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O humor
do poeta

“O

fantasma é um exibicionista
póstumo.”
“Pertencer a uma escola poética é o mesmo que ser condenado à prisão perpétua.”
“Os verdadeiros crimes passionais são os sonetos de amor.”
“A coisa mais solitária que existe é um solo de
flauta.”
“A verdadeira couve-flor é a hortênsia.”
“A modéstia é a vaidade escondida atrás da

porta.”
“A vista de um veleiro em alto-mar remoça a
gente no mínimo uns cento e cinquenta anos.”
“Atenção! O luar está filmando.”
“A alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe.”
“Os clássicos escreviam tão bem porque não
tinham os clássicos para atrapalhar.”
“‘Le penseur’ do Rodin... Coitado. Nunca se
viu ninguém fazendo tanta força para pensar.”
“A natureza é barroca, o sonho é barroco...
O que teriam vindo fazer neste mundo as colunas gregas?”
“O mais triste da arquitetura moderna é a resistência dos seus materiais.”
“O crítico é um camarada que contorna uma
tapeçaria e vai olhá-la pelo lado avesso.”
“A expressão mais idiota que ex iste é

‘adeusinho’. ”
“Não sou mais que um poeta lírico,/Nada sei
do vasto mundo.../Viva o amor que eu te dedico,/Viva Dom Pedro Segundo!”
As frases e os pensamentos acima não são
nem do Millôr Fernandes nem do Ivan Lessa,
são de outro humorista brasileiro que também
já morreu: Mario Quintana. Estão no livro “Do

“Os verdadeiros crimes passionais
são os sonetos de amor” —quem já
gostava do Quintana poeta
vai gostar de descobrir que
ele era um dos melhores
humoristas do seu tempo

Depois de Chávez
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e faz falta o mínimo senso de localização aqui no Rio. O mesmo que
nunca tive no tempo que morei em
São Paulo, uns 15 anos. O único lugar onde sei sempre pra que lado devo seguir é
Sorocaba, São Paulo, onde vivi meus primeiros
20 anos. Por isso sei que não tenho autoridade
pra falar sobre sinalização de trânsito no Rio de
Janeiro, embora já possa dizer que é minha cidade, pois aqui passei a maior parte de minha
vida, estes últimos 29 anos.
Quando chegava ao Rio, de carro, pela Avenida Brasil, sempre errava a entrada pra Zona Sul
e acabava indo pra Niterói. Quase 20km a mais,
depois de passar sete horas dirigindo. Não era
agradável. Era difícil entrar à direita no momento certo, quando a placa de sinalização aparecia
na última hora.
Sei que existem pessoas competentes no departamento de sinalização de trânsito de nossa

Diabéticos ou
diabólicos?

E

rizada no futuro previsível, e o chavismo, um
protagonista na política nacional, da mesma
forma que o peronismo segue sendo uma força
vital na Argentina seis décadas após a derrubada de Juan Domingo Perón, em 1955.
No entanto, a Venezuela hoje está ameaçada
por severa inflação, tendo desperdiçado quase
US$ 1 trilhão em receita do petróleo e empréstimos desde que Chávez ganhou a primeira eleição, em 1998. A inflação ao consumidor, não
obstante controle de preços e maciços subsídios
à importação, deverá romper a meta oficial de
20% no ano. Há estimativas de que o déficit fiscal alcance 17% do PIB, obscurecido por fundos
à margem do orçamento acessíveis apenas a
Chávez e seus colaboradores mais próximos.
Até que Chávez retornasse a Cuba em dezembro
para sua última cirurgia, funcionários vinham
planejando uma grande desvalorização da moeda — o preço do dólar no mercado negro está
quatro vezes acima da cotação oficial.
Até agora, a Venezuela tem sido salva do colapso econômico pela alta dos preços do petróleo na última década. Apesar de se gabar de
uma das maiores reservas mundiais de petróleo, a produção venezuelana caiu de 3,2 milhões de barris por dia em 1998 para 2,4 milhões
hoje, devido a politicagem, má administração e
corrupção na empresa estatal.
A PDVSA, a estatal petrolífera, gerou oito novas subsidiárias para entrar nas áreas de construção civil e na produção, importação e distribuição de comida, expandindo sua folha de pagamentos de 39 mil para 115 mil desde 2002, a
despeito de ter despedido 22 mil pessoas, incluindo a maior parte de sua equipe técnica e gerencial, que entraram em greve em 2002 em
protesto contra a politização da companhia.
A Venezuela se tornou um dos maiores impor-

