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No Jockey Club com o pai, Dario
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Prefácio
Por

Mônica Sinelli

Quando o diretor da Insight, Luiz Cesar

da, ao Faro: Por que não fazemos um livro? Já

Faro, convidou-me para participar do projeto

tenho até o título – Memória RAM, brinquei.

para elaboração de um livro sobre Raphael de

Ao que o meu estimado editor respondeu, meio

Almeida Magalhães, tomei a incumbência como

vagamente: Sim, sim...

um chamamento Halley – em alusão ao come-

Publicações desta natureza envolvem um

ta que, numa vida, só se pode registrar, e com

sem-fim de esforços, ao longo de um bom tem-

sorte, uma única vez.

po, à sua viabilização. E, cinco anos depois, o

Embora eu não tenha tido a oportunidade

sinal verde acendeu, com a parceria do Grupo

de conhecer mais de perto o futuro retratado,

EBX, que abraçou conosco a iniciativa. Era hora

a aura do personagem fascinante se projetou

de acionar telefone e gravador.

de imediato na primeira entrevista que fiz com

Na primeira instância, os contatos para a

ele, em 2006, para a revista Carioquice, uma das

tomada de depoimentos de exponenciais per-

publicações com o selo de excelência Insight. A

sonalidades brasileiras, cujo tempo é rarefeito.

primeira impressão me deixada por Dr. Raphael

Mas que, de pronto, se mostraram inteiramente

fora tão definitiva que, na sequência daquele

disponíveis a reconstituir momentos especiais

encontro, perguntei, como quem não quer na-

vividos com o companheiro Raphael. Já na li-
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gação inicial muitos disparavam, de modo es-

todos os gostos: o príncipe entre as meninas,

pontâneo, a contar “causos” do convívio com

o gênio da bola nas areias de Copacabana, o

o homenageado.

exemplar advogado, o chanceler do estado da

Jornalistas são seres treinados a sublimar

Guanabara, o habilidoso articulador político,

a emoção no desempenho de suas funções. O

o arrojado gestor, o disputado conselheiro

mesmo se aplica a quem, por força da posi-

empresarial, o tricolor apaixonado, o moder-

ção que ocupa, precisa transpirar, permanen-

no ambientalista. O amigo, marido, pai e avô

temente, distante sobriedade. No entanto, o

devotado. E até – ninguém é de ferro – o de-

carismático Raphael de Almeida Magalhães

batedor que, nervoso, se impacientava diante

subverteria mais uma vez os padrões de im-

de dotações intelectuais, digamos, mais curtas,

pessoabilidade das altas rodas do mundo po-

e explodia em rojões de longo alcance.

lítico e financeiro. Vi medalhões tarimbados

Um ponto parece pacífico: o dia de um

na arte de conceder entrevistas com os olhos

dos principais artífices do processo de re-

cheios d´água, voz embargada a cadenciar, e

democratização do Brasil, decididamen-

mesmo pausar, o ritmo de seus relatos. Nessas

te, não tinha apenas 24 horas. Adutora do

ocasiões, a conversa ficava em suspensão por

Guandu e Parque do Aterro do Flamengo,

densos segundos, até que o interlocutor ater-

como vice-governador de Carlos Lacerda

rissasse do voo aonde a lembrança comovida

na Guanabara; SUS e Dataprev, no cargo

o arremessara. Duríssimo ao repórter mais

de ministro da Previdência Social do gover-

disciplinado não se emocionar junto.

no Sarney; e Porto de Sepetiba e Teleporto,

Doce, afetuoso, sedutor, leal, íntegro, do-

na condição de secretário executivo do

no de rara inteligência e voz magnética foram

Conselho Coordenador das Ações Federais

alguns dos adjetivos que se repetiram incansa-

no Rio de Janeiro, na gestão Fernando

velmente entre tantos que jorraram sem eco-

Henrique Cardoso, compõem uma amostra-

nomia, vindos dos mais expressivos nomes,

gem resumidíssima da placa RAM.

das mais diversificadas áreas. Há RAM para
8
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no Conselho de empresas e entidades co-

No decorrer da longa explanação, observei

mo Grupo EBX, Vale do Rio Doce, Light,

o quanto aquele senhor, em seus 80 anos, se-

Aliança da Bahia, Grupo Inepar, GDK S/A,

guia belo, elegante e extraordinariamente lúci-

Escola Audiovisual Darcy Ribeiro, Museu da

do. Fiquei a imaginar sua fina estampa na ju-

República, Instituto de Pesquisa Econômica

ventude. Não o veria mais. Dois meses depois,

Aplicada (Ipea), Conselho Empresarial

fui surpreendida com a notícia de sua partida.

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

Senti um estranhamento: nada, na visita àque-

(CEBDS) e Instituto BioAtlântica (IBio).

la usina de ideias, sinalizara a sinfonia final do

Em novembro de 2010, cheguei outra vez

regente de mil instrumentos para breve.

ao escritório do Dr. Raphael, na Rua Pedro

Em seguida, chega a convocação do meu

Lessa, Centro do Rio de Janeiro. Vinha ou-

editor. Por tudo e em tudo um desafio tre-

vi-lo sobre a evolução do setor securitário

mendo, especialmente, ao identificar, na tarefa

no Brasil, mais uma esfera cujo desenvolvi-

que me entregou, uma operação menina dos

mento tanto se deve a ele, ex-presidente da

olhos: o desejo sincero de reverenciar o queri-

Federação Nacional das Empresas de Seguros

do amigo Rafa, do que é fotografia irretocável

Privados e Capitalização (Fenaseg) e vice da

seu pungente testemunho.
Dizem que diamantes são os melhores pre-

Cia. Atlântica Boavista.
Enquanto aguardava ser recebida, detive-me

sentes – um bem eterno. Pois Luiz Cesar Faro

na simplicidade das instalações da salinha de

me deu a pedra mais valiosa que pode almejar

espera, em contraste ao inestimável patrimô-

quem vive da escuta ao outro e da escrita: a

nio intangível emanado atrás da porta onde

oportunidade de ajudar a recontar a trajetória

a intelligentsia batia ponto, para trocar luzes

de um homem público brasileiro que nos or-

com o filho do eminente Dr. Dario e de D.

gulha e que agiganta o país – um embaixador

Elza. A fala daquelas paredes seria, sem dúvi-

soberano das causas verde-amarelas. Que joia

da, a fonte mais preciosa com que um histo-

recebida, Faro! Um tesouro inalienável.
Todo o agradecimento aos ilustres depo-

riador poderia sonhar.
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entes, que tão gentilmente abriram espaço em

se álbum de fortes e delicadas histórias; a filha,

suas movimentadas agendas para enriquecer

Renata; e as netas Júlia e Flora.

esse mapa de memórias. Companheiros na pa-

Para concluir, não capto palavras mais con-

vimentação do Brasil que temos hoje, fizeram

tundentes do que as do genro, Cacá Diegues,

questão, para além de convergências e diferen-

em sua síntese perfeita: “Se quisermos saber

ças, de expressar o reconhecimento do espírito

exatamente quem foi alguém que partiu, basta

superior de Raphael.

observar os seus próximos que ficaram, como

E o maior carinho à família RAM, que, ainda

eles estão, como se situam no mundo, o quanto

mergulhada na dor da perda recente, tanto nos

são tolerantes e capazes de conviver com os ou-

apoiou na homenagem ao seu irresistível comen-

tros, a disposição de serem felizes. Renata, Júlia

dador – Mitzi, a companheira da vida toda, que

e Flora, formadas por Raphael, são uma prova

apresenta de forma tocante e enternecedora es-

viva disso.” Bravo, maestro!

Mônica Sinelli é jornalista.

10

Raphael
Andanças de um sedutor

11

Raphael
Andanças de um sedutor

muito mais
que um amigo

Apresentação por

Eliezer Batista
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A

travessei boa parte da minha vida acredi-

Conheci Raphael pelos idos dos anos 1960.

tando ter cinco irmãos – assim como eu,

Desde aquele tempo, desenvolvi enorme ad-

todos saídos da romântica linha de montagem

miração pelo seu trabalho, ainda que, naque-

instalada por meus pais na pequena Nova Era,

le momento, não tivéssemos estabelecido uma

em Minas Gerais. Foram necessárias quase sete

relação que se possa chamar de próxima. Por

décadas para eu descobrir que essa contabilida-

muitos anos, nossa convivência ficou prati-

de estava errada. Havia um sexto fratello, cujo

camente restrita aos encontros decorrentes

parentesco se revelou não pela genética, mas

de nossas funções públicas – eu, basicamente,

pela consanguinidade de ideias, valores, preo-

como dirigente da Vale e ministro dos gover-

cupações, interesses e, acima de tudo, de uma

nos de João Goulart e, mais tarde, Fernando

obsessão em comum: consertar a oblíqua ge-

Collor de Mello; ele, como vice-governador

ometria econômica e social do Brasil. Em um

da Guanabara, deputado federal e ministro da

momento no qual, pela ampulheta da vida, um

Previdência Social no mandato de José Sarney,

homem acredita já ter construído todas as ami-

além de outros cargos que ocupou.

zades possíveis, Raphael de Almeida Magalhães

Não obstante mantermos, durante um bom

surgiu à minha frente como algo muito maior

período, uma relativa distância, testemunhos

do que um companheiro de viagem. Formamos

de amigos em comum sempre alimentaram

uma relação de fraternidade que nem a inexo-

minha curiosidade e meu respeito em relação a

rável finitude foi capaz de interromper. Vejo,

Raphael. Nos labirintos da política, em que as

penso e sinto Raphael todos os dias.

paredes têm dois ouvidos e quatro bocas, é mui-
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to difícil alguém passar imune a intrigas. O sus-

tudo o que eu sempre ouvi sobre Raphael de

surro de maledicências e informações insidiosas

Almeida Magalhães. Nada era lenda, nada era

faz parte da sonoplastia do poder. Raphael, no

fábula. Nossa amizade fraterna se solidificou

entanto, subvertia essa trilha sonora. Até pela

em 1998, quando me uni a ele em um tour de

sua paixão e dedicação à atividade pública e

force pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro.

pela energia com que costumava defender su-

Convidado por ele, integrei-me à cruzada do

as ideias, não raramente era alvo de críticas e

Conselho de Ações Federais no estado, órgão

contestações mais veementes por parte de seus

ligado à Presidência da República e criado com

adversários. Até aí, nada mais natural. Política

o objetivo de executar alguns dos mais impor-

é esporte de contato, muito contato, às vezes

tantes projetos feitos no Rio em décadas, nota-

com golpes abaixo da linha de cintura.

damente na área de infraestrutura.

No entanto, sempre me chamou a atenção,

Por toda a minha vida, sempre me empenhei

mesmo nesse período em que não éramos mui-

ao máximo em buscar soluções economicamen-

to próximos, a ausência de qualquer questio-

te viáveis para contornar os atávicos problemas

namento à lisura de Raphael, fosse na gestão

estruturais do país. Esse foi o fio condutor de

pública, fosse na atuação político-partidária.

minha trajetória profissional. Dito assim, a

Sua honra e sua ética jamais foram arranhadas.

minha ida para o Conselho de Ações Federais

Isso se aplica também ao seu comportamento.

pode soar como mais do mesmo. No entanto,

Mesmo seus mais ferrenhos oponentes eram

a dedicação e a entrega de Raphael de Almeida

obrigados a reconhecer a elegância, o fair play e

Magalhães à missão que recebeu do então pre-

a integridade com que se movimentava na polí-

sidente Fernando Henrique Cardoso me con-

tica, atividade, em muitos casos, mais apropria-

tagiaram de maneira intensa. Com mais de 50

da a gladiadores romanos do que a cavaleiros

anos de lavor nas costas, eu me vi diante de uma

de fraque e cartola.

oportunidade única: trabalhar pela implemen-

A partir dos anos 1990, a vida me deu a sor-

tação do maior conjunto integrado de projetos

te e o regalo de testemunhar com proximidade

de infraestrutura da História do Rio. Em jogo,

14
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uma série de empreendimentos capazes de gerar

oposição. Independentemente do lado em que

milhares de empregos, um volume imensurável

estivesse – fosse por critérios ideológicos, fosse

de divisas e verdadeiramente transformar a vida

pelo distintivo partidário –, ele sempre foi res-

de parcela expressiva da população em diversas

peitado igualmente. Sem jamais abrir mão de

regiões do estado.

seus princípios e valores e tampouco desviar um

Não estávamos diante de um desafio qual-

milímetro que fosse de suas convicções éticas,

quer. Não foram raras as vezes em que nos

dialogava com gregos e troianos. Era capaz de

sentimos como dois heróis de Cervantes a que-

tomar café com os Montecchio e almoçar com

brar nossas lanças contra moinhos de vento.

os Capuleto e não raramente reuni-los à mesma

Sabíamos que teríamos de enfrentar entraves

mesa. Para ele, o interesse público estava acima

já fossilizados na História do Rio. No entanto,

de qualquer credo partidário.

guardo no mais amplo escaninho das minhas

Essa característica tão marcante em Raphael

memórias as conquistas obtidas no âmbito do

ajudou a demarcar as missões que caberiam a

Conselho. Logo na partida, percebemos que

cada um em nossa dobradinha no Conselho de

aquela dobradinha daria samba. Eu e Raphael

Ações Federais no Rio de Janeiro. Assim co-

nos complementávamos. Além da experiência

mo em todas as funções públicas que desem-

na administração pública, Raphael levava nas

penhou, ele usou desse handicap para cuidar

veias a paixão pelo exercício do ato político,

das gestões junto aos governos federal e esta-

algo que seria fundamental para a execução de

dual que fossem necessárias para superar os gar-

projetos tão complexos e de custo reconhecida-

galos e levar adiante os projetos contemplados

mente elevado.

pelo Conselho. Eu, que nunca desenvolvi qual-

Raphael tinha um ativo precioso, raro e,

quer talento para o exercício da política, não

por isso mesmo, tão cobiçado por políticos em

tinha outra opção senão admirar a habilidade

geral: movimentava-se com desenvoltura entre

de Raphael e me restringir àquele cantinho onde

todos os partidos, todas as correntes. Para ele,

passei a vida. Debruçado sobre mapas, cálculos,

nunca existiram fronteiras entre a situação e a

integrais e derivadas, fui o que sempre fui: um
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engenheiro que jamais perdeu a mania de ten-

importantes projetos de infraestrutura do Rio

tar resolver os problemas crônicos responsáveis

desde que Estácio de Sá atracou sua nau por

pelo atraso do nosso relógio econômico e social.

