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Obras na área onde os partidos terão suas sedes 
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Palácio do Jaburu 

Brasilia já tem seis palácio»; com a adoção do parlamentarismo, pode ter o sétimo, perto do Congresso 

Colaborador de Niemeyer já sabe onde 
instalar o primeiro-ministro em Brasília 

ROBERTO LOPES 
Enviado especial a Brasilia 

Na manhã de quinta-feira passada, 
Maria Elisa Costa pode exercitar 
todo o seu sarcasmo. No Rio, onde 
mora, a filha do arquiteto e urbanista 
Lúcio Costa —um dos idealizadores 
de Brasília—, recebeu um telefonema 
de seu chefe e ex-colega de faculda
de, Carlos Magalhães, atual secretá
rio de Viação e Obras do Distrito 
Federal. 0 assunto era de trabalho 
—um exercício de imaginação sobre 
o melhor local para instalar na 
capital da República o primeiro-mi
nistro, caso o Congresso constituinte 
se decida mesmo pelo parlamenta
rismo— mas Elisa, uma arquiteta de 
mais de cinqüenta anos, de voz jovial 
e irônica, não se conteve: "Olha, eu 
acho que o parlamentarismo acaba 
com o Brasil antes que o Brasil 
invente um lugar para botar o 
primeiro-ministro", comentou ela di
vertiria com a Folha depois de falar 
com Magalhães. 

Igualmente avesso ao parlamenta
rismo, o secretário de Obras do DF 
foi muito mais objetivo que sua 
assessora. No meio da ligação, ele 
lembrou-se de uma área nova, que 
está sendo urbanizada atrás dos 
edifícios anexos aos ministérios con-
truídos no lado leste do Eixo Monu
mental da cidade —lado onde está, 
entre outros, o Ministério das Rela
ções Exteriores. O aproveitamento 
desse espaço teve, no presidente do 
PMDB, do Congresso constituinte e 
da Câmara dos Deputados, Ulysses 
Guimarães, seu principal corretor. 
Foi ele quem insistiu com o governa
dor do DF, José Aparecido de 
Oliveira, para que Brasília ofereces
se uma via moderna e exclusiva, 
onde os partidos políticos pudessem 
construir suas sedes. Uma repentina 
e generosa associação da imagem 
desse lugar —onde as obras já 
começaram—, com a imagem que o 
parlamentarismo tem de regime polí
tico baseado em partidos políticos, foi 
que produziu a idéia na cabeça de 
Magalhães. 

Jaburu para o povo 
E como uma questão puxa a outra, 

surgiu logo a de onde o primeiro-mi
nistro poderia morar. O secretário de 
Aparecido sugeriu o Palácio do 
Jaburu, às margens da lagoa do 
Jaburu, e a umas poucas centenas de 
metros do Palácio da Alvorada (resi
dência oficial do presidente da Repú
blica). 0 Jaburu está vago desde o 
fim do governo passado, quando seu 
inquilino, o maranhense José Sarney, 
resolveu, por força da morte do 
presidente eleito Tancredo Neves, 
ocupar o Alvorada. Semana passada, 
no plenário da Comissão de Sistema
tizarão do Congresso constituinte, um 
sorridente grupo de deputados par
lamentaristas achava que optar pelo 
Alvorada fora, na verdade, uma das 
primeiras —e únicas— decisões acer
tadas de Sarney. O argumento era 
simples: em um regime como o 
parlamentarista, que transforma o 
presidente da República em figura 
quase que decorativa, nada melhor 
do que morar em um palácio que é 
cartão postal da cidade. 

Mas Maria Elisa Costa não gostou 
da idéia do Jaburu. "Papai sempre 
quis transformar aquele palácio em 
um clube popular, para as popula
ções das cidades satélites, que pode
riam aproveitar os jardins às mar
gens da lagoa. Ele não gostaria da 
idéia de um primeiro-ministro mo
rando lá". Carlos Magalhães acha 
que o desejo do velho e respeitado 
Lúcio Costa nunca se realizará. 
"Imagine, transformar o Jaburu, do 
outro lado do plano-piloto (região 
urbana de Brasília), em clube para 
moradores da periferia. Não dá, não 
haveria nem como fazer o transporte 
dessa gente até lá", diz o secretário 
de Viação e Obras do DF. 

