análise a evolução de um projeto de Nação que floriu mais intensamente 
logo após a segunda guerra mundial e o fim da ditadura Vargas, e que 
se esvaiu, lamentável e coincidentemente com a volta do processo 
democrático ao país.
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JORNALEGO

Nº 11, em 10 de Agosto de 2002.

Artigo

AO FUNDO NOVAMENTE

 

            Dois números do JORNALEGO já estavam na “caixa 
de saída” para serem enviados aos meus seletos leitores - o 
de hoje e o próximo, daqui a dez dias - quando resolvi sustar 
as remessas. Inicialmente, uma melhor reflexão sobre os 
assuntos abordados levou-me a tomar esta decisão. Observei 
que estava levando muito a sério o sufixo do jornal. Em vez de 
justificá-lo como sendo seu único redator, corria o risco de me 
transformar no seu tema principal. Uma boa dose de 
“simancol” e um certo policiamento para evitar que o ego ande 
solto por aí a fazer estrepolias, não fazem mal a ninguém. Os 
artigos, na primeira pessoa do singular, versavam sobre 
religião e a morte. Além do mais, poderiam ferir 
suscetibilidades de alguns amigos. No entanto, se alguém 
quiser lê-los eu os enviarei “personalizadamente”.

Fui salvo pelo superego e também pela contundente 
conjuntura nacional, marcada pelo mais recente acordo com o 
FMI. 

            Na semana que ora se encerra, tudo é festa no 
Governo Federal, na mídia e nos mercados financeiro, 
cambial e bursátil (!). As expectativas do candidato oficial à 
Presidência da República se exacerbaram, embora sua 
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atuação nas pesquisas de opinião continue pífia. Por seu 
turno, a classe média foi para a cama mais tranqüila, depois 
das novelas e dos noticiários noturnos. As eleições 
presidenciais podem transcorrer sem percalços, pois foi 
jogado o tapete vermelho para a saída honrosa do governo 
neoliberal e para a entrada da nova administração, 
devidamente comprometida.

            O que realmente houve, na minha ótica, foi a 
constatação de nossa insolubilidade; o modelo mais uma vez 
estava fazendo água, mostrando ser insustentável essa 
insensata e insensível política neoliberal do período recente 
dos “Fernandos com um Itamar no meio”. A indignação é 
tanta, que neste parágrafo constatei o emprego do prefixo “in” 
por cinco vezes. Arre!

            O acordo monta a US$ 30 bilhões. Trata-se do valor 
que o país tem que pagar até o final de 2003.

            Ele só foi realizado em decorrência de fortes pressões 
da banca americana sobre o governo Bush, visando garantir o 
retorno de seu dinheiro aqui aplicado e também com o intuito 
de não matar a galinha dos ovos de ouro. A pressão teve 
como cenário uma enorme onda especulativa provocada pelos 
mesmos e preclaros atores. Assim, a grana não vai nem pagar 
CPMF, fica por lá mesmo numa transferência eletrônica, a 
débito do Brasil junto ao FMI, aumentando nossa dívida e a 
crédito dos credores, aumentando seus lucros. Um tremendo 
“lobby”, um grande passivo sem correspondência no ativo, isto 
é, sem investimentos, sem mudar nada, para melhor, na vida 
do brasileiro. A contrapartida já esperada, porque a história 
não nos mostra outra direção, é mais recessão, mais 
desemprego, mais miséria, mais dependência e até, 
possivelmente, mais inflação.

            É esse o país deixado pela experiência neoliberal de 
12 anos, envergonhando a retomada da nossa tênue 
democracia e solapando as instituições que a sustentam. 
Nosso Congresso atuou como pau mandado, desde a emenda 
constitucional da reeleição, até a convivência com a enxurrada 
das medidas provisórias, votos de lideranças e outros 
expedientes espúrios.
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            Alguma coisa positiva foi feita, é claro. Apresso-me a 
citar a estabilização monetária do Plano Real, antes que 
alguém a use como contra-argumento para esgrimir comigo 
por essas mal-traçadas críticas. 

            “O mal que o homem faz vive depois dele; o bem é 
geralmente enterrado com seus ossos”. *

O preço pago foi muito alto. No próprio campo da 
estabilização monetária, a inflação durante os oito anos do 
FHC deve fechar por volta de 130%. Meu salário, nem o 
salário de ninguém foi corrigido por este percentual. Nesse 
período a participação dos salários na renda nacional caiu de 
33% para 27%. A década de 90 foi, igualmente à de 80, uma 
década perdida.

            E as tais privatizações? Torramos um patrimônio de 
bilhões de dólares sem diminuir nossa dívida que, ao contrário 
aumentou, sem transformar isso em bem-estar social para a 
sociedade. Passaram nos cobres, a preço vil, a siderurgia, a 
mineração, a petroquímica, a telefonia, grande parte da 
indústria de energia elétrica, o sistema bancário e o que mais 
houvesse para ser queimado. 

            O regozijo com o fechamento do acordo com o Fundo 
deve-se á necessidade criada pelo modelo vigente de cobrir 
um buraco anual de US$ 50 bilhões – 30 para o serviço da 
dívida e 20 para o furo do balanço de pagamentos em conta-
corrente. Uma necessidade de um bilhão de dólares por 
semana! Que não vai terminar com este acordo.

            É como o pai que sempre adverte ao filho adolescente 
para a necessidade de dirigir com cuidado o seu carro, sem 
imprudência, sem altas velocidades, evitando imperícias. De 
repente acontece um acidente. Perguntar agora aos 
candidatos da oposição se concordam com esse acordo com 
o Fundo é o mesmo que perguntar ao pai do acidentado se 
seu filho deve receber oxigênio e ir para a UTI, a despeito de 
tudo que ele falou sobre a possibilidade do inevitável acidente.

            A comemoração do Governo e de seus acólitos pelo 
fechamento do acordo pode ter como defesa um argumento 
cínico, como o de quanto mais nos atrelarmos aos EUA e ao 
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Sistema Financeiro Internacional melhor para nós. Assim eles 
não podem nos quebrar. No estilo: não afundem o barco onde 
todos estamos viajando.

            Esse raciocínio, se de fato existe, além de cínico é 
parcial, eminentemente financeiro e quem continua a pagar o 
pato é o povão. O IPEA, órgão do Ministério do Planejamento 
mostra que os contingentes de pobres e indigentes no país, 
que era de 33 e de 17 milhões, respectivamente, há cerca de 
uma década, já superam as casas dos 50 e 20 milhões.  

            Hoje, exatamente hoje, a América Latina está 
conflagrada. Distúrbios em Caracas e Santiago. A Colômbia 
continua em convulsão com a guerrilha. A Argentina e o 
Uruguai vivem em estado de tensão. Inclusive, registre-se, a 
Argentina foi discriminada pelos Estados Unidos e o FMI, 
relativamente à ajuda que foi prestada ao Brasil e ao Uruguai. 
Vivemos na corda bamba por adotarmos o mesmo padrão. 
Antigamente dizia-se que corríamos o risco de virar uma 
Belíndia (meio Bélgica, meio Índia). Atualmente, com a 
violência e o narcotráfico por um lado e a tênue estabilidade 
financeira por outro, somos fadados a nos transformar numa 
Colombina (metade Colômbia, metade Argentina). O acordo 
com o FMI não nos imuniza dos percalços vividos por nossos 
vizinhos, é um mero paliativo. Empurra-se a crise com a 
barriga. Como disse o Veríssimo em seu artigo de hoje, 
colocaram uma corda mais comprida no pescoço do 
condenado.

 

            Minha esperança reside na expectativa de que minhas 
idéias e convicções continuem equivocadas, conforme 
demonstram, à exaustão, os argumentos (lato sensu) da 
direita conservadora, sempre mais convincentes, e daí 
porque, “unida, jamais foi vencida”.

 -----------------------------------

* Do discurso de Marco Antônio, em Júlio César, de 
William Shakespeare.
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JORNALEGO

Em 06 de Agosto de 2002.

 

Edição Extraordinária

ACRE DOCE

 

            Hoje, o JORNALEGO registra e comemora com prazer 
o centenário da Revolução Acreana, uma bela página da 
história recente de nosso país, pouco conhecida pelos 
brasileiros. Seus habitantes costumam dizer, com orgulho, 
que o Acre é único Estado da Federação que lutou para fazer 
parte do Brasil. 

            A seguir um pequeno histórico de sua grande história.

            A região, depois dos indígenas, foi povoada por 
nordestinos que, fugindo das secas, procuravam sua 
subsistência através da exploração da borracha. Até o início 
do século XX, a região pertencia à Bolívia. Desde as primeiras 
décadas do século XIX, no entanto, a maioria de sua 
população foi formada por brasileiros que exploravam os 
seringais e não obedeciam à autoridade boliviana. 

Em disputa pela nova riqueza, a região foi sempre cobiçada 
pela Bolívia e pelo Peru, tendo por trás interesses ingleses e 
americanos, o que provocou inúmeras guerras. Diante dessa 
situação, o espanhol Galvez*, proclamou o Estado 
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independente do Acre, em 1899, tentando criar um país 
moldado nos ideais da Revolução Francesa. 

            O Governo Brasileiro de então mandou forças para 
combater Galvez, com o intuito de devolver a região à Bolívia 
(e aos ingleses e americanos, "por supuesto"). Com a derrota 
de Galvez, o Bolivian Syndicate, testa-de-ferro dos interesses 
alienígenas, passou a dominar a exploração da borracha na 
região. 

Os brasileiros, então, se revoltaram em 1902, sob o comando 
do gaúcho Plácido de Castro e os conflitos só terminaram com 
a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17/11/1903, quando 
o Acre foi incorporado ao Brasil como território federal. Pelo 
tratado, o Brasil recebeu a posse definitiva da região em troca 
de áreas no Mato Grosso, do pagamento de dois milhões de 
libras esterlinas e do compromisso de construir a estrada de 
ferro Madeira-Mamoré. 

A vitória dessa revolta é que se comemora hoje com feriado 
estadual.

Os tratados de Petrópolis e do Rio de Janeiro estabeleceram 
os limites definitivos ao mapa do Brasil naquele extremo 
oeste. Nessas negociações destacou-se a participação do 
Barão do Rio Branco nas gestões diplomáticas com os dois 
países. Como se sabe, a diplomacia é a continuação da 
guerra com outros métodos ou vice-versa.

A transformação do Acre de Território Federal para Estado se 
deu no Governo Goulart, em 1962. O Estado do Acre é maior 
do que os Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, 
juntos. O acesso rodoviário ao resto do país só se deu muito 
recentemente, em 1990, com a construção da estrada (BR) 
que liga Porto Velho (Rondônia) à capital Rio Branco. 

O entusiasmo do redator do JORNALEGO pelo Acre se dá 
pela importância de sua história, que conheceu a partir de 
duas visitas ao Estado e, finalmente, mas não em último lugar, 
pelo fato de seu terceiro neto ter nascido ali, onde ainda vive 
com seus pais, e, aonde todos vão bem, obrigado.

* Leitura indicada: “GALVEZ, O IMPERADOR DO 
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JORNALEGO

Nº 10, em 30 de Julho de 2002.

Conto

JACQUES

 

Desde que me aposentei passei a ter várias atividades, a 
contragosto, todas domésticas e chatíssimas. Não podem me 
ver (parado, na concepção deles) assistindo televisão, 
ouvindo música, lendo meus livros, que alguém, mulher ou um 
dos filhos, logo me arranjam o que fazer. 

- Já que ‘cê ‘tá fazendo nada, que tal um pãozinho quente que 
sai agora à tarde na padaria?

- Já que ‘cê ‘tá fazendo nada, dá um pulinho ali no 
supermercado pra comprar um tempero pra moqueca do 
almoço.

- Já que ‘cê ‘tá fazendo nada, paga essa conta pra mim, ou... 
e...

Repetindo a piada sem graça e já gasta, o jargão "já que" me 
fez ficar conhecido como Jacques aqui em casa. São uns 
sacanas, agora só me chamam de Jacques, certamente pra 
me gozar e me irritar.

Para colocar um basta nesta falta de respeito tive que arranjar 
uma atividade fora de casa, para passar o meu tempo e sair 
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dessa de Jacques pra cá, Jacques pra lá. Ora, vão catar 
coquinhos!

Inscrevi-me numa ONG como voluntário na luta de combate 
ao câncer. Fui aceito. Sem vencimentos, trabalho de doação 
mesmo. Atividade edificante e beneficente. Atitude digna dos 
maiores encômios, de alto valor altruístico. Quero ver agora 
me usarem como Jacques. Comecei a trabalhar 
imediatamente.