estas bandas, expulsou os franceses e fundou a

O que eu tinha a dar ao Rio naquele momento

cidade.

era a minha experiência na condução de grandes

Na área de logística, trabalhamos intensa-

projetos de infraestrutura, adquirida ao longo

mente para a construção do Sepetiba Tecon,

das décadas em que servi à Vale.

empreendimento que revolucionou a infra-

A bem definida divisão de competências e

estrutura de logística do país, notadamente

de vocações talvez tenha sido uma das grandes

no transporte de contêineres, e, ao longo dos

virtudes de nosso trabalho conjunto. Logo per-

anos, tornou-se fundamental para o aumento

cebemos que, em vez de sobreposições, havia

da capacidade de inserção dos produtos brasi-

entre nós uma importante soma de aptidões e

leiros no exterior. A princípio controlado pela

conhecimentos específicos sobre determinados

Vale e pela Companhia Siderúrgica Nacional

assuntos ou áreas. Desenvolvemos, então, uma

(CSN) – e hoje pertencente apenas a esta segun-

incrível complementaridade, que se mostraria

da –, o terminal se tornou um hub portuário.

extremamente profícua. Em um momento

Em 2010, foram movimentados quase 200 mil

em que a vida insistia em nos empurrar ru-

contêineres, aproximadamente 300 mil tonela-

mo ao anoitecer, vimo-nos diante de um dos

das de produtos siderúrgicos e cerca de 30 mil

períodos mais intensos e produtivos de nossa

toneladas de carga em geral. Em 2011, o Tecon

existência.

passou a receber o “Maersk Lima”, da classe

Montamos nosso bunker na sede da Fede

Samax. Maior porta-contêineres que já atracou

ração das Indústrias do Estado do Rio de

na costa leste da América do Sul, a embarcação

Janeiro (Firjan) – onde, aliás, tivemos todo

tem capacidade para oito mil Teus.

o apoio do presidente da entidade, Eduardo

Nossa colaboração conjunta ao governo fe-

Eugenio Gouvêa Vieira. A partir dali lutamos

deral durante a gestão de Fernando Henrique

pela elaboração e execução de alguns dos mais

Cardoso não ficou restrita às fronteiras do Rio
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de Janeiro. Participamos ativamente da ela-

como forma de tributo e de exemplo do va-

boração do projeto de navegabilidade do Rio

lor de Raphael de Almeida Magalhães para o

Madeira. Essa empreitada significou um gran-

Brasil. Toda a elaboração de ideias e planeja-

de salto não apenas logístico, mas do próprio

mento das ações necessárias para a viabilização

agronegócio. Ela permitiu o escoamento da

dos projetos ocorreram a custo zero, tanto pa-

produção de soja no Centro-Oeste, até então

ra o governo quanto para o setor empresarial.

destinada quase exclusivamente ao Porto de

Raphael não gostava de tocar nesse assunto.

Paranaguá (PR), pela Amazônia – projeto este

Costumava dizer que um homem não deve se

que foi desenvolvido pelo Grupo Maggi. Essa

vangloriar do cumprimento de suas obrigações.

nova saída permitiu que os produtores da re-

Se sou indiscreto e contrario sua vontade, faço-o

gião alcançassem novos mercados internacionais

com a melhor das intenções, em nome da justiça

com viabilidade financeira – até porque logís-

e do tributo a um dos maiores brasileiros que

tica não é outra coisa senão transformar uma

conheci. Raphael era um personagem público

distância física em uma distância econômica.

por excelência, mesmo quando não exercia cargo oficial – um exemplo de entrega e despren-

Trabalhamos juntos também pelo desen-

dimento cívicos.

volvimento da navegação nos rios Paraná e
Paraguai, de modo a permitir, na altura do Rio

Os atrasos sociais do Brasil também o pre-

Tietê, a passagem de barcaças cujo comprimen-

ocupavam imensamente. Raphael prestou rele-

to ultrapassava a dimensão das eclusas existen-

vantes serviços à população quando ocupou o

tes. Sempre consideramos esse projeto funda-

Ministério da Previdência Social. A ineficiên-

mental, não apenas pelo seu impacto logístico

cia do sistema de saúde também era algo que

e econômico, mas também pelo valor simbóli-

o afligia e mobilizava. Trabalhamos juntos

co. Ele consolidou a viabilidade do transporte

em um projeto da maior relevância liderado

fluvial no país, alternativa sempre ventilada na

pela Firjan, que incentivou a vinda ao Rio de

teoria e pouco aplicada na prática.

Janeiro de cientistas belgas para o experimento da terapia de células-tronco. As pesquisas

Vou cometer uma pequena inconfidência
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de ponta concernentes ao tratamento inova-

ações conduzidas pelo próprio governo. Esta foi

dor ganharam asas e foram acolhidas no Polo

uma das tantas áreas em que tínhamos enorme

Tecnológico de Petrópolis, na Região Serrana

afinamento. Nós dois sempre entendemos que

fluminense, com a criação, em 2005, dos labora-

as variáveis econômica, social e ambiental deve-

tórios do Centro de Terapia Celular do hospital

riam formar um triângulo equilátero, em uma

carioca Pró-Cardíaco.

geometria na qual esses fatores fossem comple-

Raphael era um homem público e múlti-

mentares e não excludentes entre si. Pode pa-

plo. Ao contrário do dentista, que só consegue

recer óbvio, mas não em um país onde grandes

examinar um dente por vez, ele era dotado de

projetos de interesse público sofreram atrasos

uma visão grande-angular sobre os grandes pro-

ou simplesmente foram para o arquivo morto

blemas nacionais. Além de questões de caráter

porque um desses três vértices inviabilizava os

econômico e político, tinha uma preocupação

demais e pouco se fez para que o devido equi-

especial em relação à cultura. Em 1998, por

líbrio fosse alcançado.

exemplo, teve participação decisiva na monta-

Raphael e eu participamos da criação de

gem do Instituto Brasileiro Audiovisual (Ibav).

importantes entidades que ajudaram a amadu-

Em 2002, o Ibav passaria a incorporar a Escola

recer a visão de sustentabilidade no país, como

de Cinema Darcy Ribeiro, fundada e presidida

a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento

por Irene Ferraz. O Rio de Janeiro e o Brasil de-

Sustentável (FBDS), o Conselho Empresarial

vem demais aos esforços de Raphael e de Irene

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

frente ao apuro e à qualidade hoje alcançados

(CEBDS) e o Instituto BioAtlântica (IBio). Na

pela produção cinematográfica nacional.

condição de um dos conselheiros do IBio, não

Em mais uma prova da sua pluralidade

posso me furtar a fazer uma breve menção à

como homem público, Raphael de Almeida

contribuição da entidade no sentido de promo-

Magalhães sempre se dedicou também à aplica-

ver a preservação ambiental e a gestão susten-

ção dos conceitos de sustentabilidade, fosse em

tável dos recursos naturais como indutores do

grandes projetos da iniciativa privada, fosse em

crescimento socioeconômico, dentro exatamen-
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te da visão que Raphael tinha sobre o assunto.

coqueteleira compunham uma assemblage difícil

Transporte, logística, telemática, biociência,

de ser encontrada. Raphael era, ao mesmo tem-

cultura, meio ambiente, entre tantos outros as-

po, um personagem público íntegro ao extremo

suntos. Carrego comigo um orgulho incessan-

e um dos homens mais leais e de maior caráter

te da oportunidade de ter lutado ao lado de

que conheci em minha vida. Era mais fácil um

Raphael de Almeida Magalhães nos mais diver-

sujeito não gostar de si do que não gostar dele.

sos fronts, sempre em nome do desenvolvimento

O difícil era não amar Raphael.

do país. Poucas vezes conheci um homem dota-

As inúmeras missões que compartilhamos

do de tamanho espírito cívico. Por uma espécie

galvanizaram uma amizade fraterna. Raphael

de osmose patriótica, ele conseguia transmitir

foi o meu grande amigo e companheiro dos

essa força de maneira intensa. Conviver com

últimos anos. Além dos desafios que nos colo-

Raphael significava amar ainda mais o Brasil.

caram lado a lado, tive enorme prazer em pri-

Essa energia era acompanhada de doses ad-

var de sua amizade e convivência. Passávamos

miráveis de inteligência. Raphael tinha enorme

horas conversando, momentos que reputo co-

capacidade criativa e notório conhecimento

mo alguns dos mais prazerosos que tive na vi-

sobre todos os temas com os quais lidasse. Ele

da. Sempre comungamos um senso de humor

não entrava em campo para fazer figuração. Seu

bastante aguçado, o que tornava nossas prosas

domínio sobre as mais diversas áreas saltava aos

ainda mais agradáveis. Em minha memória afe-

olhos de quem o acompanhava. Era um homem

tiva, sua casa se tornou uma espécie de sucursal

profundamente lógico em tudo, com invejáveis

carioca de Nova Era. Sempre fui recebido por

visão de síntese, habilidade intelectual e asserti-

ele e sua esposa, a adorável Mitzi, com carinho

vidade. E ainda assim – ou talvez por isso mes-

e afeto familiares.

mo – jamais precisou ser o centro das atenções.

Mitzi, por sinal, é grande responsável pe-

Gostava de compartilhar ideias, sem a pretensão

lo que relato nestas linhas. Companheira de

de ser o protagonista de nenhuma causa.

Raphael em todas as suas batalhas, sempre foi
uma pessoa dotada de enorme capacidade de

Todas essas características reunidas na mesma

19

Raphael
Andanças de um sedutor

conjugar força e delicadeza, as quais sabia usar

paz, propício à livre circulação de pensamentos

na dose certa e nos momentos adequados. Não

e à consolidação de uma amizade. É impossível,

sei precisar o quilate correto, mas, permanente-

portanto, escrever um parágrafo sobre a história

mente, houve muito da preciosa Mitzi nessa joia

de Raphael sem a presença de Mitzi.

rara chamada Raphael de Almeida Magalhães.

Essa ambiência familiar contribuiu decisi-

Um homem não consegue atuar em tantas fren-

vamente para afinar ainda mais nossa amiza-

tes – ainda mais com o ímpeto e a intensidade

de, que jamais parou de crescer em progressão

com que Raphael mergulhava em todas as suas

geométrica. Quando passamos a integrar os

missões – sem ter a seu lado uma parceira de

conselhos das empresas do Grupo EBX, de

fibra com quem possa compartilhar seus dissa-

meu filho Eike Batista, Raphael e eu nos en-

bores e celebrar suas conquistas.

contrávamos, praticamente, todos os dias. Eram

Mitzi sempre foi o ponto de equilíbrio de

três ou quatro almoços por semana, nos quais

Raphael e partícipe ativa de toda a sua trajetó-

compartilhávamos angústias, alegrias e, sobre-

ria. Alternava-se com maestria nos papéis de

tudo, essa compulsão em buscar saídas para as

conselheira e confidente, valendo-se em ambos

grandes encruzilhadas nacionais.

os casos de sua fina inteligência, de seu poder

Como se vê, não estou sendo hiperbólico ao

de observação e de sua aguçada capacidade de

consagrar Raphael de Almeida Magalhães como

compreensão dos fatos. Tudo isso, ressalte-se,

meu irmão. Nosso entendimento, a entrega às

dentro de um ambiente de grande companhei-

mesmas causas e a admiração mútua nos leva-

rismo e ternura.

ram a uma sólida relação de afetividade. Tive e

Devo dizer que Mitzi teve grande contribui-

sempre terei um amor fraterno por Raphael. Sua

ção para estreitar ainda mais meus laços de ami-

ausência me provoca um sentimento dúbio. Por

zade com Raphael. Extremamente amável, con-

um lado, uma dor lancinante; por outro, uma

vidava-me regularmente para almoçar em sua

admiração que continua sendo alimentada pelas

residência. Atitudes como essa concorrem para

lembranças que guardo de meu querido amigo.

a formação de um ambiente de tranquilidade e

Foi uma longa estrada percorrida lado a lado. A
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uma altura da vida em que o conformismo cos-

desejo de reduzir a distância entre o Brasil que

tuma nos invadir e o pijama teima em ser a nos-

temos e o Brasil que queremos.
A memória de Raphael não me escapa

sa pele, nós dois nos alimentamos mutuamente,

nunca.

carregamos nossas baterias e compartilhamos o

Eliezer Batista é ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce
e ex-ministro de Minas e Energia e de Assuntos Estratégicos.
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E assim
era Raphael

Por

Mitzi de Almeida Magalhães
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“Nada desabrocha, senão pela oferenda.” (André Gide)

de Raphael foi, na sua delicadeza, uma terna

A visita
Vinte e nove de janeiro de 2011. Perdemos

visita. Meu presente de aniversário.

Raphael.

O filme – Eliezer Batista, o engenheiro do

Oito de outubro de 2011, oito meses depois

Brasil – apresentava depoimentos igualmente

– meu aniversário. O primeiro sem Raphael,

interessantes sobre a vida e o trabalho deste gi-

meu companheiro por 50 anos. O dia, já carre-

gante chamado Eliezer.

gado de tristeza, foi, de repente, invadido por

Passamos com ele alguns finais de semana

uma forte emoção. Televisão ainda ligada, fui

no seu paraíso, em Pedra Azul. Eu me encantei

acordada, muito cedo, por uma voz familiar,

com o lugar e com a riqueza de sua personali-

inconfundível e querida. Olhei a TV e lá estava

dade. Convívio diário, Raphael e ele costuma-

Raphael falando no Canal Brasil. Inacreditável.

vam almoçar fora quase todos os dias. Quando

Fui envolvida por nebuloso sobressalto. Aquela

Eliezer mostrou desejo de perder peso, sugeri

imagem inesperada me atordoou, confundiu

almoços de regime em nossa casa. Deu bons

meus pensamentos e acelerou meu coração.

resultados.

Depois, percebi que era um depoimento anti-

Ficamos felizes quando, tempos depois,

go, sobre Eliezer Batista. Então, mais tranqui-

Eliezer encontrou Inguelore, mulher muito

la, minha intuição se iluminou e decodificou

interessante, chegando para iluminar sua vida.

aquela apresentação na TV. Numa experiência

Oferecemos ao casal um carinhoso almoço pa-

de sincronicidade, compreendi que a presença

ra que os amigos mais queridos a conhecessem.
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Desta vez, sem regime. Com champanhe e um

des que aportavam por estas bandas. Em vez

bom vinho.

de banquetes, casacas e condecorações, como

Companheiros fraternos, Eliezer e Raphael

era de costume, Raphael preferia oferecer um

idealizaram e trabalharam em diversos projetos

almoço descontraído na Ilha de Brocoió, uma

de grande relevância, segundo o depoimen-

bela propriedade do governo. As autoridades

to, nesse mesmo filme, do então presidente

ficavam encantadas com a programação mais

Fernando Henrique Cardoso. Os projetos dos

informal. E, ainda, ganhavam uma bela traves-

dois parceiros, sempre voltados para o interesse

sia de lancha pela baía.
Na visita do rei Balduíno da Bélgica ao Rio,

público, eram desenvolvidos com criatividade,

aconteceu um episódio emocionante e único.

entusiasmo e invejável lucidez.