A filha de Lúcio Costa também é 
contra a idéia de se criar mais um 
palácio na capital da República, no 
caso, um para abrigar o gabinete de 
trabalho do primeiro-ministro. Brasí
lia já tem seis palácios (o do Buriti, 
sede do governo do Distrito Federal, 
o do Itamaraty, sede do Ministério 
das Relações Exteriores, o do Jabu
ru, o do Ministério da Justiça, o do 
Planalto, sede da Preskiência da 

"Correio Braziliense" 

Carlos Magalhães chefiou o escritório de Oscar Niemeyer 

"t/jn prédio de gabarito baixo que é para 
não competir com os ministérios nem com 

o Congresso, do tipo do Palácio do Planalto » 

República, e o da Justiça, sede do 
Tribunal de Justiça do DF e dos 
territórios), e a arquiteta acredita 
"que não há necessidade de se criar 
mais uma construção desse tipo". A 
opinião de Maria Elisa pode estar 
eivada de sua aversão pelo parla
mentarismo, mas o bom senso man
da que o governo do Distrito Federal 
esteja prevenido para uma capital 
com primeiro-ministro e Assembléia 
Legislativa —outra inovação votada 
e aprovada pela Comissão de Siste-
matização do Congresso constituinte. 

Mais um palácio 
A arquiteta ficaria impressionada 

com a seriedade com que o governa
dor José Aparecido de Oliveira está 
considerando o trabalho da Sistema-
tização. Há cerca de três meses, 
Aparecido chamou o arquiteto Oscar 
Niemeyer —outro dos idealizadores 
de Brasília— e, dizendo-se certo de 
que os constituintes aprovariam a 
autonomia política para o Distrito 
Federal (o que efetivamente aconte
ceu), incumbiu-o de desenhar mais 
um palácio para a cidade, para 
abrigar os futuros deputados estadu
ais candangos. A conversa teve ainda 
a participação de Carlos Magalhães, 
que foi genro de Niemeyer e que 
chefiou o escritório do famoso arqui
teto durante treze anos. "Chegamos à 
conclusão que o local mais viável 
para a Assembléia era no canteiro do 
Eixo Monumental que fica entre a 
praça do Buriti (defronte ao Palácio 
do Buriti) e o Centro de Convenções", 
contou Magalhães. 

Os deputados candangos vão, con
tudo, provocar muito menos polêmi
ca do que a criação da infra-estrutu
ra necessária a uma chefia de 
governo dissociada da já existente no 
alácio do Planalto que, com a adoção 
do parlamentarismo, ficaria supos
tamente reservada à chefia de Esta
do —chefia que caberia ao presidente 
da República. Na vordade, os diver
sos serviços que cercam hoje o 
presidente Sarney —de segurança, 
saúde e comunicações (para citar 
apenas alguns)— serão também im
prescindíveis ao primeiro-ministro. E 
talvez fosse mesmo mais econômico 
alojar o futuro chefe do governo no 
palácio do atual chefe do governo. 
Mas esse é o tipo de proposta que, 
com certeza, nem o deputadoJJlysses 

Guimarães se animará a fazer ao 
maranhense Sarney. 

A sugestão de Carlos Magalhães de 
levar a sede da chefia de governo 
para perto dos partidos políticos 
povoa também a mente dos políticos, 
só que de outra maneira. Nos últimos 
dias, o deputado Theodoro Mendes 
(PMDB-SP), 46, de centro-esquerda 
(segundo levantamento feito pela 
Folha e publicado no caderno "Os 
Eleitos", em 19 de janeiro) defendeu 
entre seus pares a idéia de que o 
primeiro-ministro brasileiro deveria 
despachar no prédio do próprio 
parlamento —um raciocínio que, se 
traz alguma lógica política, traz 
também a perspectiva de um conges
tionamento definitivo e insuperável 
nos corredores do Congresso Nacio
nal. , 

Sorriso prognata 
Esteja onde estiver, o primeiro-mi

nistro será uma atração a mais na 
capital da República. Especialmente 
para seus 1.500 jornalistas, e para as 
82 missões diplomáticas confinadas 
ao cerrado brasileiro. Os constituin
tes parlamentaristas não são, contu
do, capazes de dizer se sua presença 
poderá contribuir para melhorar de 
alguma forma a vida dos habitantes 
do Distrito Federal, um retângulo de 
5.814 km2 de área no sul de Goiás, 
que foi concebido para ter hoje uma 
população de quinhentos mil habitan
tes, e tem um milhão e oitocentos 
mil. 

Este significativo erro de cálculo já 
levou o governo de Aparecido a 
considerar que, no final do século, a 
população do DF estará na casa dos 
quatro milhões de habitantes. O que 
ainda não se sabe no Palácio do 
Buriti é se, até lá, o Distrito Federal 
já terá superado seu déficit de 
moradias —hoje calculado em 150 
mil—, sua alta taxa de desemprego 
—que entre 82 e 85 atingiu os 13,6%—, 
seu eterno problema de transporte 
público —atualmente caro e precári-
o—, o crescimento da criminalidade e 
da poluição de seus mananciais de 
água. 