Sou instrutor e assistente para diagnóstico precoce do câncer 
de mama. A incidência desta insidiosa doença se dá mais na 
maturidade da mulher, porém o diagnóstico precoce deve ser 
feito até os 35 anos, em mulheres com vida sexual ativa. 
Estou dominando o assunto! Recebo mais de dez pacientes 
por dia, entre 15 e 35 anos. Faço uma criteriosa e cuidadosa 
análise das mamas, apalpando carinhosamente aqueles 
seios, sem pressa, para comprovar a existência de alguma 
anormalidade naqueles protuberantes atributos femininos. São 
seios fartos, tenros, pequenos, mimosos, flácidos, 
intumescidos, rosados, morenos, pretos, mamilos vermelhos, 
pontudos ou não, uma variedade impar desses domos 
anatômicos em par e sem par. 

É um trabalho duro e estafante! Além disso, ainda ministro 
aulas práticas, a uma sempre seleta audiência de jovens 
enfermeiras, sobre como o exame deve ser feito, com elas 
manuseando as suas próprias mamas sob minha orientação 
direta.

Já estava há pouco mais de um mês nesta atividade, achando-
a excelente e muito gratificante dado o alto conteúdo social de 
que lhe é inerente. Contudo, como tudo, fui começando a me 
cansar, dada a masmice, digo, a mesmice dos exercícios e já 
me apresentava com olheiras profundas e um certo tremor 
nas mãos, que não podiam parar quietas, nervosas para 
apalpar algo. O uso do cachimbo... Como máxima, nesse 
contexto, é infeliz, reconheço.

Numa noite fui chamado às pressas ao centro de diagnóstico 
precoce para atender a uma paciente. Ao começar o meu 
trabalho de apalpadelas, a senhora, jovem um tanto 
volumosa, relaxou na cadeira e foi cerrando os olhinhos 
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profundos numa pose lânguida que, de início, me pareceu 
normal. À medida que o exame prosseguia sentia a respiração 
da mulher tornar-me mais intensa. Foi quando, num impulso, 
abriu os olhos e agarrou-me num abraço forte afogando-me 
entre os seus seios "fellinianos". Aquelas imensas tetas 
ensanduichavam o meu rosto no vale dos seus peitos imensos 
e seus braços enlaçavam-me numa sofreguidão inimaginável. 
Minhas bochechas comprimidas vedavam meu nariz e a 
minha boca que, nesta altura, parecia uma boca de peixe, 
vertical, tentando se abrir para inspirar um pouco de ar. 
Agoniado, consegui respirar e dei um grito agudo e sufocado 
de socorro.

Acudiu-me minha mulher que dormia ao lado pedindo-me 
calma, informando-me que se tratava de um sonho. Sonho 
senil de uma noite de verão. Já eram seis horas da manhã. 
Aproveitei e levantei-me de vez. Não conseguiria mais dormir. 
Mudei a roupa e parti imediatamente para a padaria para 
comprar o leite e o pão nossos de cada dia. Já fazia planos 
para depois passar pelo supermercado e voltar àquela rotina 
de Jacques, que não tem nada que fazer mesmo e por isso 
fica por aí pensando besteira a ponto de se excitar e provocar 
este tipo de pesadelo. 

E o que é pior, dar margem a alguém escrever contos oníricos 
de mau-gosto, politicamente incorretos e de cunho 
eminentemente machista-leninista.

 

Genserico Encarnação Júnior

Itapoã, Vila Velha (ES), 24 de abril de 2002.

eeegense@terra.com.br

 

Os números anteriores do JORNALEGO são encontrados em:

http://www.ecen.com/jornalego 
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JORNALEGO

Nº 9, em 20 de Julho de 2002.

Carta aberta com destinatário fechado

 

CARTA AO PROFESSOR N.

Prezado Professor,

Aparentemente isto é uma carta. Na realidade trata-se de um 
pretexto para uma rápida reflexão sobre a minha atual posição 
diante da vida, ao superar a marca dos 63 anos de idade.

Agradeço suas considerações elogiosas sobre a possibilidade 
de vir a prestar uma contribuição - segundo você ainda 
importante - à nossa comunidade, por exemplo, na 
transmissão de conhecimentos adquiridos ao longo da minha 
vida profissional. Palavras empolgadas emitidas no seu 
característico vozeirão, no calor de uma festa, que me soaram 
gentis e sinceras.

Você me exortava, chamando-me aos brios, a sair de uma 
posição passiva em que voluntariamente me encontro para 
voltar à ativa.

Lembre-se que depois de servir como profissional ao então 
Ministério do Planejamento, à Petrobrás e ao Ministério de 
Minas e Energia, vim entusiasmadíssimo, após conseguir a 
aposentadoria, para o Espírito Santo, trabalhar na Agência de 
Desenvolvimento do Estado. Seria o canto de cisne de uma 
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vida profissional, a possibilidade da realização de projetos 
palpáveis, que você muito bem conhece e em minha terra 
natal. Nada mais emocionante!

Durante três anos nessa última condição e mais um ano de 
tentativas de me posicionar como consultor independente, 
desisti, quem sabe um tanto apressadamente, recolhendo-me 
a atividades domésticas.

Todas as minhas atividades de economista, as desenvolvi na 
área de planejamento. Como é frustrante esta atividade! 
Primeiramente porque, nas grandes estruturas, você é uma 
peça ínfima do processo. Mesmo tendo chegado a alguns 
postos supostamente importantes você não é nada mais do 
que aquela pecinha na engrenagem complexa.

Considerando toda a minha vida profissional, destaco para 
efeito desta carta três frentes de trabalho nas quais me 
envolvi:

- Participação nas negociações iniciais da Petrobrás no 
Iraque, para exploração de petróleo naquele país, onde foi 
descoberto um dos maiores campos de petróleo do mundo na 
atualidade (Majnoon), depois, providencialmente devolvido 
aos iraquianos, em vista da iminência da guerra Irã-Iraque que 
durou quase 10 anos; devolução que teve como contra-
partida, substanciais volumes de óleo cru a preços 
favorecidos;

- Coordenação dos trabalhos iniciais da integração energética 
no Mercosul, hoje paralisados, seja pelas crises que grassam 
nos países envolvidos seja pela proposta americana para 
criação da Alca;

- Coordenação dos Acordos do Gasoduto Cabiúnas-Vitória 
(que incluía a Termelétrica da Grande Vitória) e da 
Termelétrica do Norte Capixaba, hoje paralisados; 
participação na criação da Agência Reguladora Estadual 
(aprovada e ainda sem funcionamento) e nas negociações 
abortadas para a criação da Companhia Estadual do Gás. 
Recentemente a Assembléia Legislativa está querendo cassar 
a concessão dada à BR-Distribuidora para distribuição do gás 
canalizado no ES o que, no meu entender, vai ser uma lástima 
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com o surgimento de uma grande pendenga jurídica e da 
imediata diminuição dos investimentos da Petrobrás no 
Estado.

Ao espremer isso tudo, sob o prisma de resultados obtidos, 
ressalta como positiva unicamente a viabilização de nossa ida 
para o Iraque. Contudo, comigo ou "sem-migo" isso iria 
acontecer de qualquer modo, como veremos a seguir.

Houve uma época, diante deste quadro, que aprendi a fazer 
moqueca capixaba e extasiava os meus colegas de trabalho e 
amigos convidando-os para saborearem nosso prato típico, no 
Rio ou em Brasília. Aí eu me sentia mais realizado. O Projeto 
tinha resultados palpáveis. Comprava o peixe, tratava-o, 
temperava-o, cozinhava-o e comíamos. O "fazejamento" é 
muito mais gratificante que o planejamento.

Voltando ao Iraque, conto para você uma interessante 
conversa que tive naquela época quando embarcamos para 
Bagdá (1972, antes, portanto, do primeiro choque do 
petróleo), com um experiente colega da Petrobrás. Lembre-se 
que eu era um debutante, à época, nas lides petroleiras.

Dizia-me o colega: "Você pode fazer belíssimos estudos de 
viabilidade econômica sobre o projeto. Uma coisa é certa, 
quaisquer que forem os resultados, a nossa ida para lá, para 
explorar petróleo, já está decidida. Valores políticos mais altos 
se alevantam para viabilizar o projeto". 

Observe que estávamos em plena ditadura militar no Brasil e 
o Sadam Husseim ainda não era o todo poderoso senhor 
daquele país. O Brasil autoritário, com total apoio americano, 
estava entrando na exploração de petróleo, através da recém 
criada Braspetro, quase que exclusivamente em países 
comunistas ou hostis aos Estados Unidos: Iraque, Iêmen do 
Sul, Angola, Líbia e até em Cuba se cogitava ir. Na minha 
leitura nós servíamos de "ponta-de-lança" dos interesses 
americanos nessas regiões.

A gente se sente parte de uma pantomima, cuja trama já está 
escrita de antemão. Forças muito maiores do que as que você 
pode manejar estão em jogo e você vai sendo ingenuamente 
manipulado. Interesses políticos, empresariais, de toda ordem 
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são os que prevalecem.

Aqui no Espírito Santo, mais maduro, tinha completa 
consciência disso. Mas achava que atendendo os interesses 
da CVRD, Petrobrás, Escelsa você poderia realizar 
empreendimentos que servissem melhor à comunidade. Por 
exemplo, aumentar a disponibilidade de energia elétrica, de 
gás natural, embora os maiores privilegiados fossem esses 
atores. Porque, sem eles os projetos não seriam viabilizados. 

O novo (atual) governo estadual, os interesses empresariais 
daquelas companhias e a conjuntura política frustraram os 
meus anseios. Até agora nada saiu do papel. Tenho 
esperanças que saiam, mas pelo jeito ainda vai demorar um 
pouco. O novo governo apostou mais nas descobertas das 
mega jazidas de petróleo, como a propaganda oficial propala, 
do que na agenda que já estava estabelecida.

Quando eu senti que podia sair desse labirinto apressei-me. 
Com a minha aposentadoria, que me proporciona uma renda 
suficiente para manter o padrão de vida modesto que sempre 
levei, pedi demissão.

Isso não é fuga, covardia, egoísmo ou coisa que o valha. 
Mesmo porque continuar subjugado às engrenagens do 
sistema não tem nada de altruísmo.

Aqui no ES, a minha missão já tinha sido cumprida no governo 
anterior. Não adiantava ter um papel cínico, continuando a 
ganhar um complemento salarial importante e me 
transformando, no alto dos meus sessenta anos, num 
elaborador de brilhantes relatórios e palestras.

Agora preencho e muito bem a minha vida lendo e 
escrevendo. Principalmente literatura e preferencialmente as 
obras mais conceituadas e clássicas. Mais lendo que 
escrevendo. Quanto mais leio mais a minha autocrítica 
aumenta. O prazer da leitura aliado a uma certa preguiça 
levam-me a postergar um pouquinho os projetos de escrever. 
Que, diga-se de passagem, são muitos.

Não queria repetir os artigos ligeiros e técnicos que 
costumava escrever anteriormente em A Gazeta. Quero 
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vislumbrar outros horizontes. Cada conto que escrevo (hoje eu 
cometo este tipo de literatura) me dá uma satisfação inusitada. 
Tenho também projeto de um romance. Mas não sei se terei 
fôlego, engenho e arte.

A gente vai envelhecendo e apurando o sentido da vida. Em 
princípio, acho que o sentido da vida é viver. E eu sei viver 
sem o apoio terapêutico de uma ocupação profissional. 
Depois, cheguei a conclusão que do balanço da minha vida o 
que eu realmente produzi de bom são dois filhos. Com uma 
"pequena contribuição" da minha mulher, é lógico!

A propósito, Richard Dawkings, um naturalista inglês, diz, em 
seu "O Gene Egoísta" que o grande objetivo dos genes é a 
sua continuação, é a procriação. O resto é o que a gente faz 
para passar o tempo. É moldura, é perfumaria.

Estendendo um pouco mais a questão eu gostaria mesmo é 
de estar mais presente na criação dos meus netos, já que a 
criação dos meus filhos foi delegada praticamente à mãe, 
enquanto eu me chafurdava em papéis, cálculos, planos, 
reuniões e muito palavrório, na maioria das vezes, como 
demonstrado, infrutíferos.

Invocando Carlos Drummond de Andrade, em Escravo em 
Papelópolis, transcrevo:

"Ó burocratas!

Que ódio vos tenho, e se fosse apenas ódio...

É ainda o sentimento

Da vida que perdi sendo um dos vossos."