impossível. Façam o teste. De preferência depois de ver um jogo no Engenhão.
Não tenho nada a cobrar da prefeitura porque
a Linha Amarela é estadual? Como o Teatro Municipal, onde o teatro é proibido? (Alô, Carla Camurati, amiga querida, sei que esse assunto é
meio tabu, mas Fernanda Montenegro ainda
não pode trabalhar no Teatro Municipal?)
Amo o Rio de Janeiro como amaria uma cidade que me recebesse tão bem, onde houvesse
tanta natureza, tanto mar e floresta, onde há lugares incríveis como o Jardim Botânico, e minha
recente paixão, o Parque Nacional da Tijuca, e a
Prainha, e a Praia da Barra, a Vista Chinesa, o
Maracanã (com aldeia e Museu do Índio) e as
arquibancadas mais próximas do campo onde
dê pra enxergar os jogadores.
Mas, parodiando a piada, como disse Deus:
“Vocês vão ver a sinalização de trânsito que eu
vou colocar lá!” l

m junho de 2010, Originais já
estocadas para a Copa, passei
mal. Era a diabetes-2, a “boazinha” (apreciada marca de cachaça). Com o tempo, fui vendo que a
filha da... da falha pancreática era uma
porção de coisas, menos boazinha. Tive
crises de hipoglicemia, um troço horroroso, Lila e Paulinho da Viola me salvaram de uma delas, meus antebraços
descascavam com a glicose normal, como se eu estivesse trocando de pele,
mordidas de mosquito transformavamse em perebas assustadoras... Não vou
listar o conjunto de aberrações com
que a diabetes-2 me presenteou, mas
fiquei impressionado com uma: depois
de um ano com essa porcaria, chegaram, como os Hells Angels em cidade
do interior, os pesadelos diabéticos.
Vou tentar descrevê-los, mas não acredito que possa transmitir o medo que
me causam. Por exemplo, estou lendo o
jornal na varanda e começo a arfar.
Leio uma notícia absurda: o aumento
do IPTU pode chegar a um reajuste de
14.000%! Bom, viro a página. Supermercados, entre 1 e 15 de janeiro, também “reajustaram” os preços. Para ser
preciso, seis vezes em 15 dias! Começa
a sudorese, com sensação de engasgo.
Melhor forçar a leitura do que se entregar à sintomatologia. Continuemos:
aquela sábia macróbia (desculpe, Tia
Zulmira) que ocupa, num toma lá dá cá
vergonhoso, o MinC, vangloria-se de
um tal vale-cultura no valor de 50 reais
por mês. Os trabalhadores poderão
comprar revistas de quinta
Não há
categoria,
psiquiatras
DVDs, CDs, lino Planalto
vros, além da
sistemática ida
para cortar
a teatros, cineesse delírio?
mas, shows,
óperas, concertos e... peraí. Tudo isso
com 50 reais? Não há psiquiatras no
Planalto para cortar esse delírio com
medicação apropriada?
O telefone não para. Amigos se queixam das absurdas contas de IPVA. Um
outro me liga: voltou à presidência do
bloco aqui da rua um cc (calhorda e caloteiro). Ele se gaba de ser rubro-negro.
Acredito. Deixa a rua rubra de vergonha e tem a consciência negra.
Espio a telinha com o canto do olho.
Lars Grael, orgulho nacional, espinafra a Marina da Glória, privatizada. A
câmera mostra as águas fervilhando
de fezes. Lars afirmou, com sua indiscutível autoridade, que vamos passar
uma grande vergonha nas Olimpíadas
de 2016.
Enquanto isso, a Furacão do Planalto, que jurou não ser periguete, e que
só posou nua para pagar despesas advocatícias, foi eleita Rainha dos Gays.
Compareceu na festança sem calcinha e levou um grupo de apoio: três
assessores, um secretário particular,
advogados, seguranças, maquiadores, cabeleireiros, um economista do
BNDES, um ginecologista e três levantadores de silicone (um deles, exmedalhista olímpico no vôlei), além
dos pastores alemães gêmeos, Gunther e Fritz, da aristocrática família
Von Syffeharen.
Chegam do cinema os netos. Grito
para me sacudirem. Milena, que passou brilhantemente para medicina, me
adverte:
— Vô, não tem pesadelo, não. Você
está acordado.
Valha-me, como diria meu pai asmático, Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro! l