Eliezer e Raphael tinham almas verde-amarelas.

Ele pediu a Raphael que o levasse para conhecer
uma favela, enquanto a rainha Fabíola e eu nos
dirigíamos para a inauguração de uma escola,

O governo

que teria o seu nome.

A extraordinária vocação pública de Raphael
já se insinuava desde bem jovem. Aos 30 anos

Raphael escolheu a favela da Praia do Pinto

esquematizou, com Helio Beltrão, as principais

– trecho, hoje, ocupado pela Cobal do Leblon

diretrizes do governo Carlos Lacerda, o primei-

e prédios próximos –, por ser um local de fácil

ro depois da mudança da capital para Brasília.

acesso. E lá foram os dois jovens nessa aven-

Formado por uma equipe séria e competente,

tura extraoficial. De repente, os moradores da

é considerado, até hoje, o melhor governo da

comunidade descobriram que um rei de ver-

História do Rio. Secretário de governo, com des-

dade passeava por suas vielas. Num acesso de

tacada participação, Raphael foi, mais tarde, eleito

ousadia, um menino convidou o rei para um

vice-governador do novo estado da Guanabara,

cafezinho em sua casa. O rei aceitou. E algo

em decorrência da vacância do cargo.

extraordinário aconteceu. A avó do menino,

Por essa razão, substituiu o governador, al-

quando soube que aquele personagem era o rei

gumas vezes, inclusive, para receber autorida-

da Bélgica, começou a cantar o hino daquele
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país, todo em francês. Raphael percebeu que

O cerco

alguma coisa tinha tocado profundamente o co-

Raphael se candidatou, então, a deputado

ração do rei e compartilhou sua emoção. Então,

federal. Elegeu-se com estrondosa votação. Mas

a avó do menino contou sua pequena história:

teve seu mandato interrompido pelos rumos
que o Regime Militar tomara.

Quando criança, estudei em escola pública.
Lá, nos ensinaram este hino para saudar o rei

Quando digo rumos, quero dizer que a

Alberto da Bélgica, que vinha ao Brasil. Nós

proposta inicial da chamada revolução parecia

aprendemos e, depois, cantamos para o rei. Eu

ser, apenas, uma intervenção para resguardar a

nunca entendi o sentido daquelas palavras, mas

ordem e evitar alterações nas instituições po-

nunca mais me esqueci daquele hino.

líticas, preconizadas por um atuante grupo de
esquerda. Isto se passava na gestão do presidente

O rei Alberto era avô do rei Balduíno. Uma

João Goulart, vice de Jânio Quadros, que havia

bela história, também, de sincronicidade.
Ao final do seu mandato, Carlos Lacerda, pa-

renunciado. Esse grupo, determinado a implan-

drinho de nossa filha Renata, chamou Raphael e

tar sua ideologia, organizava, no Rio, comícios

a mim para comunicar o nome de dois secretá-

com ruidosas manifestações e flamejantes dis-

rios de Estado que aspiravam a substituí-lo no

cursos. Eles dominavam a força sindical e indu-

governo. Cabia a ele, governador, a decisão da

ziam os sindicatos a gerar greves diárias, uma

escolha. Então, apresentou-nos, com autoridade,

das quais resultou na supressão do gás nas casas

sua preferência por um terceiro nome: Raphael.

do Rio. Foi bloqueada, também, a entrada de

Segundo Lacerda, sua excelente participação,

um grande carregamento de arroz que chegava

seu devotamento e sua reconhecida compe-

para abastecer o mercado da cidade. Esse mo-

tência lhe conferiam indiscutível precedência

vimento que agenciava desordem não contava

na indicação. A seu lado, eu antevi a resposta.

com a participação efetiva do presidente João

Raphael escutou, agradeceu, deu uma desculpa

Goulart. Não havia sua participação direta,

e declinou do convite.

tampouco sua censura. E a falta de firmeza do
presidente acabou estimulando o avanço popu-

Assim era Raphael, alma delicada e generosa.
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lista. A revolta dos marinheiros, a homenagem

se deslocando em direção ao palácio. Era o

dos sargentos, mais as ameaças – nada veladas

começo da invasão. Lufadas de mais angústia.

– ao governo Lacerda geraram um sentimento

Tormenta suspensa no ar. Em seguida, foram

de preocupação, que se expandia a cada dia.

informados de que a movimentação dos tanques

Tancredo Neves, líder da Câmara e político

consistia em manobra para evitar o ataque dos

com muita experiência, pressentia o perigo das

Fuzileiros. Grande alívio. E todos voltaram a

provocações e a possibilidade de um confronto

respirar normalmente. Tensão passada, situação

armado. Mas era uma voz isolada.

esclarecida, Raphael voltou para casa, inteiro,
graças a Deus.

A situação se tornou mais inquietante com a
informação de uma iminente invasão ao Palácio
Guanabara, pelos Fuzileiros Navais. Sua missão

A revolução

tinha como objetivo depor ou prender Carlos

Esse episódio desestabilizou o governo João

Lacerda. Naquele contexto, ele era o maior

Goulart e mudou os rumos da política. Sem

obstáculo para que as mudanças políticas de

perspectivas de reverter a situação, o presiden-

esquerda se instalassem com êxito.

te abandonou Brasília. Então, Auro Moura

O governador, secretários e equipes do go-

Andrade, presidente do Congresso, diante da

verno estavam isolados no palácio havia dias.

vacância do cargo, declarou o impedimento

Telefones cortados, eu não conseguia me comu-

de Goulart, em tumultuada sessão. Em segui-

nicar com Raphael. Preocupadíssima, sabia que

da, deu posse a Ranieri Mazzilli, presidente da

a defesa do palácio estava apoiada, apenas, em

Câmara.

caminhões de lixo fechando as ruas de acesso e

A proposta, para assegurar a ordem, apre-

na trincheira humana formada por jovens vo-

sentada pelos militares, foi ocupar o poder até

luntários, em vigília cívica. Suas únicas armas

a data em que Jânio Quadros terminasse seu

eram os lenços azul-celeste de identificação,

mandato. Convocariam, então, novas eleições.

amarrados ao pescoço.

Essa era a intenção. E essa foi a declaração do
marechal Castello Branco aos líderes políticos,

De repente, foi avistado o primeiro tanque
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ao ser indicado para o comando do país, como

datura de um outro militar. Seu nome: gene-

presidente da República.

ral Euler Bentes. Não para ganhar, mas para

Numa ciranda de generais, os militares se

se opor à candidatura do general Figueiredo, e

sucederam no governo, por 20 anos. Criaram

mostrar que o regime militar não tinha o apoio

o Colégio Eleitoral para legitimar suas eleições

irrestrito das Forças Armadas, como julgavam.

e foram os patronos da expressão “democracia

Essa candidatura, ainda que derrotada, foi a se-

relativa”. Ulysses Guimarães, grande opositor

mente para a abertura política. Teve sua missão

ao regime, sustentava, revoltado, que democra-

cumprida. Esse confronto resultou no último

cia era uma palavra que não aceitava rótulos.

governo militar.

Não me esqueço de sua frase: Sem substantivo

Assim era Raphael, respirava Brasil. Um

não pode haver adjetivos.

Brasil grande no seu destino e forte na sua luta.

Com poder e sem pudor, os militares editaram atos arbitrários, censuraram manifestações

A prisão

artísticas, cassaram direitos políticos, prende-

Voltando às reuniões de Brasília, os milita-

ram, torturaram.

res foram informados do crescente interesse que

Raphael, deputado federal, promovia em

inspiravam aquelas reuniões fechadas. E resol-

Brasília reuniões diárias com o objetivo de en-

veram dar uma lição no articulador daqueles

contrar uma fórmula que fosse capaz de inva-

encontros – Raphael.

lidar os padrões estabelecidos, incorporados,

Treze de dezembro, véspera do seu aniver-

agora, ao contexto político. A cada dia aumen-

sário. Uma pequena reunião em nosso aparta-

tava o número de parlamentares interessados

mento, em Copacabana, para os parabéns da

em reverter aquele assalto ao poder.

meia-noite. De repente, notícia alarmante por

Somente anos mais tarde, com o crescente

telefone:

desgaste político do governo militar, Raphael

Acabaram de prender Juscelino Kubitschek, nu-

conseguiu articular com alguns companheiros

ma cerimônia de formatura no Teatro Municipal.

uma ousada tentativa de mudança – a candi-

E estavam nos informando que Raphael seria o
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próximo. Perplexidade na sala. Alguns achavam

deputado já leu Marx? Tolstoi? Já viajou para

que Raphael deveria deixar o apartamento, com

a Rússia? As respostas, eu não sei quais foram.

urgência. Então, dei minha opinião: Você é um

Mas Raphael me disse que o oficial gostava do

homem digno. Não tem nada a temer.

que ouvia.

Logo depois, chegaram dois elementos mui-

Passados alguns dias – intermináveis dias –,

to estranhos e Raphael os acompanhou, sem re-

o oficial me telefonou para que fosse buscá-lo.

sistência. Partiram para o desconhecido. Pedi a

Estava liberado.

Raphael era dono de forte e raro magnetismo.

um amigo que os seguisse a fim de localizar a
prisão. Vila Militar.
No dia seguinte, fui com Renata, nossa filha,

O articulador dos

e Elza, mãe de Raphael, à Vila Militar, levar o

“artesãos da utopia”

bolo de aniversário. Estávamos preocupadas

Raphael trabalhava ao lado do pai, Dario

com a possibilidade de sermos impedidas de vi-

de Almeida Magalhães, grande advogado. E ti-

sitá-lo. Mas não criaram dificuldade. Entramos.

nha no escritório seu quartel-general, onde, ao

Lá dentro, também, não senti qualquer clima de

anoitecer, reunia-se a intelligentsia política do

animosidade. Fomos instaladas numa varanda e

Rio, para “salvar”o Brasil. Intelectualmente, sal-

lá comemos o bolo, em companhia de Raphael,

vavam o Brasil todas as noites. Eu os chamava,

com forçado ar festivo. Acho que os oficiais,

carinhosamente, de “artesãos da utopia”.

longe de nós, comeram também. E, certamen-

Ainda me lembro que, ao começar a aber-

te, gostaram.

tura política, Raphael organizou, em nossa casa

Raphael teve sorte. O militar encarregado

do Alto da Boa Vista, um encontro supraparti-

do interrogatório era educado e cordial, e, além

dário para discutir os novos rumos da política.

do mais, deixou-o organizar e jogar partidas de

Uma espécie de seminário que durou três dias.

futebol com os oficiais. O interrogatório era

A reunião se dava em torno de uma grande

diário e anotado. As perguntas vinham pron-

mesa redonda. Sem cabeceiras, não haveria lu-

tas e algumas eram inacreditáveis. Exemplo: O

gares privilegiados. Nessa espécie de távola, os

28

Raphael
Andanças de um sedutor

cavaleiros discutiam, concluíam e anotavam.

pre à frente de articulações engenhosas e atrás

Levaram as anotações, mas deixaram desenhos,

de soluções possíveis.

alguns sugestivos – círculos interligados lembravam algemas, rabiscos de pequenas estre-

Outras atividades,

las sugeriam insígnias de general, balões soltos

e mais convocação política

anunciavam liberdade.

Além de política e advocacia, os interesses

Entre os presentes, lembro-me de alguns no-

de Raphael abrangiam os mais variados campos.

mes: Teôtonio Vilela, Miguel Arraes, Fernando

De espírito empreendedor, sentia-se motivado

Henrique Cardoso, Severo Gomes. Estes dois úl-

quando se tratava de enfrentar desafios.

timos foram nossos hóspedes. Acho que Ulysses

Um desses exemplos, eu me lembro, foi o en-

Guimarães também esteve na reunião, mas só

tusiasmo ao colocar suas ideias no livro Projeto

por um dia. Recém-chegado do exílio, Arraes

Brasil, escrito em parceria com Teotônio Vilela,

estava silencioso e contido.

então senador da República.

Nós tínhamos um empregado pernambuca-

Entre as inúmeras atividades, atuou no mer-

no, e ele se recusava a acreditar que Arraes es-

cado de seguros como presidente da Fenaseg –

tivesse em nossa casa. Pediu para vê-lo. Então

Federação Nacional das Empresas de Seguros

beijou-lhe as duas mãos, levantou os olhos e,

Privados e Capitalização – e também como

com a voz quase sumida, conseguiu murmurar:

vice-presidente do Grupo Atlântica Boavista

Nosso pai, pai dos pobres. Fatos inesperados

de Seguros.
Como conselheiro, participou de várias

como este emocionam.
Os repórteres, em sua missão, sempre mar-

empresas e instituições culturais e políticas:

cada por desafios e dificuldades, acamparam

Vale do Rio Doce, Aliança da Bahia, Inepar,

ao lado do nosso portão, durante os três dias.

Escola Audiovisual Darcy Ribeiro, Light,
GDK S.A., Museu da República, governo Luiz

Ao final da reunião, Fernando Henrique os

Henrique, de Santa Catarina, IPEA (Instituto

atendeu e informou o que podia.

Raphael, imantado pela política, estava sem-

de Pesquisa Aplicada), Instituto BioAtlântica,
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CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro pa-

ção, em Jardim Bangu, de uma bela escola para

ra o Desenvolvimento Sustentável) e, mais re-

mil alunos com o nome de Raphael de Almeida

centemente, empresas do grupo EBX, de Eike

Magalhães.

Por onde passou, Raphael deixou a marca

Batista. Não tenho certeza se a lista está com-

do seu carisma, competência e ética.

pleta, mas esses convites retratavam claramente
a importância que era dada à colaboração de
Raphael.

O esporte

Ainda no setor político, idealizou planos di-

Amante de todos os esportes, tinha no tênis

retores do governo de Mato Grosso, da primei-

e no futebol seu maior interesse.

ra prefeitura de Brasília, do governo de Santa

Nos finais de semana, tínhamos em nossa

Catarina. Foi secretário de Cultura do Rio de

casa um professor que dava aulas de tênis para

Janeiro e representante das Ações Integradas do

a família. Todos acabaram jogando, razoavel-

governo Fernando Henrique Cardoso, também

mente. Mas o desejo dos jovens de dormir pela

no Rio.

manhã adentro foi mais forte e pôs um ponto

Como ministro da Previdência e Assistência

final naquelas aulas.

