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Murillo de Aragão

Para dialogar com a sociedade, o
governo retoma o Conselhão
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Nos últimos quatro anos, políticos
como Lula, Aloizio Mercadante, Michel
Temer, o ex-ministro Joaquim Levy e,
mais recentemente, Jaques Wagner
insistiram com Dilma Rousseff para
que retomasse a frequência das
reuniões do plano do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES). 

Apenas com a possibilidade de
naufrágio político, Dilma decidiu
aceitar o óbvio: reconstituir sua
representação e prometer reativá-lo em
mais uma das tentativas de relançar
um governo que ainda não começou.

Durante quase nove anos, fiz parte do Conselhão. Encerro minha participação
com a certeza de que foi uma das experiências mais interessantes em minha
vida. Em especial, no segundo mandato de Lula, quando pude assistir ao rico
debate que se desenvolvia entre personalidades dos mais diferentes segmentos
da sociedade. Em um ambiente de crise internacional, muitas iniciativas do
governo foram propostas pelo Conselhão e/ou debatidas com seus membros. 

Participei de discussões que instruíram leis destinadas às áreas da microempresa,
da educação, das regras trabalhistas para as canavieiras, das questões
ambientais, entre muitos outros temas. 
A independência do organismo no período em que participei foi outro ponto alto.
Como cientista político e analista de conjuntura, critiquei muitas das inúmeras
trapalhadas do governo. Mesmo contra a opinião dos medíocres e
pseudoideológos de plantão, fui mantido por um longo tempo no conselho, onde
livremente exerci meu direito de opinião. Apesar da patrulha de sempre. 

Essa é a essência do conselho: a pluralidade e a diversidade de opiniões e a
possibilidade de entendimento entre contrários. Foi, sem dúvida, a lição que
aprendi no tempo de convivência com os integrantes do CDES. Mesmo
funcionando com muitas limitações institucionais, sob a condução precária dos
últimos ministros que o lideraram e do inacreditável desinteresse da presidente,
o CDES sobreviveu. 

Como uma instância de debate e reflexão, o Conselhão pode servir para testar as
iniciativas do governo, recolher muitas sugestões, além de promover o encontro

entre setores que normalmente não conversam. Nada disso tem acontecido desde
meados do mandato passado. Tomara que o Executivo realmente acorde para a
necessidade de dialogar com a sociedade e utilize o Conselhão, entre outros
meios, para compatibilizar as práticas de governo com os reclamos da sociedade
e o pluralismo político. 

Nos dois mandatos de Lula, o CDES foi um importante instrumento de diálogo
com a sociedade e objeto de interesse de muitos países. Tive a oportunidade de
participar de alguns eventos internacionais, nos quais constatei o respeito que a
iniciativa despertava mundo afora. Espero que volte a ter o apreço que
conquistou. 
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conquistou. 

Agora, Dilma retoma o conselho após quase cinco anos de desprezo e
desinteresse. Nesta semana, o Conselhão volta a se reunir com a participação de
novos membros. Vamos aguardar para ver se será apenas um palco para o
governo exibir seu parco repertório anticrise ou se poderá dar sinais de que
realmente está interessado em dialogar com a sociedade. 

Retomar o Conselhão no início de 2015 teria sido o adequado. Modernizá-lo, dar
mais dinâmica ao seu funcionamento e estabelecer um processo de troca de
experiências e informações mais intenso teria sido útil para minimizar o
ambiente de sinistrose que se instalou no país. Porém, antes tarde do que nunca.