Você pode muito bem substituir burocratas por tecnocratas. 
Aliás, durante muito tempo, pendurado na parede ao lado de 
minha mesa de trabalho na Petrobrás, tinha uma charge onde 
aparecia um senhor portando uma pasta 007, terno, gravata, 
ar superior de executivo bem sucedido... com um nariz 
vermelho de palhaço. Genial!
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Para terminar, uma mensagem poética para entender melhor 
o que estou querendo transmitir. Vou brindá-lo com uma 
transcrição de um texto do livro A Caixa Preta de Amós Oz, 
escritor israelense:

"... não são o egoísmo, nem a baixeza ou a crueldade da 
nossa natureza que nos transformam numa espécie que 
destrói a si própria. Nós aniquilamos a nós próprios (e breve 
exterminaremos todos os da nossa espécie) justamente 
devido aos nossos anseios superiores,... Por causa da 
necessidade ardente de ser redimido. Devido à obsessão pela 
redenção... apenas uma máscara que esconde a ausência 
absoluta de talento básico para a vida. É o talento que todo 
gato possui. Quanto a nós, como as baleias que se atiram 
contra a praia num impulso coletivo, sofremos de uma 
avançada degeneração do talento para a vida".

Quero viver o resto do que me resta da vida. Não procure 
nada de mórbido aí, porque não tem. Embora desiludido com 
muita coisa, no Brasil e no Mundo, sinto uma vontade grande 
de continuar simplesmente vivendo.

Professor, a sua figura simpática, o carinho com que você se 
dirigiu a mim na festa na qual nos encontramos, me fez 
escrever estas "mal traçadas linhas" para, ao filosofar sobre a 
vida, dar uma satisfação ao amigo que muito admiro.

Um grande abraço do Genserico.

P.S. - Você me "golpeou" quando disse que eu ficaria como 
aqueles coroas que assiste religiosamente os noticiários da 
TV Globo. De fato, o show de notícias desses jornais 
televisivos (um festival estético) tem um grande fascínio para 
os homens domésticos, como as novelas para as mulheres de 
mesma natureza. Queira me desculpar também pelas 
modificações que fiz na carta original para torná-la mais 
apetecível aos leitores do JORNALEGO.

Genserico Encarnação Júnior

Itapoã, Vila Velha (ES)

eeegense@terra.com.br
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JORNALEGO 

Nº 8, em 10 de Julho de 2002.

Conto

VIAGEM A OUTRO MUNDO

 

            Vôo 814-Varig, Rio-Miami. Viajou 
solitário entre brasileiros barulhentos, na 
maioria jovens de férias rumo à Disneyworld. 
Vôo 1955-Continental, Miami-Houston. 
Novamente solitário entre americanos 
silenciosos, executivos concentrados em 
suas leituras de relatórios.

            O inverno americano fora 
terrivelmente forte nesse ano. O frio 
alcançara até o Texas. Quando chegou 
naquele domingo de início de fevereiro, os 
termômetros marcavam 20 graus Fahrenheit. 
Apelando para uma regrinha prática, subtraiu 
32 de 20, a diferença teria que dividir por 
dois; mas confundiu-se na passagem do 
positivo para o negativo na escala Celsius e 
não conseguiu chegar a um resultado 
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preciso. Mas, definitivamente, a temperatura 
em centígrados estava abaixo de zero.

            Não levara agasalhos. Ainda no 
Brasil, vira a previsão da temperatura para a 
região, segundo informativo da CNN. Pouco 
mais de 20 graus positivos.  Pensou que 
fossem centígrados.

            No táxi, do aeroporto ao Westin 
Galleria Hotel, corrida que lhe custara a 
"bagatela" de US$ 50, com o aquecimento 
ligado, não sentira tanto frio. No percurso 
vira o termômetro-relógio marcando a 
temperatura de + 20. Fora somente aí, 
tentando manter uma conversa com o 
motorista nigeriano, num dialeto muito 
parecido com o inglês, que concluíra que a 
escala era a outra.

            Sua permanência em Houston seria 
rápida, voltaria ao Brasil na próxima quinta-
feira. Ia participar de um seminário 
internacional sobre sua especialidade em 
economia. Era o único brasileiro do encontro 
e sua apresentação encerraria o primeiro 
painel da manhã de segunda-feira. De onze 
horas até meio-dia. Em seguida, os 
participantes fariam um sight-seeing pela 
cidade, com almoço incluído. Tudo muito 
bem organizado. Coisa de americano!

            Chegou por volta das onze e meia 
(a.m.) ao hotel. Room 1444, no smoking floor. 
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Fez o check-in, subiu para o apartamento, 
tudo muito amplo. O banheiro amplo, cama 
amplíssima, mesa ampla, poltronas amplas, 
armários amplos e inúmeros abajures, 
telefone, TV e frigobar. A janela, também 
ampla, quase do tamanho da parede externa, 
dava acesso a uma varanda de mesma 
extensão. Contudo, muito estreita, cabendo 
uma única pessoa entre a grande esquadria 
de vidro e o parapeito da sacada.

            A visão descortinada (literalmente, 
após abrir as cortinas ao máximo) era a de 
uma cidade pós-moderna. Um pouco 
embaçada. Descobriu que o vidro era fumê. 
À sua frente, que dava para um dos lados do 
hotel, divisava-se um vastíssimo 
estacionamento, completamente vazio. Lá 
embaixo, o imenso teto do The Galleria 
Shopping Center. Os edifícios mais próximos 
eram baixos e por ser domingo estavam 
completamente vazios. Mais além, via-se a 
Transcom Tower, com os seus 72 andares, 
toda de vidro. Mais ao longe, aquela linha de 
prédios enormes, moderníssimos, 
arranhando um céu azul de poucas nuvens.

            Deu uma gorjeta ao boy colombiano 
que lhe trouxera as malas. Fechou a porta do 
quarto com chave. O ambiente, levemente 
aquecido, fez com que ele, mecanicamente, 
tirasse o paletó. Voltou-se imediatamente 
para a janela. Custou a abrir as pesadas 
esquadrias envidraçadas. Fecho igual à 
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torneira de chuveiro de hotel estrangeiro. Há 
que ter engenho para descobrir como 
funciona. Gastou alguns minutos para isso. 
Deveria ser muito bom contra ladrões. Teve 
acesso à varanda e a paisagem agora se 
apresentava desembaçada sem a 
intermediação dos vidros fumê.  

            Sentiu um agradável impacto do 
tempo frio e sua reação foi a de fechar as 
portas corrediças para que o vento e o frio 
não entrassem no amplo apartamento. 
Imprimiu, sem querer, uma certa força que a 
esquadria correu lubrificadamente e bateu. 
Com o baque ela se fechou. Acionou-se o 
dispositivo da tranca interna. 

            Durante poucos segundos ainda 
olhou a paisagem urbana, de concreto e 
vidros. A grande bandeira americana 
desfraldada no estacionamento da frente 
dançava furiosamente embalada pelo vento 
frio de inverno que vinha do Golfo. 

            Depois da sensação inicial e 
agradável de frio veio um calor súbito, 
seguido de calafrio. Estava fechado, pelo 
lado de fora, preso na imensidão do espaço 
externo americano. Alguns pássaros, tipo 
gaivotas, gralhavam por esse espaço claro, 
azul e frio. A sensação é que zombavam do 
visitante de pele morena, curtida há mais de 
50 anos pelo tórrido sol tropical de um país 
ao sul do equador, defasado em 
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modernidade. Deixara o Rio de Janeiro com 
temperaturas próximas a 40 graus 
centígrados. 

            Tentou puxar, para abrir, a porta 
corrediça que dava para o quarto. Não 
conseguiu mover a pesada muralha de vidro. 
Não havia sequer uma maçaneta ou qualquer 
saliência pelo lado de fora que servisse de 
apoio para que o esforço fosse eficaz. Bateu 
nos vidros, numa reação primária, que logo 
considerou sem sentido.

            Pouquíssimos carros enormes 
passavam, completamente fechados, com o 
aquecimento ligado, na larga avenida mais 
próxima, para além do teto do shopping, 
daquele lado do hotel. Cidade morta de 
domingo frio. Nenhum transeunte nas 
poucas calçadas divisadas. Não havia 
viv'alma.

            Décimo quarto andar! Na realidade 
era o décimo terceiro, os americanos pulam 
o número 13 porque ele costuma dar azar. As 
varandas dos apartamentos contíguos eram 
afastadas, sem comunicação entre elas. 
Todos os janelões de vidro encontravam-se 
fechados. Pensou um pouco enquanto pôde. 
Tirou um sapato e arremessou-o com força 
na vidraça do apartamento da direita. 
Aparentemente vazio. Tirou o outro sapato e 
tentou a mesma coisa no apartamento da 
esquerda. Comprovadamente vazio. 
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Nenhuma reação.

Gritou: help, heelp, heeelp, heeeelp!

Pensou, por decorrência: I need 
somebody!

Nada.

            Começava a sentir mais frio. Na 
cabeça, no peito, nas extremidades, mãos e 
pés, estes agora desguarnecidos dos 
sapatos atirados em busca de socorro. 

            Continuou a gritar, a esgoelar-se. Em 
meia hora estava rouco. Em uma hora 
completamente afônico. Entrou em pânico. 
Retirou a camisa branca e passou a acenar 
sofregamente, na tentativa frustrada de 
alguém notá-lo. De peito nu, sentia mais frio. 
Bateu com os punhos e pés na janela de 
vidro, impassível, forte, intransponível. 
Gritava e o grito não saía. Esmurrou as 
grades da varanda. Meteu a cabeça nos 
vidros da janela. Gemeu e desmaiou tiritando 
de frio. Caiu deitado na varanda estreita, de 
bruços, no cimento frio, com um dos braços 
estendidos para fora, num gesto final e 
instintivo de socorro.

            Morreu no início da noite, quando a 
temperatura caíra bem mais. A camareira 
mexicana achou-o, lívido e rígido, pelas dez 
horas da manhã do dia seguinte, quando foi 
arrumar o quarto. 
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            - Gracias a Dios y a la Madrecita no se 
jugó!

            A matrona chicana, fanática por 
dramalhões produzidos pela televisão do seu 
país, imaginava o corpo rompendo o teto do 
shopping e caindo estatelado na pista de 
patinação, tingindo de vermelho a imaculada 
brancura do gelo. 

            No final das primeiras exposições do 
painel da manhã de segunda-feira, o 
coordenador do seminário avisou aos 
participantes que em vista da ausência do 
palestrante brasileiro, que não apresentara 
até então qualquer justificativa sobre sua 
falta (Ah! Esses latinos!), o sight-seeing seria 
adiantado em uma hora, estendendo-se por 
mais tempo. 

            - So, you lucky men, enjoy your spare 
time.

            O comboio de três vans que levava os 
participantes para o sight-seeing, mesmo 
com o sinal aberto para ele, deu passagem a 
uma espécie de ambulância que, embora 
silenciosa, piscava numa profusão de 
lanternas coloridas. Comportamento de 
primeiro-mundo!

            Na boléia, ao lado do motorista 
african american, nome politicamente correto 
que atualmente se dá aos negros nos 
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Estados Unidos, encontrava-se um oficial de 
chancelaria do consulado brasileiro 
folheando um passaporte verde. 

            - Esses brasileiros só vêm aqui para 
dar vexames! Ainda querem melhorar a 
imagem do país no exterior!

            Alguns dias após o traslado e 
sepultamento que, gentilmente, ficou a cargo 
do Itamaraty, a viúva recebeu a polpuda 
fatura do hotel, que seria debitada 
automaticamente no cartão de crédito 
internacional que fora apresentado quando 
do check-in, contendo, além de uma diária, 
impostos e taxa de cancelamento da reserva 
para os outros três dias, um item no valor de 
US$ 434.67 com a intrigante denominação de 
“miscellaneous”.

Genserico Encarnação Júnior

Brasília, Fevereiro de 1996.

eeegense@terra.com.br

http://www.ecen.com/jornalego

Os números anteriores estão em: 
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JORNALEGO 

Nº 7, em 30 de Junho de 2002.

Ensaio

DO PRAZER

Quando escrevi sobre os meios e os fins (Jornalego nº 6), 
dando especial ênfase aos meios, fui alertado por um 
leitor, a quem dera conhecimento antecipadamente do 
texto, sobre a imprescindibilidade dos fins. Claro, 
concordo perfeitamente. Há que se ter um norte na 
caminhada. Se não se sabe para onde ir não adianta nem 
começar a se mover. Contudo, nem sempre o fim será 
atingido, como nem sempre o fim é aquela maravilha que 
fantasiamos. O meio, a caminhada tem o seu valor. 