Social, implantou, com a criação da Empresa de

Íamos, com frequência, assistir às partidas

Tecnologia e Informação da Previdência Social

de tênis em Roland Garros, na França, a con-

(Dataprev), a necessária informatização para

vite do Braga. Grandes jogos. Assistimos a uma

agilizar a intrincada estrutura do Ministério.

emocionante partida em que Guga derrotou

Criou o Sistema Único Descentralizado de

Federer. Falando sobre tênis, ocorreu-me, ago-

Saúde (SUDS), atualmente SUS, e promoveu

ra, um episódio curioso sobre um certo jogo.

outros importantes avanços que inspiraram um

Ted Kennedy passou uns dias “incógnito” no

telegrama emocionado que recebi, do atual mi-

Rio, a caminho de uma visita oficial ao Uruguai

nistro da Previdência, Garibaldi Alves Filho.

e Chile. Conhecido de amigos nossos, disse que

Há alguns meses, nosso atual prefeito,

gostaria de jogar tênis em alguma quadra par-

Eduardo Paes, me comoveu com a inaugura-

ticular. Então, uma amiga minha levou Ted e
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suas duas irmãs à nossa casa do Alto da Boa

"A enciclopédia" – sabia tudo de futebol –, foi

Vista, onde havia uma excelente quadra. Seus

diretor dessa entidade.

seguranças foram na véspera examinar o lo-

Apesar da sua dedicação ao futebol, Raphael

cal e pediram que não se tirassem fotografias.

não se descuidou dos estudos. Foi um bom alu-

Ted pediu que convidássemos o embaixador

no do Colégio Santo Inácio, pelo número de

Hugo Gauthier e Lais, seus velhos conhecidos

medalhas que recebeu. Ele estava no segundo

de Washington.

ano científico, quando nos conhecemos. Um

Foi um dia muito animado. Tênis, sol, pis-

dia entregou-me as medalhas, sem dizer quase

cina, piña colada, almoço na varanda e muita

nada, apenas "para você guardar". E nossos olhos

conversa. Depois, Ted nos mandou flores, com

se encontraram e se fixaram por alguns eternos

uma carta gentil de agradecimento. E começou

segundos. Implícita, a certeza de que eu saberia

entre os dois uma correspondência cordial.

decodificar aquele gesto de confiança.

Raphael pediu – e recebeu – o discurso de posse

Mas foi o extraordinário e louvado futebol

de John Kennedy. Embora redigido vinte e tan-

que marcou sua passagem pelo colégio. Os pa-

tos anos antes, permanecia atual. Suas propostas

dres, encantados com sua habilidade, o coloca-

inovadoras e corajosas vinham impregnadas de

vam para jogar no time dos mais velhos e o dis-

certezas e da fé de um jovem presidente.

pensavam da missa obrigatória para que pudesse
participar das acirradas disputas intercolegiais.
Mais tarde, passou a ser considerado o ma-

Futebol
Quanto ao futebol, Raphael dedicou muito

go do futebol de areia. Nos gramados de José

do seu tempo a esse esporte. Ainda no governo

Ferraz, em Correas, durante um jogo recreati-

da Guanabara, criou a Fugap, entidade que re-

vo, chegou até a driblar ninguém menos que

cebia um pequeno percentual sobre os ingres-

Garrincha. Um dia, confidenciou-me que a

sos para fazer um fundo que pudesse ajudar o

irremediável frustração de sua vida foi não ter

atleta aposentado, sem recursos, a abrir um pe-

jogado na seleção brasileira.
Raphael gostava de um futebol bem jogado.

queno negócio. Nilton Santos, conhecido como
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O Arsenal da Inglaterra, por exemplo, apresen-

A torcida saía direto do seu coração, e a magia,

tava, na sua opinião, belas partidas com passes

dos seus pés.

perfeitos e jogadas entrosadas. Quanto ao resultado a ser alcançado, dizia: Nunca há certezas.

Os livros

Futebol desafia a lógica. Com 22 guerreiros em

Raphael aprendeu com o pai a amar os li-

campo, nada é impossível. Um time inexpres-

vros e a admirar uma boa literatura. Ambos

sivo pode vir a ganhar de uma grande equipe.

liam muito. Compartilhavam da opinião de

Cada partida tem sua personalidade. Não exis-

que o conhecimento do mundo e dos homens

tem duas iguais.

nós encontramos nos livros. Escreviam com

Entre as inúmeras frases sobre futebol, lem-

prazer e seus textos eram exemplares. Raphael

bro-me de duas, de que Raphael achava graça:

lia, todos os dias, por três a quatro horas. Tinha

uma surreal, de Nelson Rodrigues: No futebol

pressa. Não esperava pela chegada dos livros ao

o importante é a emoção, a bola é, apenas, um

Brasil, tampouco por sua tradução. Recebia da

detalhe. A outra é de um experiente técnico:

Amazon uma média de meia dúzia de livros por

Para ter sorte no futebol, é preciso treinar muito.

mês. Os últimos exemplares sobre ciência polí-

Raphael achava que as jogadas ágeis e com-

tica, economia, biografia, sociologia e história,

petentes eram pequenas obras de arte. Sofria

entreguei ao amigo José Carlos de Assis, para

com os jogos do Fluminense. Amava esse time,

serem incorporados à biblioteca da Faculdade

a tal ponto que seu entusiasmo se infiltrou e

Federal da Paraíba, onde leciona. Quanto ao

tomou conta da minha torcida pelo Flamengo.

importante acervo de literatura jurídica do es-

Estabeleceu-se um paradoxo. Então, esmagada

critório, formado pelas gerações de pai e filho,

pela dualidade, declarei: Sou Flamengo, mas

doamos ao Conselho de Justiça Federal, em

torço pelo Fluminense. Ele achou muita graça

Brasília. O presidente do Superior Tribunal

e me respondeu com humor: Você é o verda-

de Justiça, ministro Ari Pargendler, agradeceu,

deiro Fla-Flu.

sensibilizado.

Raphael foi um grande estusiasta do esporte.

Raphael era um intelectual por vocação.
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Raphael tinha o talento desta linguagem

A escrita vocal
A partir de uma reflexão sobre o convívio

hipnótica.

humano, Roland Barthes nominou “escrita vocal” como a mais bela qualidade de comunicação

A família

entre as pessoas. E assim a definiu: É a arte de

Raphael cresceu entre a doçura da mãe e o

permitir, aos nossos ouvidos, a possibilidade de

rigor e a firmeza do pai. O convívio com os

identificar nas palavras a pátina das suas consoan-

temperamentos diferentes de Elza e Dario pro-

tes e a volúpia das suas vogais. Para ele, a escrita

duziram ótimos resultados. Bom filho, Raphael

vocal era a verdadeira estética do prazer textual.

foi, sempre, muito integrado ao grupo familiar.

Além desta escrita vocal, Raphael possuía a

Como pai e avô era extremamente afetuoso,

arte da comunicação verbal. Com extraordiná-

sempre interessado nas atividades e nos estudos

rio poder de análise e um pensamento ordena-

de filhos e netos. Solicitado, por todos eles, para

do, tentava o consenso quando havia posições

orientação e conselhos, dava, com prazer, suges-

antagônicas. Dono de uma voz lapidada em

tões oportunas e sábias. Gostava de convidálos

timbre grave, suas palavras deslizavam, sem

para almoços individuais, pelo puro prazer de

tropeços, numa cadência e sonoridade miste-

suas companhias.

riosamente envolventes. Seu brilho vernacular

Considerava os amigos como pessoas de sua

parecia ter a capacidade de lhe conferir o poder

família. Com eles, também, manifestava pre-

de capturar e dominar nossa atenção.

ocupação. Qualquer problema ligado à saúde

Para Roland Barthes, a linguagem é como a

ou a outra dificuldade, estava pronto a ajudar.

pele. É com ela que entramos em contato com

Vejo, ainda com clareza, na varanda da nos-

os outros. Eu diria que a linguagem pode ser

sa casa, a figura de Raphael se chegando a nós

a pele da alma.

– Renata, Júlia, Flora e eu –, com os braços ge-

Em neurolinguística dá-se à comunicação

nerosamente abertos, como se um único abraço

verbal conciliadora o nome de “linguagem

pudesse envolver a nós quatro. E ouço sua voz

hipnótica".

dizer, atrás de um largo sorriso: Vocês são as
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minhas mulherezinhas. Para ele, o encanto da

bilidade de recuperação, preso a uma cama,

convivência devia ser festejado, diariamente,

condenado a um silêncio eterno, Dario foi

com “flores na casa e vinho na mesa”. Singelezas

submetido, durante anos, a infindáveis e pe-

de um homem completo. Flores e vinho passa-

nosos procedimentos.
Vejo a partida de Raphael como um ato de

ram a ser um “mantra” em nossa casa.
Como casal, éramos a necessidade – um do

amor e compaixão – estaria poupando, a si e à

outro. Um encontro de vidas, confiante e feliz.

família, o sofrimento imposto pela obstinação

Raphael, um homem ligado ao afeto.

terapêutica dos profissiomais, como aconteceu

Presente, nos dois sentidos que a palavra

com seu pai. Raphael nos deixou, de repente,

permite.

num fim de semana, na casa que amava, onde
morávamos, há 35 anos. Manteve-se lúcido e
tranquilo, qualidades marcantes de sua perso-

A partida

nalidade. Mãos dadas com Renata e comigo,

Raphael era um atleta. Apesar de uma excelente saúde, não descuidava do check up anu-

partiu como um ser iluminado.

al. Por isso, quando nos deixou, de forma tão

A dimensão insuportável de um choque

repentina, chocou, profundamente, a todos.

apaga lembranças da nossa memória. Mas a

Parentes e amigos nem conseguiam falar. O

cena de que nunca me esquecerei foi quando o

sentimento de dor se expressava por denso e

presidente do Fluminense, num gesto de solida-

triste silêncio.

riedade, levou a bandeira do clube, atravessada

Penso muito na razão dos diferentes ca-

por uma faixa preta do luto, ao encontro de

minhos que nos levam ao encontro de outras

Raphael. Aquela coberta tricolor chegou para

vidas. A partida inesperada de Raphael pode-

tentar aquecê-lo. Doeu nosso coração.

ria ser interpretada, pela neurociência, como

Sem mencionar o grande vazio que dei-

a consequência de uma programação incons-

xou, consola saber que Raphael teve uma

ciente. Raphael foi profundamente marcado

partida abençoada. Deixou o que teve. Levou

pelo sofrimento do pai. Sem a menor possi-

o que foi.
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sem lembranças. Ausência presente.

Parceira de tantos anos, só me resta dizer
que tive o privilégio de caminhar ao lado de

Assim era Raphael. E assim serei eu, sua

um homem singular. Sentimentos nobres, ra-

eterna companheira, vivendo através das fres-

ras qualidades. Saudades crescentes, a cada dia,

tas que a tristeza e a solidão deixaram em meu

e nostalgia em relação ao futuro. Um futuro

caminho.

Mitzi de Almeida Magalhães é esposa de Raphael.
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Rumo à Estação
sustentabilidade

Por

André Guimarães
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R

aphael de Almeida Magalhães humanizou

dessa filosofia, eles acabaram por fundar, em

o ambientalismo e ajudou a colocá-lo no

2002, o Instituto BioAtlântica (IBio). E eu, que
sempre trabalhei na área de meio ambiente, fui

dia a dia das empresas.
Fui apresentado a ele há cerca de dez anos.

chamado a estruturar a ONG. A ideia era a de

Eu, um jovem idealista, buscando contribuir pa-

que a organização dialogasse com os diversos

ra a conservação ambiental no Brasil. Raphael,

meios – empresariais, políticos, acadêmicos,

um mito que me proibiu de chamá-lo de doutor

científicos –, provocando-os a refletir de um

no primeiro encontro, tão inusitado e honroso,

modo inovador e subvertendo os caminhos a

após a Conferência das Nações Unidas sobre o

que estavam acostumados.
Dada a extrema complexidade da questão –

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-

entendia-se, por exemplo, a cautela dos empre-

92), realizada no Rio de Janeiro.
Por ocasião do evento, nomes expoentes na

sários ante os riscos de uma mudança radical em

vida nacional, como Raphael, Eliezer Batista

sua linha de produção –, o Instituto teria pela

e Erling Lorentzen (ex-chairman da Aracruz

frente um trabalho hercúleo. Tratava-se de uma

Celulose), começaram a pensar o que se poderia

trilha desbravadora: inventar modelos capazes

fazer no Brasil, com o intuito de implementar o

de explicitar-lhes o ganho de valor tangível fi-

que até então pairava no plano teórico. RAM,

nanceiro que poderiam obter com iniciativas

grande advogado, político e agora ambientalista?

ambientais.