Paulo Betti é ator e fundador do Sesc-Casa da Gávea

Aldir Blanc é compositor

tadores de gasolina e diesel dos EUA, após uma
série de grandes acidentes em suas refinarias e
outras instalações, atribuídos a manutenção insuficiente, que também responde por blecautes
elétricos crônicos em todo o país. O maior sintoma de desordem social é a epidemia de assassinatos e sequestros, que tornou Caracas uma das
cidades mais perigosas do mundo e triplicou a
taxa nacional de homicídios desde 1998 para
mais de 50 em cada 100.000 pessoas.
A Venezuela representa uma advertência para
o resto da América Latina a respeito do custo da
degradação e a falência das instituições públicas. A história da Venezuela descreve o impacto
da receita ascendente do petróleo em instituições fracas, agravado pela rápida urbanização.
Depois que Chávez se for, a Venezuela continuará sobrecarregada pela pobreza e pelo conflito,
até que iniciativas coerentes sejam desenvolvidas em esforços a longo prazo para superar a
desordem e a polarização.
No momento, a economia está em frangalhos
enquanto muitos potenciais sucessores, civis e
militares, competem para assumir um legado
duvidoso. Parte deste legado é a divisão das tendências democráticas na América Latina entre
regimes populistas com instituições fracas — como em Venezuela, Bolívia, Argentina e Equador
—, e repúblicas mais cautelosas — como Chile,
Peru, Colômbia e México —, que lutam por estabilidade, crescimento e justiça social via engajamento mais profundo na economia mundial. l
Norman Gall é diretor executivo do Instituto
Fernand Braudel de Economia Mundial,
em São Paulo
N. R.: João Ubaldo Ribeiro volta a escrever no
próximo mês.

Como disse Deus...
PAULO BETTI

EU TAMBÉM
A Alice é um encanto, mas não posso deixar
que o Zuenir Ventura monopolize o gênero
crônica-vovô. Também tenho histórias para
contar da Lucinda.
No outro dia o pai e a mãe dela brigavam com
ela (alguma ela tinha feito) e ela respondia à altura — e terminou, dramaticamente, perguntando aos céus:
— Onde estão meus verdadeiros pais?! l