Por exemplo, a obtenção do prazer é um grande objetivo 
em nossa vida. A não consecução de um prazer almejado 
geralmente nos deixa frustrados. Haja vista o que 
acontece quando se retira de uma criança um brinquedo 
ou não se lhe dá o brinquedo desejado. Contudo, a busca 
incessante do prazer, o princípio hedonista da vida, não 
pode ser nosso único objetivo. Seja qual for o prazer: do 
poder, do consumo, do sexo, da comida, enfim, tudo 
aquilo que satisfaça nossos sentidos e instintos, 
principalmente àquelas exigências produzidas nos mais 
recônditos meandros da nossa psique.

Na busca do prazer, a serotonina tem um papel muito 
interessante no nosso organismo. A serotonina é o 
combustível do prazer no corpo humano. Para efeito 
deste ensaio vou compará-la com a insulina.
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A serotonina, segundo o Houaiss, é uma substância 
encontrada nos tecidos e fluidos dos vertebrados e 
invertebrados, com propriedades similares às que 
possuem as drogas alucinógenas. Outra fonte informa 
que a serotonina, antes chamada de 5-HT, é um 
neurotransmissor, ou seja, é uma substância que 
transmite o impulso nervoso de um neurônio para o outro 
pela "fenda sináptica" (espaço quase virtual entre dois 
neurônios). Ainda não se sabe se a serotonina é um 
hormônio. 

Por seu turno, a insulina é um hormônio secretado pelo 
pâncreas com importante função no metabolismo dos 
açúcares pelo organismo. 

Determinados elementos como a insulina e a serotonina 
têm, para cada pessoa, uma determinada capacidade de 
produção, a ser usada ao longo da vida para suas funções 
específicas. Pode ocorrer um colapso na produção 
dessas substâncias quando há uma solicitação 
demasiada em intervalo de tempo muito pequeno, acima 
da nossa capacidade em atender essa demanda. 

Daí, alguém que abusa da ingestão de carboidratos poder 
superar a capacidade de produção de insulina necessária 
para o correto metabolismo dos açucares e contrair 
diabetes. Outra pessoa usuária de drogas que exige uma 
carga maior de serotonina do que o organismo pode 
produzir vê-se, após algum tempo, sem o prazer que a 
droga lhe propicia e passa a sofrer os efeitos negativos 
do vício, a sua dependência e a degenerescência física e 
mental. 

Esses exemplos demonstram e a nossa experiência 
mostra que o prazer desmesurado leva à sua saturação, 
daí porque há que se ter cuidado na sua busca irracional 
e parcimônia nos expedientes que o provocam. Faz parte 
mesmo do processo educacional das crianças não 
atender totalmente aos seus desejos.

Um conferencista falando sobre o tema conclui que o 
ideal na vida seria atingir o estágio de Felicidade Serena, 
sem a procura ilimitada por prazeres. Segundo ele isso é 
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muito difícil no mundo moderno. Seria como atingir um 
estado de graça não religioso. Sem saber definir 
exatamente o que isso seja, talvez compreendamos 
melhor ao dizer, ainda segundo o expositor, que o mundo 
ocidental caracteriza-se pelo estado de Felicidade 
Exacerbada, procurando incessantemente, sob todas as 
formas, as oportunidades do prazer. Do lado oposto, o 
oriental, de certa maneira satisfaz-se com um estado de 
Infelicidade Serena, o que seria uma aceitação de uma 
vida mais pobre e mais carente dos prazeres que enchem 
a vista dos ocidentais. Talvez Infelicidade Serena seja um 
rótulo incorreto, é que o oriental busca o equilíbrio entre 
os impulsos terrenos e a sublimação religiosa.

A felicidade é um estado inatingível. Atingi-lo plenamente 
corresponderia ao Nirvana, uma situação de serenidade 
onde não há a cogitação de satisfação ou insatisfação. Ou 
melhor, a satisfação é não ter prazeres primários. Por 
outro lado, a busca incessante, sem limites, causará mais 
frustrações do que prazer.

A receita seria, aparentemente, o contentamento com 
formas mais prosaicas de prazer, onde todas elas fossem 
contempladas, mas sem a ansiedade que hoje domina o 
tipo de vida moderno. Por exemplo, sem o exagero no 
consumo, na comida, na bebida, no sexo, nas ambições 
desmedidas e no uso de drogas. Formas mais sutis de 
prazer proporcionadas pela cultura, afetividade, amizade, 
solidariedade, contemplação, amor e, logicamente, sexo - 
sem a obsessão da performance - deveriam ser 
privilegiadas. Isso sem qualquer conotação mística ou 
religiosa, o que também em excesso pode nos levar a 
extremos indesejados.

Na mesma linha de raciocínio, presumo que o sexo, como 
em todos os animais, tenha no homem e na mulher a 
finalidade original da reprodução da espécie. Mas, com o 
advento do "homo sapiens" e com ele suas percepções 
racionais, onde se inclui a descoberta da estética 
(proporcionada pela visualização dos corpos humanos) e 
do êxtase que o sexo propicia, levaram-no a exorbitar na 
prática das atividades sexuais, chegando mesmo 
atualmente às raias do consumismo sexual, o que não 
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condiz com a condição original de sua natureza. Na 
mulher não sei quais seriam as conseqüências, no 
homem sobrecarregaria a próstata.

Que meus leitores sejam generosos e poupem-me de 
qualquer rótulo de cunho religioso, moral, político ou pior, 
me chamem de senil. Simplesmente reflito para tentar 
atingir aquela Felicidade Serena que, aqui pra nós, deve 
ser um "barato" ou uma "viagem".

Observação: Este ensaio incorporou pensamentos e 
informações de outras pessoas cujos nomes não são 
revelados por força da exclusiva responsabilidade do 
autor sobre os conceitos aqui apresentados.

Genserico Encarnação Júnior

Itapoã, Vila Velha (ES), 15 de abril de 2002.

eeegense@terra.com.br
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JORNALEGO

Nº 6, em 20 de Junho de 2002.

Crônica

OS MEIOS E OS FINS

            Três motivos levaram-me a tecer comentários 
sobre o assunto que dá título a este artigo. Algum mestre 
da comunicação - acho que McLuhan - teria dito que a 
mensagem é o fim, ou o fim é o meio, algo assim.

            As causas deflagradoras dessas considerações 
foram: a crônica que escrevi sobre a comemoração do 
aniversário de um amigo, intitulada “Torta Capixaba” (não 
publicada no Jornalego) e dois filmes a que recentemente 
assisti. O primeiro “Assassinato em Gosford Park” de 
Robert Altman e o segundo, “História Real”, de David 
Lynch.

            Na referida crônica, aproveitando a Semana Santa 
que passou, a tradição da torta capixaba e o aniversário 
do amigo, a pretexto de narrar a comemoração e 
aparentemente tecer comentários sobre o prato principal, 
dei ênfase, sub-repticiamente, embora fosse fácil 
perceber, ao congraçamento e à confraternização entre 
amigos naquela oportunidade. A torta, a despeito de sua 
excelência, se constituiu um simples catalisador das 
amizades e o amálgama entre as pessoas. Assim, o 
almoço foi um mero instrumento do grande objetivo que 
foi a reunião para saudar o aniversariante. Da mesma 
forma outras tortas servidas naquele feriado religioso 
provocaram outros reencontros entre familiares e amigos, 
também relatados no artigo, para focalizar o principal: os 
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comensais, não a comida. Os aspectos religiosos daquela 
Semana, esses então, passaram ao largo.

            Quanto aos filmes, vamos primeiramente ao 
“Gosford Park”. A rigor gostei mais do seu título original, 
este que está aí, do que da sua “tradução” (“Assassinato 
em...”). O dito crime, sobre o qual eu saí do cinema sem 
saber exatamente como ocorrera, foi um tempero que o 
diretor usou para melhor prender a atenção do espectador 
ao tratar da velha aristocracia britânica, em fase de 
decadência, seu relacionamento entre os pares e com a 
plebe, no caso os serviçais. O que valeu para mim no 
filme foi a crítica ao posicionamento e ao relacionamento 
humano numa determinada época e num determinado 
lugar. O crime foi inserido no filme tal como Pilatos no 
Credo.

            Já a “História Real”, que em inglês tem o título de 
“The Straight Story” é um filme simples, que pega a gente 
pelo pé e nos deixa remoendo a história até no dia 
seguinte, quando ela, devidamente decantada, faz a “ficha 
cair”, e compreende-se a beleza do seu significado. 
Também gostei mais do título em inglês; trata-se de um 
trocadilho, pois o personagem tem Straight como nome 
de família, e a palavra quer dizer “direto” e outros 
significados semelhantes. O grande objetivo do 
personagem principal, visitar o irmão doente em outro 
estado, torna-se secundário. O que vale é a obstinação do 
velho viajante, a maneira como empreende a viagem, os 
contatos ao longo do caminho, os obstáculos, a paisagem 
descortinada. Enfim, o meio é o fim ou o fim é o meio.

Dando um fecho filosófico a esses comentários, em 
última análise, o sentido da vida, seu objetivo, seus fins, 
encontram-se na própria vida, no ato de viver. No meio. 
Não necessariamente no seu fim. No extremo, acho uma 
subversão de valores quando se justifica a vida com uma 
transcendência mórbida, colocando o seu sentido no 
depois da morte, como pregam algumas crenças 
religiosas. O fim quase sempre está no meio e o que 
parece ser secundário é, na verdade, o principal. 

O que não quer dizer que a verdade esteja sempre no 
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meio e nem que os fins justifiquem os meios. Esse é outro 
papo.  

Genserico Encarnação Júnior

Itapoã, Vila Velha (ES), 14 de abril de 2002.

eeegense@terra.com.br

Os números anteriores estão em: 
http://www.ecen.com/jornalego
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JORNALEGO

Nº 5, em 10 de junho de 2002.

Livros

"O TEMPO DA MEMÓRIA" 

Transcrevo a seguir trechos do livro O TEMPO DA MEMÓRIA 
(De Senectute e outros escritos autobiográficos) de autoria de 
Norberto Bobbio. O autor, que acredito ainda esteja vivo, 
nasceu em 1909 no Piemonte, na Itália. Um dos grandes 
pensadores do século XX como jurista e cientista político, 
notabilizou-se nos campos da filosofia do direito e da filosofia 
da política. 

Da excelente leitura lamento que a maioria da população 
brasileira não tenha as mais básicas noções do direito e do 
processo político. Talvez isso explique alguns tipos de nossos 
políticos. O idealismo (no mau sentido) e o exacerbado 
sentimento religioso do nosso povo impedem o correto 
conhecimento desses assuntos e a realidade dos conflitos 
inerentes à convivência humana e como eles devem ser 
dirimidos. Outra percepção à margem do que li neste livro e 
noutros de seu xará (o sociólogo alemão Norbert Elias), é que 
uma pessoa que domine esses conhecimentos pode usá-los, 
num ambiente relativamente ignorante, em proveito próprio, 
de um grupo ou de uma classe. Qualquer semelhança com 
FHC é proposital.

Sem maiores delongas, pois isso já começa a virar um artigo, 
vamos às citações sublinhadas durante a leitura.

Do prefácio, por Celso Lafer, nosso atual chanceler
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Bobbio registra que os clássicos – regra geral – escreveram 
sobre a velhice aos 60 anos – como é o caso de Cícero – com 
o objetivo de desdramatizar a morte e fazer a apologia da 
sabedoria da idade.

Sua atitude (do Bobbio) diante deste mundo é a de um 
"iluminista-pessimista" que confia no papel da razão 
esclarecida nos interstícios de uma realidade factual repleta 
de horrores. Esse papel pode e tem sido exercido por ele, 
kantianamente, através do uso público da própria razão, por 
meio do diálogo com os conceitos e os homens. Um diálogo 
norteado pelas virtudes laicas da dúvida metódica, da 
moderação, da tolerância e do respeito pelas idéias dos outros 
e conduzido pelas armas da crítica, mas sem os ímpetos 
desqualificadores de um cruzado-missionário.

Bobbio diz que a velhice não é uma cisão em relação à vida 
precedente. É uma continuação da adolescência, da 
juventude, da maturidade que podem ter sido vividas de 
diversas maneiras.

Bobbio observa que a tarefa do intelectual é a de agitar idéias 
e suscitar problemas enquanto a do homem de ação é a de 
tomar decisões.