Ao tomar para si uma parcela da responsa-

Nesse momento, foi a visão pragmática – e

bilidade de formular algo de concreto dentro

não a ambientalista – de alguns personagens,
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como Raphael, que instalou o IBio numa trilha

todas as margens dos riozinhos daquela bacia

inovadora, diferenciando-o de outros congêne-

haviam sido desmatadas para servir de pasta-

res no país. Porém, o grande desafio permane-

gem. E que o Ribeirão do Boi, com uma série

cia: como sair da teoria para a prática?

histórica de vazão diminuindo ano a ano, esta-

Dois anos após a instalação do IBio, a per-

va morrendo. Isso, em pouco tempo, acabaria

gunta começou a ser respondida, por meio de

levando os habitantes das cerca de 600 fazendi-

um projeto simples no Ribeirão do Boi (numa

nhas do entorno, que dele dependiam, a migrar

pequena bacia hidrográfica em Minas Gerais),

para outras localidades. A recuperação florestal

que validaria um novo paradigma à sustentabi-

das nascentes e margens de rios se tornava fun-

lidade no campo. Para além de sua função de

damental para a manutenção da água e da vida

conselheiro da entidade, Raphael se colocou ao

humana naquela bacia.

meu lado nas tarefas de desenvolvimento do

Raphael, então, questiona-me: André, cadê

conceito e detalhamento do plano, bem como

as pessoas? Respondo: Vão plantar as árvores. E

de sua viabilização financeira.

meu conselheiro: Essas nascentes estão no terre-

Uma ideia que nasceu, basicamente, dire-

no delas. Precisamos do envolvimento de todos.

cionada à recuperação florestal de nascentes,

A singela pergunta desmontou minha concep-

transformou-se, pelas mãos de Raphael, em

ção. Joguei o que havia feito no lixo e recons-

um dos projetos de desenvolvimento rural sus-

truí o projeto, a partir do ângulo da população

tentável mais emblemáticos e inovadores do

que lá habitava, e não somente da Natureza em

Brasil. Naquela época, eu tinha reuniões quase

senso estrito. O negócio daqueles proprietários

diárias com ele e Dr. Eliezer. O entendimento,

não era plantar árvores para cuidar da água, e

grife-se, entre esses dois, muitas vezes apenas pe-

sim criar boi, cultivar alface. Além de trabalhar

lo olhar, era impressionante. Uma interlocução

a parte ambiental, estariam cedendo uma cota

que dispensava palavras.

de seu terreno sem a contrapartida do retorno

Em um dos primeiros encontros com

financeiro. É evidente que eu deveria considerar

Raphael para tratar do assunto, expliquei que

o homem. No entanto, como ambientalista, es-
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tava apegado à água, às árvores, à biodiversidade

ambientalismo humanizado no cotidiano das

– até vaca e pé de alface entravam nas minhas

companhias. Ele não precisava fazer nada disso.

preocupações, menos o ser humano. Não con-

Porém, através desse tipo de atitude, traçou um

seguia ver o lógico, de imediato me apontado

novo desenho de conservação ambiental, com-

por Raphael.

prometendo empresas e pensando no homem

Foi ele, junto com Dr. Eliezer, quem con-

como agente de seu destino. E, ainda, visando

venceu duas companhias que operam na re-

à economicidade, à autossustentabilidade do

gião a custear o projeto (mais tarde ficariam,

projeto a longo prazo, para que não dependes-

inclusive, sócias do Instituto). E uma vez, na

se, eternamente, de doações.

sede de uma delas, em Ipatinga, no interior do

O “Ribeirão do Boi”, que entra em seu

estado de Minas Gerais, Raphael teve uma de

quarto ano de implantação, tornou-se um pa-

suas sacadas geniais. Ao almoçar no restaurante

radigma. Como sua metodologia se desenvolve

industrial – que serve milhares de refeições por

dentro da grande bacia do Rio Doce, situada

dia –, indaga ao presidente: Estes tomates vêm

em Minas Gerais e no Espírito Santo, acabou

de onde? O executivo diz: Da Companhia de

impulsionando uma iniciativa bem mais am-

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

biciosa: o convênio entre os governadores dos

(Ceagesp). De lá mesmo me liga: André, resolvi

dois estados, Aécio Neves e Paulo Hartung, pa-

o problema do outro pedaço da propriedade.

ra juntos cuidarem de toda a área, em torno de

Vamos plantar tomate para o bandejão das

portentosos 83 mil km2 (dos quais o “Ribeirão”

empresas de Ipatinga. O presidente da maior

representa cerca de 3%) – praticamente um

delas na região está à minha frente e garante

Portugal! Muito mais que apenas ser replicado,

que comprará tudo o que for produzido na co-

o projeto está influenciando políticas públicas

munidade do Ribeirão do Boi. Além da doação

e tomadas de decisões empresariais.

para o reflorestamento, conquistamos também

Hoje, o Instituto só executa projetos dessa

o mercado.

natureza. Não se fecha mais contrato para plantar meia dúzia de árvores num lugar qualquer,

Era Raphael, na prática, entronizando o
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em desconexão com a realidade local. Além de

uma oportunidade factível de desenvolvimen-

um político-chave para o Brasil e de um con-

to regional.

selheiro ímpar de empresas do setor produtivo,

Repito: ele humanizou o ambientalismo,

Raphael foi também um ambientalista como,

ensinando-nos a perceber o óbvio. Sua inquie-

talvez, pouquíssimos no planeta. Ele moderni-

tação mental se apartava da cômoda reprodu-

zou – e sofisticou – a lógica da conservação. E

ção de padrões. Raphael – o poeta das ideias

de uma maneira doce, porque nunca alterou o

– inventava a vida; não aceitava a receita de

tom de voz, nem desqualificou nenhuma pro-

bolo pronta. Para mim, deixou uma forma de

posta alheia.

raciocinar mais ampla, holística, lúdica e aberta

Muito poucas pessoas tiveram o privilégio de

à incorporação de aspectos inusitados. Como se

partilhar esse lado humano-verde de Raphael,

diz, “pensar fora da caixa”. Na Rio+20, a con-

que, durante todo o nosso tempo de convívio,

ferência internacional a se realizar em junho de

nunca deixou de me atender. E eu o buscava

2012, Raphael seria o anfitrião natural da cidade.

quase diariamente, levando comigo umas qua-

O desfalque de um pensador e ideólogo, com

tro questões. Saía sem nenhuma resposta e com

o peso necessário à defesa de uma agenda pro-

quatro novas perguntas para resolver – mas

pícia a desdobrar-se em ações fundamentadas e

feliz. Nesses encontros, eu desfrutava daquela

pragmáticas (e não sonhadoras, como de praxe),

mente que conseguia olhar para uma simples

significará uma perda tremenda. Simplesmente

ideia de plantio de vegetação e nela vislumbrar

porque não existe personagem similar.

André Guimarães é ex-diretor executivo do Instituto BioAtlântica (IBio).
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DESPORTISTAs
graças a deus

Por

Antonio Carlos de Almeida Braga
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R

aphael de Almeida Magalhães foi um ami-

me de uma ocasião engraçada, envolvendo sua

go fraterno da vida toda – ao longo de

esposa. Eu costumava mexer com a Mitzi, por

mais de 60 anos. Estudamos no Colégio Santo

causa de uma frasqueira – em que as mulheres

Inácio, no bairro carioca de Botafogo, onde co-

carregavam mil coisas, antigamente – que já

meçamos a fertilizar o senso de camaradagem

estava com ela há não sei quantos anos: Poxa,

que viria a nos caracterizar como uma dupla

joga essa frasqueira fora, isso não se usa mais.

inseparável. De fato, mais tarde – ele já vice-go-

Compra uma mala diferente, moderna... Um

vernador de Carlos Lacerda –, quando assumi a

belo dia, ao deixarmos um hotel em Barbados,

presidência do Banco do Estado da Guanabara

no Caribe, Mitzi me chamou: Vou deixar essa

(BEG), em substituição a seu pai, Dario, que foi

frasqueira aqui, estou me despedindo dela. E

meu advogado, passamos a estar sempre juntos.

viemos embora para o Brasil. Três semanas de-

Tínhamos grandes afinidades, e a área de es-

pois, chega a frasqueira. Acharam que ela tinha

portes talvez fosse a maior delas. Essa paixão em

esquecido a maleta e a mandaram de volta.

comum nos levou a inúmeras viagens pelo mun-

Raphael apresentava uma particularidade

do afora para assistir a competições de futebol

curiosa: não levava relógio. De brincadeira, eu

e, também, aos tradicionais torneios internacio-

dizia que relógio e carteira constituíam objetos

nais de tênis de Rolland Garros, realizados em

que ele nunca portava. Uma vez, marcamos –

Paris, no estádio em que tenho camarote cativo.

um grupo que incluía minha mulher, Raphael,

Ótima companhia, Raphael fazia dessas via-

Mitzi, Armando Nogueira, entre outros – de

gens momentos divertidos e especiais. Lembro-

ir a um show no Canecão, no Rio. Eu estava
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em São Paulo, para uma reunião do Bradesco

Boavista, com o Francisco Horta, então presiden-

(do qual era presidente), o tempo fechou e não

te do Fluminense, para acertarmos quanto faltava

consegui voltar no horário combinado. Eles che-

para completar o passe, Raphael aparece por lá

garam e ficaram apreensivos, porque ninguém

às 7 horas da manhã. Disse-nos: Vim convencer

havia levado carteira. Quando, finalmente, en-

vocês a não comprar o Rivelino, porque o Cesar

contrei-os na porta do Canecão, avisei, em tom

Pantera, do Palmeiras, é muito melhor. Para isso,

de gracejo: Na próxima, vocês tragam dinheiro,

ele conseguiu arrumar um relógio e levantar ce-

porque eu posso não aparecer...

do. Pantera se enquadrava na categoria de bom

Nossa amizade, sinceramente, só me deu ale-

jogador, mas Rivelino era fenomenal. Tanto que,

grias. Mas isso não me impediu de também bri-

com sua presença demolidora, o Fluminense se

gar com ele – por conta de futebol. Um desses

tornou campeão nos dois anos subsequentes. Eu

casos foi quando Raphael, não sei por que, topou

implicava com Raphael: Teria sido mais interes-

ser diretor do Fluminense. Eu o aconselhei a não

sante comprarmos o Pantera, não?

aceitar o cargo. Achava a decisão uma loucura,

Ao assumir a diretoria do Fluminense, ele

pois já haviam me convidado diversas vezes pa-

se deparou com uma enorme quantidade de

ra a função e eu nunca embarquei na aventura.

contratos de jogadores a renovar. Juntou os que

Meu filho, Luiz Antônio, viveu a experiência de

considerava do mesmo nível técnico em quatro

colocar no clube um dinheiro que nunca mais

ou cinco grupos, chamou-os para conversar e

recebeu de volta. A mim, pediram um emprésti-

anunciou: Vou pagar a vocês um excelente or-

mo para comprar o meia-esquerda Rivelino, do

denado. Mas não haverá mais gratificação extra.

Corinthians. Falei: Não será empréstimo, por-

A estratégia não deu certo. Em pouco tem-

que vocês não vão pagar mesmo. Vejam do que

po, os jogadores começaram a reclamar, e ele

podem dispor, e eu cubro a diferença.

teve de retroceder e liberar o pagamento do

Abro aqui um parêntese para salientar que

chamado “bicho”. Essa é a parte amena, mas,

Raphael não era de acordar cedo. No dia em que

evidentemente, Raphael sempre foi um pensa-

agendei, na sede da minha seguradora Atlântica-

dor brilhante e um político fantástico.
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Recordo-me de uma passagem bem repre-

escritório: Está todo mundo de terno e gravata,

sentativa de seu talento de negociador, com

e você assim? E ele: Mas o senhor também não

Raphael à frente da Federação Nacional das

está? Brinquei: Sim. Mas eu sou o dono...

Empresas de Seguros (Fenaseg). Num período

Raphael, de trato afável, mesmo com serie-

em que o seguro de automóvel estava gerando

dade, nunca foi agressivo. Apesar de todo o po-

um alto prejuízo, durante o governo Médici,

der que detinha, escutava muito antes de tomar

fomos à casa do ministro Pratini de Moraes, da

decisões, inclinava-se a reflexões ponderadas.

Indústria e do Comércio – responsável, então,

Quando fomos inaugurar uma agência do BEG

pela fiscalização do setor, o que depois passou

no Rio Comprido, o governador Carlos Lacerda

à esfera da Fazenda. Visávamos persuadi-lo a

se mostrava extremamente ríspido, despejando

mexer nas taxas de juros, de modo a equilibrar

informações verdadeiras, mas bravas, contra

o mercado. Raphael, como de hábito, expôs,

o então presidente João Goulart, que, com is-

competentemente, a situação. E Pratini auto-

so, quis mandar prendê-lo. Sergio, seu filho,

rizou o aumento que desejávamos. Ia conceder

e eu corremos para alertá-lo, em sua casa de

até mais do que pedimos. Mas Raphael, naque-

Petrópolis, sobre a ameaça. No mesmo instante,

la honestidade inatacável, recusou: Isso já está

Carlos sentou-se à máquina e escreveu um texto

bom. E eu, sutilmente: Deixa ele dar...

para vir a público, defendendo seu ponto de vis-

O segmento securitário no Brasil, à época, era

ta. Raphael, ainda que contrariando o tempera-

mínimo e precisava formar quadros. Com uma

mento pessoal de não confronto, ficou ao lado

inteligência privilegiada, Raphael entendia, facil-

de Lacerda. Sabia perceber a gravidade de certas

mente, a complexidade das questões intrínsecas à

questões e, nessas horas, aguentava firme o tran-

atividade. Convidei-o para o posto de diretor da

co. E o governador, a propósito, não foi preso.

Atlântica. E ele, por sua vez, trouxe um amigo de

A última vez em que estive com Raphael

quem gostava muito, o engenheiro Luiz Alfredo

foi num jantar na residência de uma amiga, em

Salomão, para trabalhar conosco. Um dia, en-

Copacabana. A noite correu muito agradável, ele

contrei Salomão, que estava de roupa esporte, no

estava animado, ficamos conversando sobre coisas
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do passado. Desabou uma tempestade fortíssima,

tristíssimo, porque, além de sua partida, com o

e o levei de carro para casa, na Avenida Atlântica,

temporal que devastou a serra fluminense, perdi

onde só se conseguia trafegar pelo meio, de tan-

uma porção de amigos que trabalharam comigo e

to que chovia. Dias depois, vem o impacto vio-

com ele. Sinto demais a sua falta, acentuada pelas

lento – a morte de Raphael. Vivi um momento

imagens inesquecíveis de nosso convívio.

Antonio Carlos de Almeida Braga foi controlador da Atlântica-Boavista Seguros e do Bradesco.
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o demiurgo
da razão

Por

Cacá Diegues
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A

primeira vez que vi Raphael de Almeida

Brasil. Como qualquer jovem de sucesso em

Magalhães na minha vida foi através do

qualquer época, reconhecidamente inteligen-

vão de uma porta entreaberta por ele, numa sala

te, talentoso, bonito e casado com moça tão

de reunião no Palácio Guanabara, sede do gover-

linda, Raphael provocava reações apaixonadas

no estadual. Eu tinha 23 ou 24 anos e estava ali,

de eleitores, políticos e jornais em que apare-

fazendo parte de um grupo de cineastas cariocas,

cia com frequência, até mesmo nas crônicas

a discutir com Sergio Lacerda, filho e colabora-

esportivas de Nelson Rodrigues, seu grande

dor do governador, a criação da Comissão de

admirador.