Para "desmilitarizar" Brasília, 
como diziam os peemedebistas histó
ricos, dois anos e meio atrás, a 
chamada "Nova República" trans
formou a Granja do Torto —onde 
morou o ex-presidente João Figuei
redo— em estação de monta (local 

para o cruzamento de cavalos de 
raça) , a Granja do Ipê —onde 
moraram o primeiro-ministro Tan
credo Neves e o chefe do Gabinete 
Civil de Figueiredo, Leitão de 
Abreu— em centro de experimentos 
agrícolas, e a Granja do Riacho 
Fundo —onde morou o secretário 
particular dos ex-presidentes Ernesto 
Geisel e Figueiredo, Heitor Ferrei
ra— em local de terapia para doentes 
mentais. 

No final da tarde de quinta-feira 
passada, de pé e imprensado entre os 
muitos que não conseguiram lugar 
sentado para assistir o duro discurso 
do empresário Antônio Ermírio de 
Moraes contra o governo, no auditó
rio da Confederação Nacional do 
Comércio, em Brasília, um Heitor 
Ferreira desprestigiado e quase anô
nimo projetava para frente o seu 
perfil prognata, a fim de poder 
enxergar melhor. Cada vez que a 
platéia de empresários interrompia 
AntAnJO TTrrpí--irt rnrn nalinas (f isso 
aconteceu pelo menos três vezes), 
Heitor, discretamente, sorria. 

Chuvas do ofício 
A Brasília do parlamentarismo 

pode não ser melhor para viver do 
que a Brasília do presidencialismo, 
mas será —e isso é certo— mais 
cheia de formalidades, visitas proto-
colares, toques de cometa e lugares 
marcados à mesa. E isso, para os 
diplomatas encarregados do cerimo
nial nos vários palácios, representa 
um aumento em seu índice de 
convivência com o risco. Na capital 
da República ficou famosa, por 
exemplo, a história de uma recepção 
no começo da segunda metade dos 
anos 60, que o então presidente 
Arthur da Costa e Silva resolveu 
(nunca se soube bem porquê) ofere
cer no Palácio da Alvorada. Confian
te no céu azul de Brasília, o Itamara
ty não providenciou um toldo para a 
porta principal do Alvorada, e cho
veu. Ou melhor, caiu uma daquelas 
chuvas torrenciais e características 
do planalto central (onde fica Brasí
lia) de pingos grossos que se espati
fam ruidosos nos pára-brisas dos 
carros. 

Os convidados tinham que saltar de 
seus automóveis e, mal protegidos 
por prosaicos guarda-chuvas, mergu
lhar os pés na água empoçada do 
temporal. Com o embaixador da 
Espanha, contudo, foi pior. Emperti
gado, dentro de um fardão escuro e 
raramente usado, ele desembarcou 
altaneiro e aparentemente despreo
cupado com o temporal, caminhando 
a passos largos e firmes, para 
mergulhar inteiro dentro do espelho 
d'água existente na frente do Palá
cio, que a água empoçada confundira 
com o piso de mármore. A represen
tação espanhola perdeu seu titular na 
festa, mas o cerimonial do Itamaraty 
também perdeu o diplomata que não 
previu a chuva —e o toldo—, dester
rado para uma longínqua paragem 
da Ásia. 

Uma eventual sede para a chefia 
do governo parlamentarista brasilei
ro não terá, certamente, espelhos 
d'água. Carlos Magalhães a imagina 
como "um prédio de gabarito baixo, 
que é para não competir com os 
ministérios nem com o Congresso, do 
tipo do Palácio do Planalto, que tem 
apenas quatro andares". Restam, 
claro, muitos pormenores, e um deles 
é saber se o edifício será dotado de 
instalações especiais como as que 
equipam o Palácio do Planalto. A 
atual sede do presidencialismo brasi
leiro tem heliporto (páteo para heli
cópteros) e alojamento para uma 
tropa de infantaria, cujo efetivo é 
mantido em segredo (mas pode ser 
calculada no valor de uma compa
nhia de fuzileiros, em torno de cem 
soldados). Questão importante: a 
tropa é do Batalhão da Guarda 
Presidencial. 
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Tara quem vai ao Rio, 
o endereço certo da 
excelente cozinha. 
Vista panorâmica. 
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