...para um velho, o apropriado é conhecer e aceitar os limites 
resultantes do avizinhar-se do fim do ciclo da vida. Estes 
limites ele (Bobbio) os conhece, mas tem dificuldades em 
aceitá-los. Admite-os, como um realista, porque não tem 
alternativas. Por outro lado, sua postura diante da hipótese de 
uma outra vida depois da morte e de suas eventuais 
recompensas permanece, coerentemente, a de um laico: 
assim como os crentes acreditam crer, ele crê não crer em um 
outro mundo, entre os muitos mundos possíveis e imaginados 
de formas distintas por Platão, por Epicuro, pelos judeus, 
pelos cristãos. Diante disso, na vida como na velhice, é à 
memória que ele recorre, como meio de sobreviver.

O tempo da memória. Bobbio com a palavra.

Os pensamentos de um ancião tendem ao enrijecimento. 
Depois de certa idade, desistimos de mudar de opinião. 
Tornamo-nos cada vez mais obstinados em nossas 
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convicções e mais indiferentes às dos outros. Os inovadores 
são vistos com desconfiança. Ficamos cada vez mais 
apegados às velhas idéias e, ao mesmo tempo, cada vez mais 
desconfiados das novas. O excessivo apego às próprias 
idéias nos torna mais facciosos. Eu mesmo percebo que 
preciso ficar alerta.

Sobre o pessimismo:... Que abismo de ignorância e de baixo 
egoísmo se esconde em quem pensa que o homem é o deus 
de si mesmo e que o seu futuro não pode deixar de ser 
triunfal. Concluo com este pensamento de Nicola 
Chiaromonte: "(...) acredito que, hoje mais do que nunca, o 
pior inimigo da humanidade é o otimismo, qualquer que seja 
sua forma. Ele, de fato, equivale pura e simplesmente à 
recusa de pensar, por medo das conclusões a que 
poderíamos chegar."

Citando versos de Dario Bellezza: "Fugaz é a juventude, um 
suspiro a maturidade, avança terrível a velhice e dura uma 
eternidade".

A velhice passa a ser então o momento em que temos plena 
consciência de que o caminho não apenas não está cumprido, 
mas também não há mais tempo para cumpri-lo, e devemos 
renunciar à realização da última etapa.

Pareto, iconoclasta, céptico apaixonado, ajudou-me a 
compreender os limites da razão e ao mesmo tempo o infinito 
da insensatez humana.

Em que é que o senhor deposita suas esperanças, professor? 
Eu lhe respondi: Não tenho esperança alguma. Como leigo 
vivo em um mundo onde a dimensão da esperança é 
desconhecida. Explico: a esperança é uma virtude teológica. 
As virtudes do leigo são outras: o rigor crítico, a dúvida 
metódica, a moderação, o não prevaricar, a tolerância, o 
respeito pelas idéias alheias; virtudes mundanas e civis.

A velhice é uma fortuna, não é uma virtude, ainda que possa 
ser uma virtude tentar tirar o melhor proveito da fortuna.

Anatole France dizia que os velhos amam demais as próprias 
idéias e por isso são um obstáculo ao progresso. Para garantir 
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o progresso, os povos primitivos os comiam. Ou então os 
colocavam nas academias, o que é uma forma de embalsamá-
los.

A história progride quando ocorre a transição do velho para o 
novo, e regride quando o velho opõe resistência ao 
nascimento do novo.

O mundo do velho é um mundo onde contam mais os afetos 
que os conceitos.

Aconteceu-me muitas vezes ser criticado por uma descrição 
demasiado crua da realidade, como se tentar compreender o 
mal também em seus aspectos mais recônditos equivalesse a 
comprazer-se com ele e justificá-lo.

O que caracteriza os governos democráticos é um conjunto de 
regras de organização que permitem aos cidadãos tomarem 
decisões coletivas vinculadoras para todos através de 
mecanismos de formação de um livre convencimento e de 
manifestação direta ou indireta desse convencimento.

... o reconhecimento dos direitos do homem – condição para o 
nascimento na era moderna do Estado liberal, antes; 
democrático, depois – pressupõe uma transformação radical 
do ponto de vista tradicional, segundo o qual a relação política 
é mais observada por parte dos governantes do que por parte 
dos governados, no ponto de vista oposto, segundo o qual a 
relação política deve ser observada por parte dos governados. 
Na base dessa transformação está a concepção individualista 
da sociedade, a consideração do primado da pessoa humana 
em relação a qualquer formação social, da qual o homem 
provém naturalmente, ou historicamente faz parte; a 
convicção de que o indivíduo possui um valor intrínseco, e o 
Estado existe para o indivíduo e não o indivíduo para o 
Estado. Essa forma de individualismo, que eu chamo de ético 
para diferenciá-lo daquele metodológico e daquele ontológico, 
é o fundamento da democracia, em cuja base está a regra: 
uma cabeça, um voto. E contrapõe-se a todas as doutrinas 
orgânicas, segundo as quais o todo está antes das partes, e o 
indivíduo em si não tem valor à não ser como parte de uma 
totalidade que o transcende. Outro tema sobre o qual me 
debrucei é o da historicidade dos direitos do homem, que não 
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foram concedidos de uma vez por todas, todos de uma vez. 
Depois da afirmação dos direitos de liberdade, dos direitos 
políticos e dos direitos sociais, hoje avançamos numa "nova 
geração" de direitos, que se afirmam diante das ameaças à 
vida, à liberdade e à segurança, que provêm do crescimento 
cada vez mais rápido, irreversível e incontrolável, do 
progresso técnico. Refiro-me em particular ao direito à 
integridade do próprio patrimônio genético, que vai muito além 
do tradicional direito à integridade física.

Na preferência que dei ao pacifismo institucional ou jurídico 
em relação ao ético ou religioso, não pude deixar de sublinhar, 
de um lado, a impotência da ONU, que requer o fortalecimento 
dos meios de coerção, e de sustentar, de outro, que o poder 
maior precisa caminhar pari passu com um avanço no 
processo de democratização. Para retomar o título do livro 
sobre o qual já falei, "o futuro da democracia" – se é que a 
democracia tem um futuro – depende do duplo processo de 
democratização, seja dos Estados individualmente, que em 
sua maioria não são democráticos, seja da própria 
organização dos Estados, que se baseia ainda em ultimíssima 
instância sobre o direito de veto de algumas grandes 
potências.

... o conflito que sempre vivenciei, em um estado de perene 
"consciência infeliz", entre o político, obrigado a tomar 
decisões e que para decidir deve fazer escolhas, e o 
intelectual que pode se dar ao luxo de analisar pacatamente 
os prós e os contras de um problema e terminar sua análise 
com um ponto de interrogação.

A quem um dia me perguntou com que trecho de meus 
escritos eu me definiria, apontei a conclusão do prefácio de 
"Italia Civile": "Da observação da irredutibilidade das crenças 
últimas extraí a maior lição de minha vida. Aprendi a respeitar 
as idéias alheias, a deter-me diante do segredo de cada 
consciência, a compreender antes de discutir, a discutir antes 
de condenar. E porque estou com disposição para as 
confissões, faço mais uma ainda, talvez supérflua: detesto os 
fanáticos com todas as minhas forças".

Para terminar, noto que algumas dessas idéias podem ter sido 
distorcidas na prática para justificar alguns procedimentos de 
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uma postura neoliberal. Acredito também que possa haver 
possibilidade de exceções a algumas idéias do pensamento 
do Bobbio, para casos específicos como o brasileiro, cujas 
realidades são bem diferentes das do mundo europeu. Ele 
mesmo, inimigo dos comunistas, teve com eles, na Itália, um 
bom convívio quando o importante era combater o fascismo e 
o nazismo.

Um dos livros do Bobbio chama-se Eutanásia de Abandono. 
Um comentário final: a eutanásia é proibida, contudo, 
principalmente entre velhos pobres, pratica-se a eutanásia de 
abandono.

 

Pela leitura, garimpagem, transcrição e parcos, repito, 
parcos comentários:

Genserico Encarnação Júnior.

Itapoã, Vila Velha (ES), 19 de abril de 2002.

eeegense@terra.com.br

JORNALEGO JÁ É PÁGINA NA INTERNET.

EM [http://www.ecen.com/jornalego] VOCÊ ENCONTRA 
TODOS OS NÚMEROS. 
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JORNALEGO

  Nº 4, em 28 de maio de 2002.

 

Conto

A MULHER DE ROMUALDO

            Quem se dá ao trabalho de ler escritores amadores 
por certo se lembra de Romualdo, assassinado por engano na 
Praia da Costa (ou no conto que passou?), deixando sua 
mulher perplexa e chocada por tão descabido “erro de 
pessoa”.

Maria Angélica é o seu nome. Esta é uma parte da sua 
história, descrita no correr de um cursor irrequieto.

            Neste texto, a história inicialmente se passa nos anos 
dourados das décadas de 50 e 60. Período de recuperação 
mundial e desenvolvimento nacional. Angélica – assim 
gostava de ser chamada - era tímida e acanhada, nem sequer 
brincava com as colegas na hora do recreio. Bonitinha, se 
achava feia. Magrinha, as roupas não lhe caiam bem. Morava 
na Praia do Canto, na avenida Ordem e Progresso (hoje 
Desembargador Santos Neves). Estudava piano com D. Maria 
Penedo, no centro de Vitória, para onde ia com a “querida 
mãe” (como costumava chamá-la), duas vezes por semana, 
nos bondes da Central Brasileira. Nas outras oportunidades 
em que vinha ao centro, onde o agito se dava, era sempre aos 
domingos, para as sessões da tarde do Cine Glória, depois, 
mais crescida, para as do São Luiz. Sempre acompanhada de 
amiguinhas falantes e os namoradinhos delas, em ônibus 
conhecidos como “gostosões” da Viação Marinho. Nessa 
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época, mantinha uma paixão platônica por um primo que 
precocemente assumiu a homossexualidade. 

            Vivia a se esconder de um pai rigoroso, a comentar 
seus vestidos, maiôs e a altura da saia do uniforme azul-
marinho e pesado do colégio das irmãs do Sacré Coeur de 
Marie. Sua mãe era piedosa e aplicadíssima dona de casa. O 
irmão mais velho também a controlava chegando a infligir-lhe 
uns bons tabefes quando ela ensaiava alguns passos de balé. 
Boa aluna revezava com duas colegas nos primeiros três 
lugares da turma. 

As rezas diárias precediam as aulas. As missas dominicais 
eram obrigatórias no próprio colégio, com carimbo de 
presença nas cadernetas escolares. Em casa, vivia orando e 
se penitenciando por rezar sem a devida concentração. 
Repetia as orações inúmeras vezes querendo entrar no 
âmago de cada palavra e de cada frase. Martirizava-se por 
nem sempre conseguir. 

O mês de maio era o mês das ladainhas de Nossa Senhora 
que culminava com a coroação da imagem. Em outubro tinha 
retiro espiritual quando o mundo se enchia de nojo e de 
tristeza, de orações e cantorias pungentes. “Perdoai Senhor, 
por piedade, perdoai a minha maldade, Senhor” era um dos 
cantos entoados. Na Semana Santa as imagens se cobriam 
de roxo e aquele clima de baixo astral pairava sobre as 
cabeças das meninas pulsando jovialidade reprimida. A 
educação física era feita com bombachas que quase 
chegavam aos joelhos. 

O lado bom da vida provinciana era preenchido com as 
festinhas na casa das amigas, com as indefectíveis músicas 
para dançar de Valdir Calmon, Metais em Brasa, Bob Fleming 
e Ray Coniff. E as férias em Guarapari. Nas primeiras 
menstruações ficara furiosa com a mãe, culpando-a por isso. 

            Casou-se virgem e pariu em série três meninas lindas 
sem o conhecimento de qualquer expediente 
anticoncepcional. A pílula estava na sua fase pioneira e não 
fazia parte da vida dos casais, principalmente daqueles de 
arraigada educação católica. Foi educada para dona de casa 
e exercia com brilhos essa atividade. Deixou o piano e um 
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futuro incerto de concertista. Completara o curso clássico, 
preferência da época para as moçoilas de boas famílias e 
candidatos à advocacia. 

            Conheceu Romualdo, seu primeiro namorado num 
baile do Praia Tênis Clube. Namoraram por cinco anos, 
enquanto o esperava completar o curso de engenharia. 
Casaram-se na capela do Colégio Salesiano onde ele 
estudara. Seu marido evoluiu na atividade profissional e 
ganhou experiência no contato com o mundo e com as 
pessoas. Totalmente dedicado ao trabalho numa grande 
empresa estatal, era bastante conceituado, deixando os 
afazeres caseiros e a educação das filhas para a mulher. 