Auxílio à Indústria Cinematográfica do Estado

Minha curiosidade sobre ele vinha também

da Guanabara (CAIC), a primeira no gênero em

do fato de que nunca o vira perder a cabeça

toda a história do cinema brasileiro. Raphael era

publicamente, sobretudo estando no centro de

esperado naquela reunião, mas apenas entreabriu

um governo tão polêmico como o de Carlos

a porta, fez um sinal pedindo paciência e sumiu

Lacerda, que, ao contrário dele, não deixava

novamente.

agressão sem resposta à altura. Mas, por trás

Claro que eu já o conhecia de fama, o gê-

de toda a minha curiosidade por figura política

nio precoce da administração do estado, o ho-

tão significativa, estava também minha excitação

mem que tocara tantas obras grandiosas como

diante de um mito do futebol. Sem nunca ter

a do Parque do Flamengo, que montara tantos

sido profissional, Raphael era comparado aos

programas fundamentais como o de Educação,

melhores, até mesmo a Pelé, por aqueles que o

naquele momento um exemplo para todo o

viram jogar.
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Como era bem mais moço do que ele, não

estivesse nos dizendo que toda economia só se

cheguei a ser seu contemporâneo no Colégio

consolida quando existe estratégia, fluxo, per-

Santo Inácio. Mas aprendi a admirar suas fa-

sistência, atividade permanente.

çanhas esportivas por meio das narrações de

E foi assim que o vimos premiar filmes ex-

alunos mais velhos que me contavam o que

traordinários daquele primeiro momento do

era capaz de fazer com a bola, a inventivida-

Cinema Novo, sobretudo sua corajosa escolha

de e a perfeição de suas jogadas, nas partidas

de O padre e a moça como um deles. O jovem

populares da praia ou nas eletrizantes disputas

diretor do filme, Joaquim Pedro de Andrade,

intercolegiais. Por muito tempo persegui suas

encontrava-se então preso pelo Exército, devido à

peladas, na esperança de um dia vê-lo atuar,

manifestação contra o presidente Castello Branco

fosse no Clube 30x30, em São Conrado, que

e contra a ditadura recém-instalada. E, por isso

ele frequentava com assiduidade, fosse nos len-

mesmo, mal tinha podido terminar seu filme.

dários jogos realizados em Correas, na casa do

Continuei acompanhando Raphael pelo no-

engenheiro-construtor José Luiz Ferraz, onde

ticiário, admirando seu desprendimento quando

Raphael dividia o estrelato com Nilton Santos

se recusou a candidatar-se à sucessão de Carlos

e Garrincha. Como admirador de sua persona-

Lacerda; sua coragem na liderança do episó-

lidade e amante do futebol, minha frustração

dio de resistência do Congresso à cassação de

foi sempre a de nunca tê-lo visto jogar. E nun-

Marcio Moreira Alves; sua aproximação com o

ca mais verei.

MDB de Ulysses Guimarães e com os anistia-

Naqueles dias de formação da CAIC, encan-

dos que voltavam ao país, como Miguel Arraes

tava-me a maneira pragmática e eficiente com

e Leonel Brizola. Raphael era uma garantia de-

que lidava com os problemas que iam surgindo

mocrática em todos esses movimentos contra

naturalmente. Foi ele quem primeiro levantou

a ditadura, uma inspiração de mudanças para

a ideia de que não se podia financiar filmes fu-

o Brasil, um pensador que produzia conteúdo

turos se não houvesse algum tipo de premiação

para os políticos em que acreditava, sem se im-

para os que já tinham sido feitos. Era como se

portar com o reconhecimento.
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Em 1981, por um desses caprichos do destino

de uma revolução que deveria ser bela e justa.

indomável, conheci sua única filha, Renata, com

Raphael não aceitou o convite de Glauber, e

ela me casei e vivo até hoje, ao lado de nossas

até hoje fico imaginando o que teria resultado

filhas Júlia e Flora, netas de Raphael.

desse encontro fantástico entre a racionalidade

No convívio familiar que esse fato gerou,

culta de um e o delírio barroco de outro, am-

conheci melhor sua generosidade, seu interes-

bos se identificando por meio de um projeto

se pelo outro, seu desprendimento material e,

de salvação do Brasil.

sobretudo, sua imensa e obsessiva paixão pelo

Os 30 anos em que convivi mais de perto

Brasil. Sempre desconfiei que seu amor ao fu-

com Raphael perfazem mais da metade de mi-

tebol fosse uma espécie de metáfora dessa louca

nha vida adulta. Aprendi com ele muito do que

paixão pelo país. Ele alimentava seu entusiasmo

sei e do que sou, sem que nunca tivesse tenta-

por alguma coisa em que tínhamos dado certo,

do me obrigar a ouvi-lo, nem cobrasse de mim

como se quisesse demonstrar que todo o resto

identificação com ele. Se quisermos saber exa-

era igualmente possível. Não me recordo de

tamente quem foi alguém que partiu, basta ob-

uma só conversa em que ele estivesse partici-

servar os seus próximos que ficaram, como eles

pando, em evento familiar ou público, formal

estão, como se situam no mundo, o quanto são

ou informal, que não tenha desembocado nessa

tolerantes e capazes de conviver com os outros, a

angústia de fazer o Brasil dar certo.

disposição de serem felizes. Renata, Júlia e Flora,

Quando terminou o roteiro de Terra em

formadas por Raphael, são uma prova viva disso.

transe, seu filme seminal, Glauber Rocha, nos-

Não era só no que Raphael dizia que eu fa-

so melhor profeta, outro incansável pensador,

zia questão de prestar atenção; era também em

um poeta da dor de ser brasileiro, teve a ilu-

seus gestos em relação aos outros, seu modo

minação de chamar Raphael para fazer o papel

de agir em diferentes ocasiões, corriqueiras ou

que depois seria interpretado por Jardel Filho,

excepcionais.

o homem atormentado com a tragédia brasi-

Não conheci homem mais elegante nas re-

leira, aquele que se oferecia à morte em nome

lações igualitárias com todos, de príncipes a
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operários, de milionários a favelados, de auto-

Um futuro que se vai construir com sua par-

ridades a servidores, de cartolas a peladeiros.

ticipação, mesmo que não esteja mais fisicamen-

Com todos eles, não se comportava como se

te entre nós. Cada vez que um homem como

quisesse provar alguma coisa ao interlocutor,

Raphael morre, descobrimos necessariamente

embora fosse um polemista difícil de ser dobra-

amá-lo mais do que imaginávamos. Mas, mui-

do. Sua segurança e sua ênfase no que defendia

to além da dor de sua ausência, consola-nos a

eram uma espécie de autoprovocação, praticada

lembrança de suas ideias, seus gestos, seu pen-

sempre em benefício de uma dialética que vi-

samento, sua preocupação com quem precisa,

sava a colocar tudo sempre em questão. Tenho

seus sentimentos, seu amor ao outro, o mundo

a impressão de que ele sabia que só assim se

de afeto que ele sonhou construir e que nos faz

constrói o futuro.

mesmo muita falta.

Cacá Diegues é cineasta.
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Em programa de TV
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A fina estampa
de um destemido

Por

Carlos Lessa
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A

pós quatro anos no Chile com minha fa-

Encontramos um denominador comum

mília, em razão do Golpe de 1964, resolvi

na contestação ao modelo que o ministro do

retornar ao Brasil. Não suportava mais o exí-

Planejamento de Castello Branco, Roberto

lio. Supunha que caminhávamos para o estado

Campos, executara. Em tese, nossa visão não

de direito. Marcio Moreira Alves, o Marcito,

divergia muito da de Delfim Netto, chefe da

então deputado federal pelo MDB e ator cen-

Fazenda no governo Costa e Silva. Contudo,

tral na frente de redemocratização do Brasil,

entendíamos que não se tratava de um projeto

insistiu em que eu deveria conhecer Raphael de

democrático. Raphael era otimista quanto às

Almeida Magalhães, que vinha desempenhando

possibilidades de o país evoluir na esfera so-

um papel fundamental nessa articulação.

cial. E, mesmo progressista, não exibia sinais

Eu tinha um pé atrás, por julgar o homem

de radicalismo, no sentido infantil. Acreditava

de Carlos Lacerda um udenista frenético. Para

numa alternativa de transição. Ressalte-se que

minha surpresa, ao conversar pela primeira vez,

isso sucedeu às vésperas das comemorações do

vi que Raphael compreendia com clareza por

Sete de Setembro, quando Marcito conclamou,

que a nossa economia atravessava tantas difi-

na Câmara, os pais a não levarem os filhos ao

culdades e onde residiam os erros da condução

desfile, porque as Forças Armadas estavam diri-

da política do regime autoritário. Expôs uma

gindo, ditatorialmente, o Brasil. O discurso an-

crítica extraordinariamente lúcida. Confesso que

tecedeu à decretação do Ato Institucional n° 5.

fiquei boquiaberto – e nos tornamos amigos

Raphael me impressionou com sua capacidade de pensar o país. Interagia na discussão

numa velocidade espantosa.
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conosco, economistas, como um igual. Em

configurações bastante complicadas. Devido a

complemento à inteligência brilhante, apresen-

essa solidariedade espantosa, entrei em choque

tava a vantagem da experiência parlamentar e

por ele, estranhamente, nunca ter me procura-

de uma sólida formação jurídica. Era uma es-

do quando estive gravemente enfermo. Fiquei

pécie de mestre dos sete instrumentos, um hi-

magoado e perplexo, porque eu o admirava

perdotado. Fiquei encantado em descobrir nele

imensamente. Depois, disseram-me que Raphael

um social-democrata avançadíssimo, com uma

ficara preocupadíssimo, mas que detestava con-

sagacidade incrível para decodificar comporta-

viver com doença. Após o tratamento, eu me

mentos políticos. Mantivemos – eu, Maria da

afastei, não queria nem conversar com ele. Mas

Conceição Tavares, José Carlos de Assis, entre

a reconexão não foi difícil. O Brasil, de crise

outros – uma roda semanal por anos a fio. O

em crise, logo nos ofereceu pretexto para tanto.

escritório e a casa dele se converteram em sede

Raphael veio adquirindo consciência crítica

de um clube informal que debatia, apaixonada-

em torno do país a partir da convivência, desde

mente, o Brasil. Essa foi sempre a nossa pauta,

jovem, com a elite intelectual e política (con-

porque, no amor ao país, empatávamos. Cada

servadora) mineira, reduto de seu pai, Dario.

vez que a área política passava por um zigue-

Por outro lado, encarnava um personagem cos-

-zague, reuníamo-nos para estudar as implica-

mopolita: rapaz rico, bonito, disputado pelas

ções envolvidas.

meninas e famoso armador de futebol de areia.

Ele apresentava, também, uma dimensão

Plasmado, enfim, na Praia de Copacabana – a

afetiva intensa, gostava dos amigos do modo

princesinha do mar, epicentro do orgulho na-

mais profundo, aceitando até temperamentos

cional. Combinou a sabedoria da interpretação

difíceis. Assisti-o muitas vezes ajudando pessoas

política cautelosa de Minas Gerais com uma

em situações de enorme delicadeza. Impactado

vontade imensa de efetuar a jogada perfeita, de

pela dramaticidade de um problema, despia a

ir para a frente, de ganhar a peleja.

camisa, entregava-a ao companheiro em revés

Foi a figura mais sensata e importante do go-

e se jogava de corpo e alma no escoramento de

verno Carlos Lacerda. Acima de administrador,
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um criador. Depois da experiência na Guanabara,

andante, Raphael poderia ser um líder popular

passou a vida inteira a querer formular receitas

da melhor qualidade.

para o país. Demonstrava habilidade em cami-

Ele não aceitou meu plano. Mas foi o res-

nhar no meio das diferenças políticas, o que não

ponsável pela vanguarda nos conceitos sobre

significa que fizesse concessões. Ao mesmo tem-

previdência pública. A peça mais arrojada da

po, era de uma lealdade gigantesca. Nunca o vi

Constituição de 1988 saiu, basicamente, da

criticar Lacerda em nada – e estou certo de que

cabeça de Raphael: o orçamento de segurida-

ele achava que o governador havia, em determi-

de social. Na mais espetacular concepção de

nados momentos, metido os pés pelas mãos.

compromisso pactuado, dispôs-se que todos os

Testemunhei essa fidelidade, ainda, em rela-

brasileiros concordavam em priorizar a saúde

ção a José Sarney, testando-a, na prática. Dois

e a aposentadoria digna, amparando-se os mais

dias após o presidente tê-lo convidado para

necessitados. Sob essa ótica, como operação de

ministro da Previdência, fui à casa de Raphael

Estado, não poderia haver déficit no orçamento

para discutirmos sobre o assunto. Falei: Desse

securitário. Sonhávamos com a ideia de eleger a

Ministério, você pode se transformar no futuro

prioridade social como condição sine qua non

chefe da nação. O povo está órfão na assistên-

para tornar o nosso povo cidadãos de uma terra

cia social, e tenho uma maneira de você trans-

feliz – uma proposta factível, economicamente,

mitir o que sei que sente por ele. Uma vez por

e nunca instrumentalizada.

semana, dê uma incerta em uma unidade da

Buscávamos elaborar engenharias grandio-

Previdência, em qualquer lugar do Brasil, para

sas. A dificuldade era encontrar o principal ava-

conferir o nível do atendimento. Você vai vi-

lista para a empreitada. Víamos, por exemplo,

rar herói nacional, defensor do povão. Raphael

em Roberto Requião, com gestões modelares à

refutou, percebendo que o que eu recomendava

frente da prefeitura de Curitiba e do governo

trazia um potencial tremendo: Não vou puxar

do Paraná, o mais bem preparado quadro po-

o tapete do Sarney. Essa exposição o desestabi-

lítico do Brasil. Ao decidir lançar-se candidato

lizaria. Eu cogitava que, investido de cavaleiro

à Presidência da República, em 2009, Requião
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veio conversar comigo e com Raphael. E infor-

a oposição. Em âmbito federal, tínhamos nítido

mou que cairia de paulada em cima de Orestes

que nosso problema residia no Rio de Janeiro,

Quércia, seu rival partidário. Nós o alerta-

onde o PP se traduzia pelo esquema clientelista

mos a que não comprasse briga e, apesar de

de Chagas Freitas. E que, para não prejudicar

todo o esforço de Raphael, não conseguimos

a unidade nacional, precisávamos apoiar Miro

demovê-lo. Argumentou: Construí minha car-

Teixeira, o candidato do governador do estado.

reira escolhendo uma pessoa para a rixa, porque

Nesse contexto, Raphael, que teria uma elei-

assim a imprensa me garantia cobertura. E saiu

ção quase assegurada como deputado federal,

batendo em Quércia, que o chamou de “Maria,

consentiu em ir para o sacrifício e concorrer,

a Louca”, tratando o caso como o de um esqui-

consciente de que não tinha chance de vencer,

zoide. Isso cancelou a trajetória ascendente de

a senador. Abriu-se uma vaga extemporânea na

Requião, deixando-a, definitivamente, circuns-

chapa de deputados, e Raphael pediu que me

crita ao seu estado natal.

candidatasse. Fizemos uma campanha esquálida

No campo político, a postura ética, que

do ponto de vista financeiro e não nos elegemos.

