QUINTA-FEIRA, 1° DE JUNHO DE 2006

“ Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se a muitas ilhas.”
Biblia Sagrada, Salmo 97-1,2

A esquerda brasileira: um breve contraponto

Li atentamente o edital intitulado “A esquerda
brasileira”, do último dia 27 (de abril) e confesso que me
senti instigado a fazer um breve contraponto. Através
das idéias ali apresentadas, parece-me que o periódico
assume a mesma via da grande mídia nacional nos
ataques constantes e ininterruptos ao Governo Federal,
ao Partido dos Trabalhadores e “A esquerda brasileira”,
tornarando-os a Geni da vez (personagem eternizada
nos versos de Chico Buarque). Devo igualmente
destacar que muitos dos ataques fundam-se em fatos
reprováveis que companheiros, históricos ou não (e
que gostaria de que se tornassem rapidamente excompanheiros) colocaram o Governo.
Chamo atenção para o fato de que o mesmo
destaque, tanto na grande mídia quanto no não tão
original editorial não se verifica as inúmeras realizações
e avanços a que o Governo do ex-”presidente de um
Sindicato” vem proporcionando aos brasileiros. Para
não me alongar em demasia, pontuarei apenas alguns
aspectos que estão circunscritos ao campo social e
que o editorial tanto critica.
No ano passado, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome investiu no semi-árido
nordestino R$ 3,9 bilhões. Recursos esses repassados
através de inúmeros programas de inclusão social.
Ainda na mesma região de nosso país e onde a injustiça
social parecia ser uma chaga intransponível, o mesmo
governo que é apontado com esquecimento dos ideais
socialistas, construiu 49 mil cisternas, o que possibilitou
a melhoria das condições de vida de cerca de 200 mil
pessoas. Para quem dispõe de água 365 dias por ano,
toma banho diário realmente isso talvez tenha pouco
significado e um cunho social irrelevante.
Para que não se fique apenas no longínquo Nordeste
e não ser desqualificado de governo com preferências
étnicas ou regionais, lembro que recentemente o mesmo
presidente, do mesmo governo anti-social, aqui no nosso
estado, fez com que fossem benficiados através do
Programa Luz para Todos cerca de sete mil índios
kaigangues e guaranis. Foram informados dessa
barbárie contra-social aos silvícolas? Ou trata-se de
uma bobagem gastar dinheiro público com “seres
primitivos”? A energia elétrica permitirá a essa também
parcela de brasileiros adquirir bens de consumo que
lhes permitirão inclusive ampliar a produção de leite e
seus derivados, além de proporcionar uma vida com
maior dignidade. Mesma luz que chegou a comunidades
quilombolas esquecidas secularmente. Os neo-liberais
- os quais parece-me nutrir uma simpatia fervorosa seguramente achariam um desperdício investir nesses

segmentos da sociedade brasileira.
Um outro dado e que talvez não recordado (ou façam
questão de esquecer), entre 2003 e 2006, o salário mínimo
acumulou um incremento real 25,3%. O senador Paulo
Paim que sonhava com um mínimo de US$ 100,00 anda
desatualizado. Concordo que ainda é pouco, mas
seguramente está beneficiando uma ínfima parcela de
40 milhões de brasileiros que estão podendo se alimentar
um pouco melhor.
Na última campanha presidencial o então metalúrgico
tão diabolizado no editorial havia prometido cerca de 5
milhões de empregos. De janeiro de 2003 a fevereiro
desse ano já foram criados praticamente 4 milhões de
postos de trabalho (com carteira assinada). Muitos
desses, é verdade, atirados à informalidade durante os
oito anos de governo neoliberal do PSDB. Um
compromisso de campanha que eu, você, aquele que
está desempregado espera seja superada até dezembro.
Já as hienas preferem o oposto, as motivações todos
nós percebemos!
Talvez já esteja me tornando enfadonho com os
inúmeros destaques e que me parecem – modestamente
– salvo melhor juízo, refutar a falta de atenção social do
atual governo brasileiro. Teria uma série de outros
tópicos de igual relevância para refutar a tese defendida
pelo editorialista: como a criação de diversas
universidades federais, o acesso a universidade via
ProUni, os investimentos na diversificação da matriz
energética do país eliminando os riscos de apagões, a
vertiginosa queda do risco-Brasil do durante este
governo, o controle da inflação e a ampliação das
exportações aumentando com isso o saldo da balança
comercial, a diminuição da dívida externa no período,
contrapondo-se a triplicação durante o governo tucano,
a economia de quase US$ 1 bilhão no pagamento da
dívida externa brasileira.
Cabe porém, para finalizar destacar palavras que
corroboram a diferença entre um governo de esquerda
e um governo neoliberal como o que naufragou em 2002,
após um ciclo desastroso de 8 anos, principalmente se
tomarmos como pontos comparativos os investimentos
na área social: “[O Governo] Lula dá um ‘banho’ no
antecessor em todos os quesitos, da geração de
empregos à queda na desigualdade social”. Palavras de
um petista ou de um esquerdista como adjetivou o
editorial? Não! Palavras de Delfim Neto. A mão está sendo
dada a palmatória. Porém nem todos querem ver!