            A vida transcorreu calma e pacata. Mudou-se para a 
Praia da Costa, Rua Castelo Branco, logo depois que foi 
construída a terceira ponte ligando Vitória a Vila Velha. As 
filhas cresceram, foram educadas no Colégio Marista, 
casaram e se foram para Brasília, Rio e São Paulo. Não 
deram muito trabalho. A vidinha na Grande Vitória era então 
tranqüila. Cuidar das meninas, acompanhar os estudos, as 
festinhas, os namoros, preencheu a contento a sua vida, 
vivida em família, com o marido amantíssimo, pontilhada de 
algumas viagens de férias, aos países do oeste europeu e aos 
Estados Unidos. Nessas viagens realizava seus sonhos de 
consumo retornando cheia de quinquilharias, fotos e assuntos 
sem-fim para contar às amigas. Com a desvalorização do real, 
menores aumentos salariais e a privatização da companhia do 
marido, que lhe rendeu o medo infundado de perder o 
emprego, cessaram as viagens. 

O tédio dominou-a, principalmente com o novo estado de 
solidão a dois. Romualdo, na ativa, vivia totalmente devotado 
ao seu trabalho. Depois da aposentadoria voltou-se 
inteiramente para o seu mundo interior, preenchido com 
leituras, alguns escritos, música, além das indefectíveis 
caminhadas no calçadão. 

            Foi quando, onde e como todos sabem, aconteceu a 
ruptura. Romualdo foi assassinado. Maria Angélica se viu 
viúva e sozinha. Purgou tristes momentos, tendo perdido o 
objeto de suas lamúrias, resmungos e reclamações, estado 
que vinha caracterizando o difícil período de climatério. 

http://www.ecen.com/jornalego/no_4_a_mulher.htm (3 of 6) [16/9/2002 00:49:18]



No 4: A Mulher do Romualdo

            Nesta altura, o contista se dá conta de que o crime 
contra o marido foi praticado recentemente. Como contar o 
que vai acontecer se esse tempo ainda não aconteceu? 
Simplesmente liberta-se de qualquer verossimilhança 
temporal, no que faz muito bem. Afinal ele é um contista e não 
um mero cronista. Escapam-lhe as datas, mas a narrativa é 
fidelíssima à realidade, esta fugidia senhora. E mais, o 
contista narra no passado, ainda que os eventos sejam 
prospectivos. 

            Maria retomou os estudos. Achou Angélica um nome 
fora de moda e assumiu Maria. Fez um cursinho de 
atualização da mulher, quando percebeu serem válidos alguns 
conceitos defendidos por Romualdo. Tais idéias, quando não 
rechaçadas por ela, deixavam-na ressabiada. Principalmente 
em matéria de religião e política, pois o que ela aprendera não 
se coadunava com os pensamentos do marido que, mais 
afeito ao mundo, decodificara satisfatoriamente os 
ensinamentos recebidos. A seguir, foi aprovada no vestibular 
da Ufes e completou o curso de sociologia. Foi trabalhar numa 
ONG, defensora do meio ambiente, lato sensu, o que incluía a 
valorização do bicho-homem, passando pela libertação do 
bicho-mulher. Se o narrador não consegue precisar mais as 
atividades da ONG é porque ele não é muito chegado a essas 
objetividades, fica flanando em superficialidades ficcionais e 
não entra a fundo em nada. 

Ganhava pouco, mas com a pensão que recebia dava para 
viver bem e ainda gozar algumas viagens de férias, visitando 
constantemente as filhas, além das empreendidas por força 
do seu trabalho. Gostava do que fazia, sonhava com o seu 
trabalho. Na ONG conheceu um colega, paulista formado em 
filosofia na USP, recentemente transferido para o Espírito 
Santo, com o qual passou a manter proveitosa parceria e 
ótimas conversas. Inicialmente sobre temas profissionais. 
Depois sobre uma pauta mais elástica. 

            Passou a caminhar na praia, a fazer dieta, tinha paz 
para ler, ir aos cinemas, sair com amigos e, agora dominando 
a linguagem informática, desvendar os segredos do micro do 
Romualdo. Passou a compreender mais aquele companheiro 
casmurro depois de ter lido suas pretensas peças literárias, 
intactas na memória do disco rígido. Era como um diálogo 
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com o além, com o espírito do finado baixando no 
computador. Ficou intrigada com um portal registrado na 
agenda do Internet Explorer, o “companygilrl” que, depois, lhe 
foi esclarecido, tinha sido acessado por um sobrinho baiano 
em visita de férias à sua casa. 

            A comunicação com a memória do computador (!) e a 
convivência no seu trabalho, com o qual, a partir de um 
determinado momento, mantinha uma ligação sensual, 
fizeram-na mais calma, generosa, segura, tolerante e menos 
radical com os seus princípios religiosos e feministas, esses 
últimos calorosamente defendidos em discussões estéreis na 
faculdade. 

            Depois do expediente, às vezes estendia-se em papos 
intermináveis com o colega de trabalho, o filósofo, poucos 
anos mais velho, divorciado, sem filhos, morador do Golden 
Gate, um apart-hotel na entrada da ponte para Vila Velha. 
Telefonavam-se ao lembrar de algum assunto pendente das 
conversas. Sempre ficavam alguns como pretextos. Faltava-
lhes transpor a ponte que os separava e a ilha do continente. 

            No seu aniversário, comemorando uma idade não 
definida (para alívio do contista), recebeu colegas, amigos e 
parentes em seu apartamento na quadra da Praia. Depois que 
todos saíram, deu-se conta de que nem todos saíram. Ainda 
entretido com a Internet, em seu escritório, restava um 
retardatário. 

            Era alguém que também chegara tarde à sua vida, 
trazendo naquela noite, um buquê de margaridas e um 
champanhe francês. No fim de noite, após longos papos com 
jazz em surdina, quando a bebida espocou deu um grito 
gutural, embora contido, sintetizando, naquele ponto de 
espaço e tempo, um prazer de viver, como nunca tinha 
sentido antes. Prazer que se estendeu um pouco se 
prolongando em languidez. 

            Num lampejo vieram-lhe à cabeça os versos de Pablo 
Milanez, musicados pelo Chico, cantados pelo Romualdo em 
seus momentos de felicidade: “Soy feliz / soy un hombre feliz. 
/ Quiero que me perdonem por este dia / los muertos de mi 
felicidad”. Da recordação, ainda selecionou, de seu passado 
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mais remoto aquela cantilena em latim das missas de então: 
“Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis”. Memória 
seletiva, coerente com o momento o que, logicamente, contou 
com a ajuda prestimosa do narrador. 

            Cansada, dormiu, amparada em braços fortes e gentis, 
o sono profundo das consciências felizes que conseguem dar 
sentido à vida, na dor e na alegria de suas revoluções. 

Genserico Encarnação Júnior 

Itapoã, Vila Velha (ES), 22 de maio de 2002. 

eeegense@terra.com.br 
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JORNALEGO

Nº 3, em 17  de maio de 2002

Artigo

            Sou persistente. Pela quarta vez devo votar em Lula 
para Presidente. Por quê? As razões apresso-me a expô-las. 
E a expor-me.

            Antes, uma ligeira apresentação para efeito desta 
exposição. Sou aposentado, não exerço cargos ou mandatos, 
não tenho vínculos empregatícios, não pertenço a nenhum 
partido político, não tenho religião, não tenho nem acalento 
interesses pessoais ou de grupos. Defendo unicamente 
minhas idéias e meu voto solitário. Aceito outros pontos de 
vista o que não me impede de me opor a eles discutindo-os 
criticamente.

            Quanto às razões históricas, considero que o povo 
brasileiro, de quem todo o poder emana, ainda não teve a 
oportunidade de exercer esse poder e colocar em prática o 
citado artigo introdutório da nossa Constituição. Ele, o povão, 
se expressou e emergiu, no Brasil moderno, inicialmente 
através do “trabalhismo”. Depois da revolução de 1930, 
quando a República Velha oligárquica se exauriu, brotou a 
semente do trabalhismo. Sem entrar no mérito do movimento, 
ele floresceu com Getúlio Vargas revolucionário e ditador 
numa primeira etapa, sendo depois eleito em 1950. A seguir 
prossegue com João Goulart, vice-presidente alçado à 
presidência com a renúncia de Jânio Quadros. Jânio e Jango 
foram eleitos, ambos, numa eleição em que se podia votar 
direta e independentemente tanto no candidato à presidente 
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de um partido como no candidato à vice de outro.

            Foram as únicas vezes na história do Brasil em que os 
representantes das aspirações da massa populacional 
brasileira, a esquerda de então, populista e mais “light” do que 
o comunismo, chegaram ao poder. Getúlio suicidou-se em 
vista de pressões da direita, respaldadas por desmandos 
praticados por seus assessores. Goulart sofreu o golpe militar 
de 1964, contra as suas posições nacionalistas, esquerdistas 
e trapalhonas.

            Antes e depois desses fatos, o comando do país 
esteve sempre a cargo dos partidos e políticos conservadores 
ou de direita; segundo Raimundo Faoro, os eternos “donos do 
poder”. Lula e o Partido dos Trabalhadores são a expressão 
atual da volta daquela aspiração, agora, felizmente, livre da 
pecha “trabalhista” e de suas reprováveis características 
populistas. Esses representam não só os trabalhadores 
operários e camponeses, mas a esperança de outras 
camadas de trabalhadores da população brasileira numa 
mudança de direção na condução da Nação brasileira. Nessas 
outras camadas destacam-se a Igreja Católica (isso é bom ou 
mau?), e representativas parcelas da intelectualidade 
acadêmica e do meio artístico nacionais.

            As razões econômicas e políticas mais recentes 
levam-me a votar em Lula porque tenho certeza de que a 
assunção de qualquer partido ou político alternativo a ele 
levaria o Brasil a continuar no caminho que vem trilhando e 
que eu não concordo. Com Lula não tenho certeza nenhuma, 
tenho esperanças de mudança e ruptura com o quadro atual.

            As políticas seguidas pelos governos federais desde a 
assim chamada redemocratização do país têm se 
caracterizado por uma postura liberal ou neoliberal, como 
queiram, onde o mercado é o grande guru a ser reverenciado, 
acompanhado de uma abertura internacional inconseqüente, 
privatização açodada, desregulação da economia, ênfase em 
aspectos financeiros e desprezo ao social.

            O plano Real, que colocou fim ao processo 
inflacionário que grassava no país foi o grande acontecimento 
do governo FHC e que lhe granjeou dois mandatos 

http://www.ecen.com/jornalego/no_3_voroaberto.htm (2 of 7) [16/9/2002 00:49:22]



No 2: Voto Aberto

presidenciais. Sua repercussão social foi muito boa nos 
primeiros anos vindo, contudo, a perder expressão ao longo 
do tempo. Contudo, o preço pago foi muito alto e o equilíbrio 
ainda persistente é instável. Ele vem sendo mantido por juros 
exorbitantes, que elevam em demasia o serviço da dívida 
pública, incentivando a necessidade de entrada de capitais 
externos para fechamento do balanço de pagamentos. Por 
seu turno, este balanço, sem os resultados prometidos das 
exportações, só vem apresentando saldos comerciais 
positivos devido ao parco desempenho das importações 
motivado pelo baixo nível de evolução da economia. O 
processo de privatização foi um fracasso, quando se entregou 
a preço de banana um grande patrimônio nacional nos setores 
de mineração, metalurgia, petroquímico, energético e de 
comunicações, sem as prometidas reversões da dívida 
pública. O setor das comunicações apresentou grande 
sucesso com a disseminação de telefones graças ao avanço 
tecnológico verificado no mundo e as facilidades ainda 
oferecidas no Brasil para sua atuação, incluindo generosos 
financiamentos públicos, que por sinal foram generosos para 
todos os setores privatizados.

            O PROER foi um capítulo à parte, quando montantes 
vultosos de dinheiro foram despendidos para salvar bancos da 
bancarrota.

            O caso petróleo, apesar de não contemplar ainda a 
privatização da Petrobrás também tem sido lamentável, onde 
se antevê uma vitória de Pirro. A possibilidade de atingir-se a 
auto-suficiência na produção de petróleo e a até mesmo 
alcançarmos o status de exportador de óleo bruto, por 
paradoxal que pareça, nos leva a uma diminuição em nossa 
soberania, quando poderemos nos constituir em excelente 
alternativa de abastecimento para os EUA em relação ao 
conturbado Oriente Médio e a recalcitrante Venezuela, 
tornando-nos importadores de derivados de petróleo, de alto 
valor agregado.