Raphael levava às últimas consequências, tam-

Mas fomos leais à coesão das forças oposicio-

bém o fez prisioneiro desse senso de lealdade.

nistas. O racha era para quebrar o PMDB – e

Nas eleições estaduais de 1982, considerávamos

isso não permitimos.

que a manobra do regime militar – que apanha-

É uma pena que Raphael não nos tenha le-

ra nas urnas em 1978 – para inviabilizar a mar-

gado suas memórias por escrito, tal a acuidade

cha rumo à democracia passava por implodir o

de visão e o dinamismo intelectual patenteados,

PMDB. Estabelecida a obrigatoriedade da vin-

como protagonista de uma quantidade monu-

culação de votos em candidatos de um mesmo

mental de episódios que enobrecem a cena po-

partido, no intuito de coibir a coligação parti-

lítica brasileira. Perdê-lo foi, para mim, muito

dária, incorporamo-nos ao PP, para fortalecer

duro. Era uma linda figura.

Carlos Lessa é economista e ex-presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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Com Teotônio Vilela
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a ópera da
previdência social

Por

Carlos Monte
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um domingo, à beira da piscina da ca-

N

face dos muitos candidatos disponíveis na

sa na Gávea do engenheiro Petrônio

cúpula regional do partido (que incluía Miguel

Barcellos, da Petrobras, fui apresentado a

Arraes, Jarbas Vasconcelos e Fernando Lyra),

Raphael de Almeida Magalhães, já vice-governa-

Ulysses optou por afastar-se da cena, deixando

dor da Guanabara. Depois disso, não houve uma

a escolha a cargo do presidente da República.

aproximação maior. Entretanto, a partir de 1975,

Essa postura abriu caminho a que o nome de

quando me casei com sua prima Isabel, nosso

Raphael, a quem Sarney conhecia bem, ga-

contato aumentou. Creio que Raphael tenha,

nhasse força. Assim, o convite a ele, feito pelo

então, percebido em mim um bom executivo –

próprio presidente, atendeu indiretamente ao

à época eu era diretor do Banco Multiplic, de

interesse de Ulysses de ganhar o posto para

Ronaldo Cezar Coelho. Isso porque, ao receber

um seu correligionário, sem criar mal-estar

o convite do presidente José Sarney para ser

em Pernambuco.
O fato é que Sarney acabou convocando-o

ministro da Previdência, convidou-me para o

na última hora, na noite anterior à posse da

cargo de secretário-geral da pasta.
Vale esclarecer que, na montagem do se-

equipe. Como não poderia, em voo comer-

gundo período da gestão Sarney, em 1986, o

cial, chegar a tempo à cerimônia, Raphael me

deputado Ulysses Guimarães, interpretando

perguntou se eu conseguiria o avião particu-

os interesses maiores do PMDB nacional e

lar do Ronaldo Cezar Coelho para irmos a

de Pernambuco, julgava que o estado merecia

Brasília. Ronaldo – que se elegera deputado

uma representação no novo Ministério. Em

federal, iniciando carreira na política, e, por-
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tanto, desejando se entrosar no meio – topou

após homenageá-lo, pleiteou, em vão, cargos no

o empréstimo. Após a solenidade, Raphael

governo. Sarney o avisava: Não aja assim, fula-

me chamou para secretário-geral. Consultei

no veio reclamar que você não o atendeu... Só

Ronaldo a respeito, o qual aquiesceu em me

que Raphael não tinha a menor tolerância com

licenciar do Banco.

práticas inadmissíveis. Acabou se desgastando,

Começamos a agir para reformular a pas-

e Sarney o exonerou.

ta. Raphael queria discutir a maneira co-

Em sua gestão à frente do Ministério, recor-

mo a Previdência deveria constar na nova

do-me de um grave episódio. Raphael decidiu

Constituição e elaborar um plano de car-

adquirir um imóvel em Botafogo (RJ) para ins-

gos e carreiras para o Instituto Nacional de

talar a nova sede da Empresa de Tecnologia e

Assistência Médica da Previdência Social

Informações da Previdência Social (Dataprev).

(Inamps), o Instituto Nacional de Previdência

No dia da inauguração, O Globo apontou irre-

Social (INPS) e o Instituto de Administração

gularidades na compra, que envolveria valores

Financeira da Previdência e Assistência Social

muito acima dos de mercado, o que, rigorosa-

(Iapas). Contratamos entidades de notório saber

mente, não correspondia à verdade. A avaliação

– Fundação Getulio Vargas (FGV), Fundação

estava correta. Mais tarde, no discurso durante a

Dom Cabral e Fundação do Desenvolvimento

cerimônia de abertura do prédio, Raphael, escan-

Administrativo (Fundap) –, para que estudas-

dalizado, esbravejava e chorava ao microfone. O

sem a estrutura das três instituições. O traba-

pai dele, Dr. Dario, advogado, chegou a procurar

lho estava em curso quando Raphael saiu do

Roberto Marinho para protestar veementemen-

Ministério. Ele não se dobrava ao fisiologismo

te contra a matéria, que chamava seu filho de

reinante. Deputados encaminhavam as solicita-

desonesto. Descobrimos, depois, que a armação

ções mais descabidas e, não correspondidos, iam

fora plantada por Antônio Carlos Magalhães,

ao Congresso fazer pronunciamentos contra o

então ministro das Comunicações. Inicialmente,

ministro. Raphael, que tinha horror a isso, in-

pensou-se em dar ao edifício o nome de um dos

dispôs-se com a bancada do Rio de Janeiro, que,

“Cardeais da Previdência” – antigos servidores
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que criaram boa parte da doutrina da área no

nem saberia afirmar se ele daria um bom co-

Brasil. Não havendo consenso, sugeriu-se então

mandante da Fazenda, porque jamais transigiria

o de Waldir Pires, ex-dirigente do Ministério.

com seus princípios e se tornaria alvo de fortes

ACM viu na homenagem a seu maior adversá-

ataques dos que viessem a ter seus enormes in-

rio político e candidato ao governo da Bahia um

teresses contrariados.
E seguiu seu caminho, até o fim impulsio-

golpe na direção do carlismo no estado.
Ainda à frente da Previdência, Raphael che-

nado pelo norte do espírito público. Há cerca

gou a ser cotado para o lugar de Dilson Funaro

de um ano, por exemplo, em mais uma de suas

na Fazenda, em abril de 1987. A famosa Turma

iniciativas para promover o desenvolvimento de

do Poire, da qual participava, considerava-o em

estados brasileiros, ele me propôs: Vamos ver se

condições de exercer a função. Ulysses ponde-

criamos algo diferente para Alagoas. Conheço

rou que, se fosse a Sarney indicá-lo, Raphael

o pessoal do BioAtlântica (instituto do qual era

não seria nomeado. Precisaria convencer o

conselheiro, ao lado de Eliezer Batista, e que

presidente de que o substituto de Funaro de-

desenvolve projetos de fixação de comunidades

veria pertencer ao PMDB, mas sem citar no-

em lugares de baixa renda, a partir da produção

mes. Um dia, Raphael me chama: Estou com as

sustentável). Não adianta sugerir a empresários

mãos geladas, acho que serei o novo ministro

negócios na base da boa vontade. Empresário

da Fazenda. Ulysses Guimarães, aparentemente,

quer ganhar dinheiro. Precisamos combinar a

o havia notificado. Na manhã seguinte, o car-

questão ecológica e o lucro. Estamos trabalhan-

go vago, passava-se o tempo, e o convite não

do em dois planejamentos nesse contexto, um

surgia. Tomamos conhecimento, então, de que

com a Vale e outro com a Usiminas. Podemos

Tasso Jereissati, governador do Ceará, estava in-

replicá-los em Alagoas. Chegamos a promover

do ao encontro de Sarney, defender seu lado na

uma reunião com o futuro secretário da Ciência,

disputa. Ulysses protestou junto ao presidente,

da Tecnologia e da Inovação do estado, Eduardo

e o convite a Jereissati não se consumou, mas

Setton, que me confessou: O encontro de pouco

Raphael, igualmente, não levou o posto. Eu

mais de uma hora com Dr. Raphael me abriu

63

Raphael
Andanças de um sedutor

perspectivas que eu nunca havia imaginado.

no coração. Ele tinha pavor a médico, doença,

Valeu mais que muita coisa na minha vida.

não ia a hospital nem a enterro. Quando me

Na última quarta-feira de janeiro de 2011, em

informaram no sábado à noite que Raphael

seu escritório, Raphael combinou comigo de ir-

havia morrido, soube que ele, durante a tarde,

mos, no início do mês seguinte, a Alagoas con-

sentiu de novo aquele mal-estar. Desmaiou, foi

versar com o governador Teotônio Vilela Filho.

socorrido e se recostou num sofá ao lado de

Em certo momento, ele levou a mão acima do

Mitzi, sua mulher. Mais uma vez, recusou-se,

estômago e se queixou: Comi muito no almoço.

peremptoriamente, a ser atendido por médi-

Perguntei o quê. E ele: Um peixinho grelhado.

co. Ainda assim, chamaram a ambulância, que

Mas tomei vinho. Pensei: Esquisito, isso não se-

demorou a chegar, por se perder no caminho à

ria suficiente para causar tanta indisposição. Ele

casa no Alto da Boa Vista. Foi ficando quieto.

ingeriu um remédio e se encostou na estante,

E apagou. Mas não se apagarão, entre os que

com as mãos para cima. Ficamos ali, conver-

com ele conviveram, a beleza da voz, a expres-

sando, ambos preocupados. Raphael disse que

são cativante e a sua regra de ouro: a coerência

havia passado pelo mesmo desconforto outras

com os princípios democráticos. Sua memória

vezes. E eu não tive coragem de levá-lo ao Pró-

permanecerá plenamente viva. Vou guardar

Cardíaco – na hora, imaginei um problema

muita saudade.

Carlos Monte foi secretário-geral do Ministério da Previdência no governo Sarney.
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Com Mitzi, nos canais de Amsterdam
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O GENEROSO
PENSADOR DO PAÍS

Por

Célio Borja
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onheci Raphael de Almeida Magalhães

C

tes ao âmbito público. Em ambos os setores, ele

– então vice-governador do estado da

desempenhou, ao longo de toda a sua trajetória

Guanabara – em 1964, na condição de líder

profissional, funções com destaque e dinamis-

da União Democrática Nacional (UDN) e do

mo tais que, meritoriamente, entronizam seu

governo na Assembleia Legislativa do estado

nome no rol dos grandes brasileiros.
Não raro, a conjunção de aptidões que o

da Guanabara.
Já naquele período, chamava-me a atenção,

distinguiam entre seus pares configurou uma

acima de todos os peculiares atributos, a enor-

via determinante na interlocução com mem-

me versatilidade de sua inteligência, capaz de

bros influentes do poder central, contribuindo,

abarcar os assuntos mais diversos e intrinca-

decisivamente, para a ocorrência de fatos que

dos – jurídicos, econômicos, administrativos

se tornariam históricos.

ou qualquer outro – com igual domínio. E,

De uma conversa com ele – a título de

em composição a isso, a qualidade humana da

ilustração –, quando eu era deputado federal

acessibilidade, a facilidade para fazer amigos,

pela Aliança Renovadora Nacional (Arena),

uma certa desinibição em relação às pessoas,

surgiu a possibilidade de fuga do país do

fossem elas mais velhas ou mais moças.

governador de Pernambuco, Miguel Arraes,

A pujança dessas características, sem dúvida,

cassado na primeira lista do Comando

fazia de Raphael uma personalidade singular,

Revolucionário e preso em abril de 1964.

tanto na convivência pessoal quanto no trata-

Meses depois, não me lembro se por determi-

mento dos temas empresariais e dos concernen-

nação do próprio governo federal ou se por
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ordem judicial, Arraes foi solto. Contudo, a

que pudesse acompanhá-lo, posteriormente,

libertação atraiu uma espécie de perseguição

ao exílio.

sistemática, a que ele temia não resistir. Seu

Antes, porém, dessas ocorrências, recordo-me

pavor era adoecer em circunstâncias extre-

de outra passagem que se sobressai em minha

mas e, até mesmo, morrer. A detenção, com

convivência política com Raphael de Almeida

efeito, o abatera muito e poderia ser letal, se

Magalhães. Ao vir o AI-2, em 1965, Lacerda

viesse a se repetir.

resolveu renunciar ao seu posto, e Raphael as-

Um primo dele, quase homônimo (Miguel

sumiu o comando do estado da Guanabara por

Edson Arraes de Alencar), meu colega de es-

menos de dois meses, porque o mandato do

critório, relatou-me essa situação em que o

governador terminaria no dia 5 de dezembro

ex-governador estava envolvido: receoso de

do mesmo ano.

uma nova captura, queria, de qualquer maneira,

Nesse ínterim, como eu não queria conti-

deixar o Brasil. Preocupado com o rumo dos

nuar no cargo em que estava – e, sim, sair jun-

acontecimentos, inteirei Raphael da gravidade

tamente com Carlos Lacerda, o que, de fato,

da situação, e telefonamos para o então minis-

fiz –, pedi a Raphael a exoneração da função

tro da Justiça, Juracy Magalhães. Tomei a ini-

de secretário de Governo. E que, no meu lu-

ciativa de propor a concessão do salvo-conduto

gar, fosse nomeado nosso amigo comum, um

ao Miguel Arraes. O pedido foi prontamente

dos mais extraordinários servidores públicos

deferido pelo ministro, e Arraes pôde, assim,

que conheci, o engenheiro José Roberto de

embarcar para a Argélia.

Andrade Pinto do Rêgo Monteiro. Isso re-

O mais surpreendente é que Arraes sempre

presentou um motivo de grande alegria para

proclamava, às vezes até a altas vozes, que sua

o Raphael. Ele tinha essa capacidade especial

mulher, Madalena – que havia sido minha cole-

de se relacionar e de agir no sentido de que as

ga nos tempos de universidade –, recebera (em

mudanças transcorressem com desembaraço e

sua casa, por intermédio de um funcionário) do

de maneira harmônica.
Tantas excepcionais qualidades o notabili-

governador Carlos Lacerda o passaporte para
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zam, de modo inolvidável. Sua ausência já se faz

irreparável no panteão dos maiores idealistas

sentir nos meios político, econômico e intelec-

do país, que teve o privilégio de contar com a

tual, entre os quais circulou a vida toda, com

visão ampla, lúcida e generosa de Raphael de

admirável desenvoltura. E espelha uma lacuna

Almeida Magalhães.