Agenda

Neste sábado, 22h, no Bar do Guego tem shows com Angels e The Turtles; no
Baguta Bistrô nas quartas-feiras tem roda de samba com o Doce Balanço de
Tramandaí; já, Paulinho DiCasa, com seu repertório completo do melhor da MPB está
lá todas as quintas-feiras e nas sextas-feiras tem Paulo André no violão e voz e do
Felipe na batera, com música internacional. No domingo, Paulinho DiCasa está no
Casarão.

Festa Nacional da Música

Com uma intensa programação, aconteceu em Canela, no Hotel Laje de Pedra
o maior encontro anual de músicos do país. Houve debates sobre pirataria e novas
mídias digitais, debate sobre música e mercado independente, com ABMI, encontros
de músicos com estudantes, shows no Centro de Eventos de Canela e no Salão
Implúvio Laje de Pedra, debate sobre exportação da música e programas federais,
Rodas de música e confraternizações.

Vôos fretados

Aeronaves saíram especialmente do Rio de Janeiro e de São Paulo para trazer,
entre outros - Emilio Santiago, Leny Andrade, Negra Li, Sandra de Sá, Wanderleia,
Paula Lima, Zezé Motta , Isabela Taviani, Luiza Possi, Vixi Mainha, É o Tchan, Xandy,
Suor e Ritmo, Levada Louca e Thedy Correa, Fagner, Alceu Valença, Pedro &
Thiago; os compositores Humberto Gesinger e Tavito; a cantora Rosemary, o maestro
Eduardo Lajes, The Fevers Renato e Seus Blue Caps, Golden Boys e do Rio Grande
do Sul estavam presentes Borghettinho, Luiz Carlos Borges, Rui Biriva, Neto Fagundes,
Hique Gomez, Nico Nicolaiewski, Simone Rasslan e Adriana Marques (Rádio
Esmeralda), Geraldo Flach, Ultramen, Papas da Língua, Quartchêto, Leonardo Ribeiro,
Mário Tressoldi, Gelson Oliveira, Loma, Nelson Coelho de Castro, Maurício Marques,
Elton Saldanha, Marieti Fialho, Totonho Villeroy, Bebeto Alves, Claudio Sander, Tchê
Guri, Dante Ledesma, Produto Nacional, Gilberto Monteiro, Fátima Gimenez e Marisa
Rotemberger.
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Um Canto à Terra

A composição de Cláudio Martins e Carlos Catuipe, quase um hino do litoral, Um
Canto à Terra, foi mostrada com destaque para todos os participantes da Festa
Nacional da Música por Loma e Mário Tressoldi em apresentação feita na segunda
noite de shows no Salão Implúvio Laje de Pedra.

Votação

De hoje até o dia dez o público pode escolher, através da Internet, as suas
preferidas entre todas as músicas da Moenda, que nesta 20ª edição reapresentará
as dezenove vencedoras e ainda as dez músicas mais lembradas de todas as
edições anteriores. O site para votar é www.moendadacancao.com.br

Viola de Minha Vida

Esse é o título da música de Mario Tressoldi, Carlos Catuípe, Chigo Saga e Ivo
Ladislau que o Grupo Chão de Areia estará apresentando no Festival Viola de Todos
os Cantos na cidade de São Carlos/MG no dia 29 de julho próximo.

Os músicos da APAE

O Grupo Nossa Música formado por alunos da APAE tem encantado e arrancado
aplausos em todas a suas apresentações. É resultado da dedicação do professor
e diretor de bateria João Batista da Silveira que há nove anos vem preparando o
grupo.