            A política (ou a falta de uma política) energética foi o 
capítulo mais recente do insucesso da privatização e da 
prevalência do enfoque orçamentário sobre as necessidades 
básicas do país. Este enfoque foi o principal responsável pela 
epidemia de dengue no Rio de Janeiro e o assustador 
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aumento da carga fiscal, refletindo um verdadeiro furor 
tributário.

As dívidas externa e interna aumentaram, a recessão 
campeou, o desemprego se alastrou e a renda per capita 
estagnou-se. Isso são fatos, não é um discurso de candidato 
nem de eleitor.

            O Censo 2000 do IBGE, embora mostre que o Brasil 
melhorou um pouco, em educação (mais crianças na escola) e 
em saúde (diminuição da mortalidade infantil) não esconde a 
permanência de uma perversa distribuição da renda e da 
riqueza do país.

            Quero mudança, quero ruptura com o atual modelo, 
quero salvar o Mercosul e se entrarmos na Alca fazê-lo com a 
cabeça erguida. Quero o fim do acordo com o FMI.

            Observo que se o Governo Petista efetivamente vier a 
provocar mudanças de rumo, “contra essa tendência erguer-
se-ão com o vigor desesperado da luta pela sobrevivência 
todos os interesses privatistas, cujos privilégios se assentam 
na desigualdade social” / *. Serão inúmeros os problemas com 
a banca internacional, as multinacionais, os governos dos 
países industrializados, especialmente os EUA, e as classes 
mais abastadas do nosso país. A experiência mostra que o 
atendimento total do catecismo liberal levou a Argentina para 
o fundo do poço. Portanto vale a pena correr o risco de 
preservar o que ainda resta de nossa autonomia, o que cada 
vez torna-se mais difícil. O risco da ruptura é menor do que o 
risco da continuidade! Mudança de rumo e ruptura do quadro 
é fazer o Brasil crescer de baixo para cima e de dentro para 
fora, exatamente na direção contrária do que vem 
acontecendo.

            Essas turbulências de passagem podem ser até 
positivas, se provocadas por medidas de afirmação do caráter 
nacional. A continuar a atual política, tais turbulências vão 
ocorrer mais adiante, com piores efeitos. Lamentavelmente é 
como vejo o caminhar dos países da América Latina (talvez 
com uma pequena exceção do México, por motivos de 
contigüidade física), por força da implacabilidade do comando 
americano no continente, sem contrapontos.
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As razões político-administrativas residem no 
reconhecimento de que o PT foi o fato político mais importante 
depois de 1964 e Lula o grande artífice na sua constituição e 
consolidação. Quanto ao argumento de que Lula não exerceu 
cargo administrativo e não está qualificado para exercer o de 
Presidente é desconhecer o seu papel de presidente de honra 
do partido, destacando-se no seu fortalecimento ao longo 
desses anos recentes e na pregação de suas idéias em todo o 
território nacional e no exterior. Quanto à representatividade 
no exterior, muito comentada por algumas pessoas é 
importante frisar que quem dignifica qualquer presidente é o 
Brasil e não o contrário, não é a estampa ou erudição de um 
presidente que dignifica o Brasil.

Por outro lado o PT tem mostrado competência nas várias 
administrações por que vem passando, com poucas exceções 
sofríveis. Quanto a essas últimas pode-se citar a pioneira, 
quando ganhou a prefeitura de Fortaleza, e mais 
recentemente o governo estadual do Espírito Santo, onde o 
saldo não foi definitivamente satisfatório. O PT governa hoje 
os estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e 
o Rio de Janeiro. Já governou Brasília. Governa várias 
capitais estaduais, destacando-se São Paulo, Porto Alegre, 
Belém, Aracaju, Recife, Belo Horizonte e Goiânia. Ainda 
governa os municípios de Campinas, Santo André, tendo 
governado Salvador, Santos, Vitória e outras cidades que não 
me ocorrem no momento. No momento uma população de 
cerca de 50 milhões de pessoas está sob administração do 
Governo do Partido (descontada a dupla contagem).

Nas comissões parlamentares de inquérito e em ações de 
corrupção ou de improbidade administrativa não existe 
registro de participação de qualquer de seus membros como 
suspeitos de tais deslizes. 

Restam as razões simbólicas, que compreendem a 
possibilidade de um retirante do nordeste, que aqui aportou no 
sudeste aos 14 anos, trazido de pau de arara, operário 
metalúrgico, vir a ocupar o honroso cargo de Presidente do 
Brasil. Por outro lado, Serra está em vias de ter como seu 
companheiro de chapa o peemedebista Henrique Alves, lídimo 
representante da oligarquia nordestina.
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            Do alto dos meus 63 anos, estou ciente da dificuldade 
que vai ser eleger Lula, e, mais ainda, da necessidade de se 
eleito, lutar para mantê-lo no poder, contra as forças elitistas e 
internacionais que necessariamente crescerão com o 
propósito de impedi-lo, seja através de um processo de 
“impeachment” ou um acidente qualquer. Se tais movimentos 
de defenestração, não forem motivados por corrupção ou 
incompetência, restam a nós, seus eleitores e democratas em 
geral, o apelo às praças públicas e às ruas. Estou consciente 
disso. Afinal isso é ou não uma democracia? Há 12 anos que 
o eleitorado vem sinalizando sua vontade, democraticamente 
vencida uma vez por golpes de marketing por Collor e duas 
vezes por uma esperta e vitoriosa política de estabilização por 
FHC.

            Se não houver nenhuma pedra no caminho votarei em 
Lula pelas razões aqui expostas. Contudo, permaneço 
ansioso no aguardo de possíveis coligações. Por exemplo, 
coligar-se com a direita via PL. Espero o termo e os termos 
dessa aproximação. Acredito que não votarei numa chapa que 
tenha como candidato a vice-presidente o senador José 
Alencar, desse partido. 

            O papel do vice é muito importante no Brasil. Haja 
vista Café Filho, Jango, Sarney e Itamar. Eu não me arriscaria 
a ter probabilidade de um golpe ou acidente de percurso 
contra Lula e entregar de bandeja o poder àquele eminente 
senador e empresário de grande sucesso em suas atividades 
(sem qualquer ironia). Se fosse possível, meu candidato ideal 
para o cargo de vice-presidente na chapa de Lula seria o 
Serra.

----------------------------------

* A frase entre aspas é de autoria de Darcy Ribeiro, colhida de 
seu livro O Processo Civilizatório. Estou utilizando-a em 
contexto diferente do que foi usado no livro.

Genserico Encarnação Júnior 

Itapoã, Vila Velha (ES), Maio de 2002. 
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eeegense@terra.com.br

 

http://www.ecen.com/jornalego/no_3_voroaberto.htm (7 of 7) [16/9/2002 00:49:22]

mailto:eeegense@terra.com.br


No 2:  Malvadezas

Home
No 14: Analfabetismo
No 13: De Cabeça para Baixo
No 12: Candidatos e Partidos
No 11:Ao Fundo Novamente
Extra: Acre Doce
No 10: Jacques
No 9: Carta ao Professor N.
No 8: Viagem a Outro Mundo
No 7: do Prazer
No 6: Os Fins e os Meios
No 5: O Tempo da Memória
No 4: A Mulher do Romualdo
No 3: Voto Aberto
No 2: Malvadezas
No 1: O Sequestro
Eu
Download
Favoritos

 

JORNALEGO

Nº 2, em 9 de maio de 2002.

Conto

 MALVADEZAS

 

A violência na Grande Vitória está se alastrando. Uma 
verdadeira praga! Ninguém ignora. A Ordem dos Advogados 
capixaba pediu intervenção federal na área de segurança no 
Estado. Outro dia mesmo foi seqüestrado aquele coroa de 
Itapoã, quando caminhava lá pros lados de Itaparica. Levou 
muita porrada e depois foi solto, pois usou o artifício de não se 
identificar. Os seqüestradores mostraram-se impotentes, 
matavam-no ou, como aconteceu, soltavam-no. E o coitado 
ainda caminha no calçadão, só que agora mudou de direção. 
Sai de Itapoã e vai pros lados da Praia da Costa, por 
considerar menos perigoso.

A mulher sempre advertia o Romualdo: - Cuidado com essas 
caminhadas ao cair da noite! Olha que aquele seqüestro se 
deu pela manhã, à luz do dia! E você caminhando quando 
vem a escuridão e as luzes da praia ainda não se acenderam 
totalmente! Você não é tão idoso quanto aquele coroa, mas 
cuidado! Depois não vá dizer que não avisei!

Romualdo já tinha passado dos 60, estava aposentado havia 
três anos e fazia o que sempre gostava de fazer e não tinha 
tempo quando na ativa. Estava feliz, em estado de plena 
realização, considerando as suas humildes pretensões. Tinha 
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descoberto uma nova dimensão para a sua vida. Estava 
acima do bem e do mal. Lúcido, testemunhava as voltas do 
mundo acima das paixões. Sem interesses, sem 
partidarismos, sem religião, sem esperanças. Provocara o riso 
de um amigo ao dizer: "não preciso mais comer ninguém" 
simbolizando assim a sua, digamos, neutralidade diante dos 
apetites humanos. Tinha uma vida pacata. Cumpria um 
programa maravilhoso de leituras onde entremeava os 
ensaios mais sérios com livros de ficção deliciosos, 
geralmente os mais clássicos, e escrevia esporadicamente. 
Antigamente pensava na autoria de um romance para quando 
viesse a aposentadoria. Sentiu que não tinha fôlego para isso. 
Divertia-se com pequenos ensaios, contos, artigos diversos e 
alguma poesia ligeira. Com isso enchia a paciência e a caixa 
postal de seus amigos na Internet. Ao cair da noite evitando o 
sol agressivo, caminhava para manter a forma, controlar o 
colesterol e a glicose.

- Ro, você ‘tá com barriga de David de Michelangelo! Aos 
sessenta anos e se cuidando! Vaidoso! Mas se não fosse eu 
com essas comidinhas deliciosas e saudáveis, saladinhas, 
franguinhos, peixe fresquinho, você estaria um bagulho, né 
mesmo Rominho? Veja só, você sexagenário, com esse 
corpinho de quarenta. Cabelos só agora ficando grisalhos. 
Homem é assim mesmo! E olha que você tinha um barrigão 
de tanto tomar chope na beira da praia com aqueles amigos 
antipáticos e suas mulheres enxeridas. Nunca fui com a cara 
delas. Recuperou-se rapidamente com as caminhadas e as 
comidinhas feitas por mim com todo o carinho. Com mulher a 
coisa é diferente, além de ter o corpo deformado por várias 
gravidezes (gravidezes!? Se não é vai ser, a palavra está com 
a personagem), ainda tem que ficar em casa cuidando do lar e 
da comidinha do maridinho. Santa diabetes! Com ela você 
passou a se cuidar mais e sair menos. Mas também, que 
vantagem? Fica grudado nesses livros e nesse computador, 
nessa Internet. Depois que os filhos se casaram e se foram 
parece que não tem mais ninguém em casa.

O alerta da mulher fez-se premonição. Após caminhar seis 
quilômetros, atravessar a pista beira-mar da Avenida Gil 
Veloso e caminhar para o seu edifício, na Rua Castelo 
Branco, dois mal encarados, de motocicleta, encheram-no de 
tiros. Um na cabeça, três no tórax, dos quais um lhe varou o 
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coração, e outro na virilha, a rigor, na genitália. Estrebuchou 
ali mesmo e "foi".

Corre-corre na rua, ai Jesus, ai meu Deus, ai minha Nossa 
Senhora da Penha. Juntou gente depois dos gritos do pessoal 
que chegara às varandas dos prédios vizinhos, chamaram a 
polícia, depois o camburão levou o que restou do nosso 
Romualdo. Sua mulher foi avisada logo que voltou pra casa do 
supermercado, cheia de legumes, verduras, frangos, frutas e 
uma caixa pesada de leite desnatado. Teve uma crise 
nervosa, foi sedada e dormiu até o dia seguinte.

O delegado anotou a ocorrência, onde relatou a inexistência 
de assalto, pois o relógio estava no pulso e a carteira com 
notas e cartões de crédito intacta no bolso da bermuda do 
morto. Conclusão: suspeição de crime passional, acerto de 
contas de alguma ordem, dívida, perseguição política ou 
desagravo profissional. Crime de mando em qualquer das 
hipóteses.