ALDIR BLANC

NORMAN GALL
o dia de sua posse, o presidente Hugo
Chávez estava ausente, provavelmente
lutando contra a morte num hospital de
Cuba depois de sua quarta operação para remover um tumor recorrente no abdômen. Em
esforços frenéticos para manter algo do carisma e da
autoridade de Chávez, enquanto a Venezuela afunda na desordem, seus mais próximos colaboradores
reuniram milhares de partidários em frente ao Palácio Miraflores, em Caracas, e pediram-lhes que levantassem as mãos e fizessem este juramento:
“Juro, pela Constituição Bolivariana, que defenderei a presidência do Comandante Chávez nas ruas,
com bom senso, de forma verdadeira e com a força
da inteligência de um povo que se liberou do jugo
da burguesia.”
A genialidade de Chávez para a recompensa
psicológica, concedida a seus seguidores, não é
compartilhada por seus mais próximos colaboradores, que se encontraram em Havana com o alto-comando da Revolução Cubana dias antes da
data prevista para a posse, 10 de janeiro, para decidir o que fazer. O vice-presidente Nicolás Maduro esteve pelo menos cinco vezes com o presidente Raúl Castro e o vice-presidente Ramiro Valdés,
de Cuba, que por muitos anos dirigiram o aparato
de segurança do regime de Fidel Castro. Valdés
hoje supervisiona a massa de 40 mil cubanos enviados à Venezuela como médicos, instrutores esportivos, planejadores, assessores militares e
agentes, muitos dos quais estão incorporados às
Forças Armadas da Venezuela, aos ministérios do
Exterior e da Fazenda, portos, rede elétrica, banco
central e órgãos de inteligência.
Os cubanos também foram contratados para
criar passaportes eletrônicos e carteiras de
identidade, concentrando os dados pessoais
dos 30 milhões de venezuelanos. Muitos desses
serviços são pagos em espécie e em troca do fornecimento de mais de 100 mil barris diários de
petróleo a Cuba, a preços abaixo do mercado, o
que salvou a economia socialista cubana do colapso — ela vinha afundando para níveis próximos da subsistência.
A noção de uma “Cubazuela” emergente continua sendo uma questão delicada, especialmente entre os militares venezuelanos, apesar
dos expurgos dos oficiais ressentidos com a interferência cubana na vida nas Forças Armadas.
Em meio à confusão que hoje se aprofunda, não
se pode esquecer que a conspiração está no
DNA dos militares venezuelanos. O melhor
exemplo disso é a carreira de Chávez como
conspirador contumaz desde que era um jovem
oficial, nos anos 1970, até a tentativa de golpe de
1992, que o lançou em ascendência política.
Virtualmente todas as mudanças nas estruturas políticas da Venezuela nas últimas sete décadas — em 1945, 1948, 1958 e 1992, com alternância brusca entre ditadura e democracia —
foram precipitadas por levantes militares. Um
provérbio decorrente dessas experiências, ainda repetido hoje, é que o próximo golpe será liderado por jovens oficiais ou sargentos desconhecidos para o governo estabelecido.
Qualquer que seja o resultado imediato, a Venezuela continuará sendo uma sociedade pola-

caderno H”, que a Alfaguara está publicando
junto com toda a obra poética do Quintana,
uma compilação do que ele escreveu, durante
anos, na sua seção do “Correio do Povo” de
Porto Alegre. Quem já gostava do Quintana poeta vai gostar de descobrir que ele era um dos
melhores humoristas do seu tempo.

cidade, não quero ferir suscetibilidades. Ainda
mais que ainda me sinto sempre visitante aqui
no Rio, onde moro há tempos. Sei que nossa cidade é difícil de sinalizar, os galhos das árvores, a poda etc. Mas por que as placas nos cantos das ruas, aquelas azuis, têm que ser tão pequenas? Não estou nem reclamando da ausência total de placas como acontece na maioria
das ruas.
Por que não copiar São Paulo — sei que carioca odeia comparações com São Paulo — nesse
quesito? As placas lá têm o dobro do tamanho
das daqui. E, o nome da rua, eles colocam grande e abreviado.
Será que só eu tenho dificuldade de ler as placas de esquina do Rio, em noite de chuva ainda
mais, com o semáforo aceso na contraluz?
Alguém já tentou fazer um retorno na Linha
Amarela? Certamente você vai passar umas três
vezes do ponto se obedecer à sinalização, pois o
aviso de retorno só aparece quando é impossível entrar seguramente por ele. É praticamente