O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

Monteiro Lobato sobre Dom Pedro II e o Governo Imperial:
######################################################################
“Tinha um rei (Dom Pedro II). Tem sátrapas (a). /// Tinha dinheiro.
Tem dívidas. /// Tinha Justiça. Tem cambalachos de toga. /// Tinha
Parlamento. Tem antessala de fâmulos (b). /// Tinha o respeito do
estrangeiro. Tem irrisão (c) e desprezo. /// Tinha moralidade. Tem o
impudor deslavado. /// Tinha soberania. Tem cônsules estrangeiros
assessorando ministros. /// Tinha estadista. Tem pêgas (d). /// Tinha
vontade. Tem medo. /// Tinha leis. Tem estado de sítio. /// Tinha
liberdade de Imprensa. Tem censura. /// Tinha brio. Tem fome. ///
Tinha [Dom] Pedro II. Tem… Não tem! Era. Não é!”
######################################################################
(a) Sátrapa = Governador de uma Província (Satrapia), entre os antigos
persas. Pessoa que levava vida faustosa, sibarita, grande senhor muito
poderoso e arbitrário, déspota. /// (b) Fâmulo = Pessoa que presta
serviços domésticos, criado, empregado, indivíduo subserviente,
caudatário. /// (c) Irrisão = Aquele ou aquilo que é alvo de risos
desdenhosos, motejos e zombarias. /// (d) Burros da raça pêga. ///
(QUEM NÃO É ALIENADO/APARELHADO/APANIGUADO PETISTA
SABE QUE ESTA É UMA PERFEITA E TRÁGICA COMPARAÇÃO COM O
QUE ACONTECEU NESTES TREZE ÚLTIMOS ANOS DE PT=PERDA DE
TEMPO NA PRESIDÊNCIA).
######################################################################
“A meta do Brasil, com cérebro, é ver legalmente dissolvido ─ e o quanto
antes ─ um governo petista que deixou de existir sem ter começado”.
(Augusto Nunes, revista VEJA) 
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Jair

O grande escritor Monteiro Lobato abaixo compara o procedimento das
pessoas no tempo do Governo Imperial, com o que passou a vigorar após
a proclamação da República, crônicas estas que RETRATAM
PERFEITAMENTE ESTES MALÉFICOS QUASE TREZE ANOS DE
GOVERNO PETISTA:
######################################################################
“Dom Pedro II agia pela presença. O fato de existir no ápice da sociedade
um símbolo vivo e ativo da honestidade, do equilíbrio, da moderação, da
honra e do dever, bastava para inocular no País em formação o vírus das
melhores virtudes cívicas. O juiz era honesto, se não por injunções da
própria consciência, pela presença da honestidade no Trono. O político
visava o bem comum, se não pelo determinismo de virtudes pessoais,
pela influência catalítica da virtude imperial. As minorias respiravam, a
oposição possibilitava-se: o chefe permanente das oposições estava no
Trono. A Justiça era um fato: havia no Trono um juiz supremo e
incorruptível. O peculatário, o defraudador, o político negocista, o juiz
venal, o soldado covarde, o funcionário relapso – o mau cidadão, enfim –
muitas vezes passava a vida inteira sem incidir num só deslize. A
natureza o propelia ao crime, ao abuso, à extorsão, à violência, à
iniquidade, mas sofreava as rédeas aos maus instintos a simples presença
da equidade e da justiça no Trono. Foi preciso que viesse a República, e
que se alijasse do Trono a força catalítica, para patentear-se bem claro o
curioso fenômeno. O mesmo juiz, o mesmo político, o mesmo soldado, o
mesmo funcionário, até 15 de novembro honesto, bem intencionado,
bravo e cumpridor dos deveres, percebendo ordem de soltura na
ausência do imperial freio, desenfrearam a alcateia dos maus instintos
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ausência do imperial freio, desenfrearam a alcateia dos maus instintos
mantidos de quarentena. Daí o contraste, dia a dia mais frisante, entre a
vida nacional sob (Dom) Pedro II e a vida nacional sob quaisquer das
boas intenções quadrienais que se revezam na curul (*) republicana.
(Dom) Pedro II era a luz do baile: muita harmonia, respeito às damas,
polidez de maneiras, joias de Arte sobre os consolos, dando o conjunto
uma impressão genérica de apuradíssima cultura social. Extinguiu-se a
luz: as senhoras sentem-se logo apalpadas, trocam-se tabefes, ouvem-se
palavreados de botequim, desaparecem as joias”. (*) Diz-se de uma
cadeira de marfim em que só determinados magistrados romanos
podiam se sentar.
######################################################################
COINCIDÊNCIA COM O BRASIL SOB GOVERNO PETISTA DESDE 2003? 
Responder   4   0  8:57 AM Jan 27, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

No atual cenário precisaria de um conselho para dizer ao governo da
necessidade de reduzir o tamanho do Estado, combater a corrupção,
enfim, adotar políticas de austeridade nos gastos públicos? Da
necessidade de entregar o governo a quem possa conduzi-lo com
credibilidade junto à sociedade e principalmente aos investidores?
Conselhos até que poderiam ajudar no chamado ajuste fino, mas de nada
adiantaria quando se trata do ajuste grosso de que o Brasil está
precisando. Na atual circunstância isso está parecendo jogo de sena e/ou
palanque de propaganda de um governo que hoje está mais para
desgoverno. 
Responder   4   0  8:31 AM Jan 27, 2016
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