Passada a crise, a mulher deu tratos à bola. Eu bem que 
desconfiava do Romualdo. Depois que se aposentou começou 
a ficar mais caladão, lendo demais, escrevendo demais. O 
danado nunca me ensinou a usar o micro. Quer ver que lá tem 
coisa! Ficava sempre parado, pensativo, contemplativo, com 
aquele mar grandão à sua frente. Talvez até estivesse 
apaixonado. Velho besta, paixão senil! Não via televisão, só 
um ou outro noticiário, uma ou outra entrevista e ainda me 
criticava por gostar de novelas, dos meus programas de 
variedades e assistir a alguns canais religiosos, que me 
deixam enlevada pra agüentar o rojão da vida com tanta 
violência, guerras e coisas do mal. E encher minha solidão.

Dívida ele não tinha, que eu saiba, pensava ela. Dizia que 
estava se restringindo ao estritamente necessário. Quanto à 
política, acompanhava-a, mas não participava de nada. Os 
compromissos do seu trabalho já não existiam mais, portanto, 
envolvimento em casos profissionais não era certamente o 
motivo do crime. Só podia ser mulher.

O bandido não me procurava mais. Quando eu vinha com uns 
dengos ele se retraia. Ah! Aí tinha algo! Foi essa a razão do 
crime. Com certeza! Bandido! Homem é sempre tudo igual. É 
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isso que dá, deve ter se metido com essas menininhas 
gostosas de peitinhos e barriguinhas de fora ou mais 
provavelmente com uma mulher casada, dessas que Vila 
Velha está cheia, querendo arrumar-se na vida, ter um bico 
para comprar vestidinhos "fashion", coisas assim. Eu saco 
bem isso! Era por isso que o dinheiro estava curto. Eu sempre 
reclamando e o bandido dizendo que a aposentadoria vinha 
minguando em termos reais. Como assim? Se ele recebia 
mais reais do que quando se aposentou! Acho que o 
"estritamente necessário" devia incluir uma saída com alguma 
sirigaita e presentinhos, motéis, e outras sem-vergonhices 
mais. Calhorda! Nunca me enganou! Pagou caro. Aquele tiro 
no saco foi simbólico, deram o recado.

No funeral e na missa de sétimo dia não verteu lágrimas. 
Impoluta, aparentava resignação. Na realidade se roia por 
dentro, morrendo de raiva daquele mau-caráter.

Três semanas depois, outro crime voltou a abalar a população 
da Praia da Costa. Um advogado foi assassinado, após sua 
caminhada pelo calçadão, ao cair da noite, quando se dirigia à 
sua casa na mesma Rua Castelo Branco. Três pessoas, num 
Gol branco, foram vistas por um vizinho fugindo após os tiros. 
As ações do advogado contra grupos com negócios escusos e 
integrantes do crime organizado no Estado logo deram 
margem à suposição de quem teriam sido os mandantes. A 
polícia foi rápida no descobrimento do carro, prenderam dois 
dos matadores que, prontamente, confessaram os crimes e 
continuam sendo interrogados visando o esclarecimento total 
do caso.

Os crimes, no plural, elucidaram a "falha técnica" dos 
bandidos no primeiro assassinato.

A missa de mês da morte do Romualdo, no Convento da 
Penha, mostrou uma viúva chorosa, como não acontecera 
anteriormente. Certamente por tomar consciência da 
barbaridade gratuita do erro de pessoa daqueles malvados.

 

Genserico Encarnação Júnior
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Itapoã, Vila Velha (ES), 20 de abril de 2002.

eeegense@terra.com.br
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JORNALEGO

Nº 1, em 30 de abril de 2002

Conto

SEQÜESTRO 

Que diferença faz viver mais 10 ou 20 anos, depois dos 66? 
Que é isso diante da eternidade? Esses anos invariavelmente 
vêm cheios de achaques, doenças, limitações. Pior, uma 
trombose, que me deixe troncho. Seja lá como for, não é por 
que pense assim que eu vou ficar aqui parado sem reagir.

Calçou um moderno par de tênis Reebok por cima de meias 
também de grife e saiu pelo calçadão. Vestia uma bermuda 
caqui com aqueles grandes bolsos laterais que estavam na 
moda, camisa de malha branca, fina, alvíssima, com a marca 
da confecção, discreta, na altura do coração que, por sinal, 
vinha sendo abastecido por uma artéria 80% obstruída, 
depósitos de uma vida de muita comida, muita bebida e 
poucos exercícios e que lhe rendera também uma diabetes. 
Da indumentária, ainda tinha um belíssimo chapéu panamá 
comprado em Quito e um relógio não muito caro, mas vistoso.

Concordava com um cronista que acabara de ler. "Para 
pessoas maiores de 60 anos e de consciência plenamente 
tranqüila, tudo já prescreveu. Além disso, eles não participam 
mais da concorrência humana. Ordinariamente, apenas se 
esforçam para receber os seus proventos". Assim pensava, 
assim era o seu caso. Portanto estava na prorrogação, talvez 
quem sabe, na modalidade da morte súbita, com a vida já 
ganha e bem vivida.
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Fora operado da próstata e estava caminhando a passos 
largos para a impotência sexual, o que absolutamente não o 
preocupava. Sexo dá muito trabalho! Requer muito esforço! 
Em especial agora que enviuvara recentemente.

Boa aposentadoria, razoável patrimônio, os filhos e netos 
morando fora, bem de vida, restavam-lhe as leituras, o cinema 
nos cinemas e as caminhadas. Morava sozinho na beira da 
praia. A solidão era uma companheira querida, silenciosa e 
não muito exigente. Uma empregada doméstica lhe servia 
todos os dias, menos às quartas e aos domingos.

Saía sempre com um cartão de visitas no bolso com seu 
nome, endereço e telefone. Se acontecesse o "golden goal" a 
empregada seria avisada e já estava instruída para o que 
desse e viesse. Se me faço entender, vivia em estado de 
graça, preparado para a morte e a aguardava sem temor. 
Costumava dizer: viver é bom, morrer também deve ser.

No dia do seqüestro, uma quarta-feira, estava com duas notas 
de dez no bolso, para a emergência de um táxi, e outras 
tantas de um real para beber água de coco.

Quem o seqüestrou foi uma turma recém chegada de um 
subúrbio carioca, três homens e duas garotas, que vieram 
fazer a praça num mercado menos concorrido, a poucos 
quinhentos quilômetros de seu local de origem, alcançável 
com uns vinte e poucos reais por cabeça, em ônibus com ar 
refrigerado, banheiro, cafezinho e água gelada. Chegaram 
pela manhã na Rodoviária de Vila Velha, roubaram um carro 
para dar status, alugaram um barraco com um pátio para 
garagem em Terra Vermelha, sem pagar sinal; iam entregar 
uma encomenda que trouxeram e depois pagariam. Se 
mandaram para o calçadão da praia de Itaparica. 

Não conheciam ninguém. Não tinham a necessária 
organização para seqüestros, mas precisavam começar para 
entrar "algum". Vamos pegar um coroa com pinta de barão. 
Ele deve ter sua família, sua conta bancária, seus cartões de 
crédito, seu carrão, seu apartamento, desses de varandões na 
orla da praia.

Vagaram do final de Itaparica a Itapoã, desceram pela Praia 
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da Costa até o Clube Libanês. Voltaram por dentro, pegaram 
o início da Rodovia do Sol e entraram novamente para 
Itaparica, no primeiro acesso, depois de contornarem o trevo 
da Rodovia Darli Santos. A primeira figura que depararam foi 
o coroa, nosso ilustre personagem, sete horas da manhã, 
naquele faixa nova da calçada e do asfalto, ainda sem 
construções vizinhas. Tá lá nosso homem, disse o 
companheiro ao que estava na direção. Os outros três tinham 
ficado em casa. Conforme combinaram pararam ao lado da 
caça. Um dos dois saltou do carro, pediu uma informação 
qualquer, enquanto o motorista, foi para trás do carro e abriu o 
porta malas. Uma coronhada na nuca do velho e rapidamente 
o colocaram desacordado na mala que, de imediato, foi 
fechada. Apanharam o chapéu na calçada e zarparam.

Dali para Terra Vermelha, para casa recém alugada, foi um 
pulo. A porta do pátio se abriu imediatamente e o carro entrou. 
Na mala, ainda desacordado, o nosso herói.

Acordou atordoado balbuciando aquelas palavras inevitáveis. 
O que aconteceu? Onde estou? Explicaram. Meteram as 
mãos ávidas nos bolsos da bermuda e de lá tiraram os vinte e 
poucos reais. O relógio foi sacado devidamente e o elegante 
chapéu panamá ficou bem, embora folgado, na cabeça de 
uma das meninas.

O coroa notou que o cartão de visita não estava entre as 
notas; fora esquecido. Com dores de cabeça bolou 
rapidamente a sua estratégia.

Seu nome, endereço e telefone? Silêncio. Depois de 
perguntado outra vez e tendo levado uma porrada, respondeu: 
não digo. Como não diz! Vais ficar mofando e apanhando aqui 
até dizer. Nosso plano é simples, queremos uma grana 
esperta, aí por volta de uns 50 mil. Sua família nos paga e 
você ´ta livre para sair pra outra. Novas perguntas, novas 
porradas, novos silêncios. 

A empregada chegou no dia seguinte, aí por volta de oito e 
meia, nove horas. O patrão deve estar caminhando ou foi para 
Guarapari, como costuma, sem me avisar. Não se preocupou 
em olhar o carro na garagem. Começou a fazer os serviços da 
casa e preparar a saladinha e o franguinho grelhado para o 
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almoço.

Qualé coroa? Vai ficar mudo aí, não vai dar o serviço? Ele dá, 
ele dá... é só levar mais uns castiguinhos. E toma cascudo.

Senhorial, do alto de sua filosofia e de sua idade disse: escuta 
aqui, ó garotos. Não vou dizer nada. Não tenho nome, 
endereço, parentes ou telefones para fornecer. Já vivi 
bastante e muito bem. Tenho sim, um bom patrimônio, um 
belo carro, polpudas contas bancárias, mas não vou dar o 
serviço. Vocês podem me encher de porrada, podem me 
matar que não vai sair nada. Vocês estão fodidos. Tão fodidos 
quanto eu. Vão procurar outra turma. Não temo morrer, resisto 
bem à dor, já fui torturado durante o regime militar, não tenho 
religião, sou materialista e ateu. Não tenho nada a perder. 
Agora me resta morrer, acho que vai ser bom, assim evito 
alguma doença mais grave daqui pra frente. Depois da dor de 
perderem o pai, meus filhos receberão suas partes na herança 
e pronto. O lucro deste seqüestro, portanto, será deles. 

Esse diálogo de porradas e doutrinação, ameaças e pedidos 
negados durou dois dias. A empregada, na sexta-feira, 
começou a desconfiar do desaparecimento do patrão. Entrou 
em contato com a família, com os filhos no Rio e São Paulo. 
Os parentes de Vila Velha contataram a polícia e pediram 
confidencialidade. Esperemos um contato. Desconheciam que 
o seqüestrado não tinha levado qualquer identidade e não se 
identificara como estratégia. E a espera continuou.

No terceiro dia, todos exaustos, com o dinheiro que trouxeram 
acabando, mesmo acrescidos dos parcos vinte e poucos reais 
do coroa, os seqüestradores começaram a perder as suas 
expectativas e decidiram sair para outra. Abandonar o local, o 
velho e ir em frente. Assim o fizeram.

Na tarde deste dia, nosso herói se sentiu isolado no seu 
quarto miúdo. Forçou a porta e a abriu. Ninguém em casa. 
Silêncio. Compreendeu de imediato que estava sozinho.

O plano dos bandidos falhou. Sua expectativa de morrer, já 
dada como certa, falhou também, pois tinha certeza que não 
sairia vivo dessa. Surpreendeu-se com o sucesso de sua 
estratégia. Agora era sair e voltar a encarar a velhice que lhe 
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esperava com seus percalços. Velha seqüestradora, mais 
arguta e perspicaz que o grupelho de bandidinhos. Velha 
bandida, essa sim, que, ao fim e ao cabo, vai me matar. 
Possivelmente com maior e mais longo sofrimento. Sem 
respeitar qualquer estratégia fajuta como a de esconder 
identidade. Irremediavelmente. Inapelavelmente. 

Vagou pela casa, no escuro da noite que já se iniciara, 
tateando as paredes não rebocadas procurando a saída. 
Onde estava a porta? Achou. Estava trancada. Continuou 
procurando uma alternativa.

A saída, onde está a saída?! 

 Genserico Encarnação Júnior

eeegense@terra.com.br

Itapoã, Vila Velha (ES), 27 de março de 2002.
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