Célio Borja é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
e ex-ministro da Justiça do governo Fernando Collor.
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a engenharia do
bom conselho

Por

César de Oliveira
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R

aphael de Almeida Magalhães era uma

mercado, reestruturação administrativa, projetos

combinação rara. Não me lembro de

de diversificação das atividades, enfim, um cho-

alguém tão doce e tão incisivo, tão agudo e tão

que de gestão. Já contávamos com profissionais

verborrágico, tão amplo e tão organizacional.

independentes no Conselho de Administração.

Para o ambiente corporativo, ele simbolizava

Porém, julguei importante expandir o número

uma bênção. Conhecia por dentro a área pú-

de membros notáveis, na proporção do reco-

blica, tinha uma vasta bagagem como dirigente

mendado às empresas de referência, que vão

e conselheiro empresarial e dominava os con-

partir para Initial Public Offering (IPO), no

ceitos econômicos e o conhecimento jurídico.

mais alto nível.

Um mentor perfeito para qualquer companhia.

Não que fôssemos abrir capital naquele mo-

E assim o foi para a GDK. Por pouco tempo,

mento. Entretanto, pretendíamos engatilhar

infelizmente, mas intenso o suficiente para nos

nosso processo de amadurecimento com vistas

deixar marcas inesquecíveis, tanto do ponto de

à implementação da medida. Falei com Faro

vista profissional quanto do afetivo e humano.

– e demais conselheiros – sobre essa intenção,

Conhecemo-nos em 2008, por obra e gra-

pedindo-lhes que sugerissem opções de persona-

ça do jornalista Luiz Cesar Faro, consultor da

lidades para avigorar o Conselho. A opinião foi

empresa, que experimentava um período de

unânime: Raphael de Almeida Magalhães seria

transição. Saíamos de uma situação descon-

o homem certo, na hora certa, para a empre-

fortável para uma virada em direção a práticas

sa certa. Eu conhecia de nome o indicado, que

avançadas de governança, ampliação do nosso

havia sido ministro, parlamentar e personagem
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da esfera pública em vários momentos cruciais

abrilhantou a edição inaugural de nosso relató-

da História do país.

rio com um texto sobre a relevância de dispormos de empresas fortes de capital nacional no

Mesmo antes do meu primeiro encontro

ramo da engenharia.

pessoal com Raphael, já guardava uma dívida
de gratidão com ele. No ano anterior, que mar-

Tive, nesse primeiro contato com Raphael,

caria o despertar desse processo de substancial

uma excelente impressão a respeito da pessoa

profissionalização da empresa, decidimos pro-

humana que ele era, mas não avançamos nas

duzir uma grande melhoria em nosso material

tratativas profissionais, ficando apenas o regis-

institucional. Esse passo incluía a publicação

tro de um encontro informal. Quando volta-

do relatório anual das demonstrações contá-

mos a nos reunir para conversar, desta vez com

beis, apresentando os empreendimentos realiza-

foco no direcionamento da companhia, de ime-

dos dentro das melhores práticas de gestão. E,

diato percebi sua apurada e profunda compre-

também, do balanço social, dando divulgação

ensão do setor empresarial. Estava conectado

a todas as atividades da companhia voltadas ao

às expressivas mudanças gerenciais em curso

fomento da qualidade de vida dos trabalhado-

nas organizações, em particular, no segmento

res, ao apoio às comunidades e à preservação

de óleo e gás, divisando as oportunidades que

do meio ambiente.

emergiam com as grandes obras na infraes-

Nesse contexto, resolvemos convidar figuras

trutura brasileira. Em síntese, olhei nos seus

exponenciais para assinar, em ambos os traba-

olhos e enxerguei meu conselheiro. Raphael de

lhos, pequenos depoimentos sobre o papel, a

Almeida Magalhães seria a mais nova contra-

importância e as perspectivas da GDK. Uma

tação de peso para a equipe da GDK.

delas foi, exatamente, Raphael, com quem nun-

Ao congregarmos os demais conselheiros

ca tínhamos trocado um dedo de prosa – e eis

independentes que julgávamos necessários, as

que ele aceitou a missão de bom grado. E, ao

reuniões da empresa viraram a festa da inte-

inteirar-se das ações que desenvolvíamos tanto

ligência. Personagens ilustres, como o embai-

na área de engenharia quanto no campo social,

xador Jório Dauster, o general Luiz Gonzaga
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Schroeder Lessa, o ex-secretário de Fazenda da

embalados pela presença do divertido Raphael,

Bahia Albérico Mascarenhas e os conselheiros

um prosador nato.

da própria companhia – a exemplo de Gilvan

Ele representou um espetacular orientador.

D´Amorim, ex-executivo da Petrobras e ex-pre-

Mas, se fosse o caso de escolher, eu teria pre-

sidente do Conselho da Fábrica de Fertilizantes

ferido ser seu bom amigo. Não que não me

Nitrogenados (Fafen); do jurista Rui Berford

sentisse como tal. É que falo de amigo daque-

Dias, ex-chefe do Departamento Jurídico da

les próximos mesmo, que saboreiam todas as

Petrobras; e Antonio Arruti Rey, atual presi-

delícias da intimidade. Estar ao lado de um

dente da GDK –, potencializavam a sagacidade

homem raro e adorável, que Raphael tão bem

de Raphael. Como interlocutores à altura, ser-

encarnava, agrega ainda mais sentido à vida. No

viam de combustível para a explosão de ideias e

entanto, agradeço a Deus o pedacinho de uma

discursos afiados do nosso mais charmoso inte-

inestimável convivência. Eu e meus parceiros da

grante. Os almoços que se seguiam às reuniões

GDK que puderam privar com ele não o esque-

do Conselho eram, simplesmente, sensacionais,

ceremos jamais.

César de Oliveira é controlador da GDK/S.A.
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recortes do
palácio guanabara

Por

Edgar Flexa Ribeiro
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u tinha dois meses de nascido quando es-

E

eu, que fazia a Faculdade de Direito, comecei

tive com Raphael pela primeira vez. Não

a ouvir falar de Raphael, chefe de gabinete do

me lembro dele nessa idade, mas meu pai garan-

governador.

te que nos cruzamos várias vezes no elevador do

Num sábado, estou saindo de casa e meu pai

edifício Himalaya, na Avenida Atlântica, onde

diz: Não saia, porque Raphael vem aqui e quer

morávamos – eu, no carrinho, e Raphael, dez

falar com você. Era para propor que eu traba-

anos mais velho, voltando da praia.

lhasse com ele no Palácio Guanabara. Na épo-

Só fui ter contato direto com ele muito

ca, eu estava me preparando para o Itamaraty,

depois. Em 1957, Carlos Lacerda, ex-colega

e meu pai não aprovava a ideia. Tenho a im-

de faculdade de meu pai, então diretor do

pressão de que armou isso para mim, aconse-

Colégio Andrews – onde estudavam seus fi-

lhando Raphael a me convocar, sob a alegação

lhos, Sebastião e Sérgio, este da mesma classe

de eu me dar muito bem com o governador.

que eu na escola –, chamou-me para ajudá-lo

Trabalhamos juntos durante toda a adminis-

em seu gabinete de líder da minoria (oposi-

tração Lacerda, um convívio bastante afetuoso,

ção) na Câmara. Mas nunca cheguei a cruzar

fraterno – a melhor palavra para definir nossa

com Raphael. Em 1960, com Dr. Carlos já em-

relação. Raphael foi o irmão mais velho que

possado no primeiro governo do estado da

nunca tive, estimulando-me sempre a aprender.

Guanabara, meu pai, que concorreu a deputa-

Dr. Carlos pedia a ele que escrevesse al-

do e não ganhou, foi convidado para secretá-

go. Raphael chegava para mim: Você escreve.

rio de Educação. Aí, sim, por intermédio dele,

Depois, levava ao governador, que corrigia, cor-
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rigia, e Raphael me devolvia. Na sequência, Dr.

do não, sabiam onde arrumar, como no caso da

Carlos corrigia, corrigia, e Raphael, mais uma

Aliança para o Progresso. Acho que ninguém

vez, retornava-me com o novo texto. Diante de

captou recursos mais depressa da iniciativa do

todas aquelas alterações, perguntei-lhe se não

Kennedy do que o estado da Guanabara, com

seria melhor o governador falar direto comigo,

os quais se executaram a Elevatória do Lameirão

porque estávamos perdendo um tempo precio-

e a Adutora do Guandu. Raphael e Beltrão er-

so em tanto vaivém. Na época, era na base da

gueram o esqueleto do que viria a constituir o

máquina de datilografar. Se precisássemos trocar

governo Lacerda, que tinha um relacionamento

uma palavra, tínhamos de rebater a página intei-

de pai e filho com seu vice, à época com trinta

ra. A partir daí, comecei a redigir diretamente

e poucos anos.

para o governador, e Raphael passou a me olhar

Foi uma enxurrada de novidades. O início

de forma diferente. De fato, aprendi a escrever

da reforma administrativa, os esforços de des-

para o Dr. Carlos.

centralização, tudo isso foi armado na cabeça

Raphael me mostrou o governo que estava

do Raphael, como um puzzle. Carlos Lacerda

nascendo sob uma perspectiva que ninguém via

entregou a ele a estratégia geral, a equação das

– e nem o próprio Carlos Lacerda fazia muita

políticas públicas, uma coisa fascinante, pois

ideia: a da grande obra de construção de um

era um estado a reconstruir-se. Eu, muito mo-

estado que havia sido capital e, sem deixar a

ço, ficava impressionado com a facilidade de

peteca cair, torná-lo ainda melhor, a despeito

Raphael, carinhosíssimo comigo, em conduzir

da perda política. Hélio Beltrão montou, na

as ações.

Secretaria do Interior, um sistema de planeja-

Veio a reforma administrativa em 1963,

mento de gestão que ficou uma coisa primorosa.

com a extinção da Casa Civil e a criação da

Ele e Raphael inventaram o seguinte: o Poder

Secretaria de Planejamento. O orçamento não

Legislativo estava liberado a criar todas as des-

poderia configurar um item burocrático, e sim

pesas que quisesse, contanto que indicasse a fon-

um projeto de governo, devendo ser encami-

te da receita. Existia dinheiro para tudo e, quan-

nhado como mensagem para que constituísse
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um documento importante. Raphael me fala:

câmeras de TV, eu pensava: Como faço para

Você coordena essa mensagem, com as partes

não tirar o olho desse homem? Vou me sentar

relativas a todas as secretarias. Um belo dia,

no chão, à sua frente. Assim, ele vai me ver o

chego ao Palácio às duas horas da tarde. Ele me

tempo todo. Se é isso que Raphael quer, vou

cobra: Por onde você andou? Está maluco? E a

fazer. E Carlos Lacerda se destemperou total-

mensagem? Respondo: Saí às duas da manhã da

mente. Suspeito que Raphael achava que se eu

Imprensa Oficial, para ver se o trabalho gráfico

ficasse olhando bem firme, talvez o governador

transcorria direito. Dormi em cima de rolo de

não fizesse o que disse que ia fazer.

papel, foi um frege. Mas saiu uma mensagem

Em uma ocasião, Dr. Carlos me conta ter ti-

bonita. Tudo que o governo iria realizar ao lon-

do uma briga muito séria com Raphael: Quero

go dos anos se apresentava ali.

falar com ele ainda hoje. Ele não vai querer vir,

O governo Lacerda foi resultado, basicamen-

mas preciso que você o traga em casa. Fui pa-

te, da competência do Raphael em identificar o

ra o hall do Edifício Chopin, em Copacabana,

que necessitava ser feito. Acabei me tornando

onde morava o Dr. Dario, e fiquei sentado no

uma espécie de amortecedor na relação entre os

sofá. De madrugada, chegam Raphael e Mitzi

dois, tudo bicho brabo. Às vezes, eu sabia por

– sua namorada, que, até então, eu não co-

que havia briga, às vezes, não. Lembro-me de

nhecia. Muito menos sabia de onde vinham.

um episódio na renúncia do Jânio. Raphael sai

Raphael me perguntou o que eu estava fazen-

de seu gabinete batendo a porta, entra na mi-

do ali. Afirmei: Tenho ordem do governador

nha sala e diz: Não tira os olhos dele, eu vou

no sentido de levar você para falar com ele. E

embora. Logo, o governador me chama: Cadê

ele: Agora, não. Eu: A ordem é levar você, ele

Raphael? O que ele disse? Informo: Disse para

não estabeleceu a hora. A que horas venho te

eu não tirar os olhos do senhor. Naquela noite,

pegar? Às 8h30 eu o encaminhava à casa do go-

Carlos Lacerda daria a famosa entrevista que

vernador: Toma, tá aqui. Até logo. Sei lá o que

culminou na saída do Jânio. Fomos para o sa-

eles resolveram...
De outra vez, Raphael me chama: O Carlos

lão nobre do Palácio. Diante de uma multidão,
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está mal, trancado no quarto em casa, com tu-

bordava. Ao término da administração, houve

do apagado, na maior crise de depressão. Acho

uma dispersão generalizada daquela equipe que

que você pode ajudar. Vai lá e pede para assinar

havia trabalhado numa enorme coesão, e que

esse papel. Fui. Letícia, esposa do governador,

não soube permanecer unida após o golpe de

avisa-me: Não adianta, não quer sair. Bati na

1964. Sempre fui muito apegado ao Raphael,

porta do quarto: Dr. Carlos, tenho um papel

mas nunca convivemos fora do ambiente de

para o senhor. E ele: Passa por debaixo da por-

trabalho, onde formamos uma dupla afinadér-

ta. Mas, em seguida, apareceu. De pijama, olhos

rima. Ele não me procurava, e eu ficava quieto

encovados, uma coisa horrível. Raphael que

no meu canto como diretor do Andrews.

mandou você aqui? Falei: Sim, está muito preo-

Um dia, acontece um fato muito bonitinho.

cupado com o senhor. E, depois, reportando-me

Vejo, na cantina do Colégio, a Júlia. Aproximo-

ao Raphael: O governador assinou o papel, es-

me e pergunto: Sabe quem eu sou? E ela: O

tava esquálido, mas disse para você ficar calmo.

diretor... E falo: Minha filha, peguei sua mãe,

Alguma coisa havia acontecido. No entanto,

Renata, no colo, sou fã do seu avô, trabalhei

com Dr. Carlos nunca se sabia se a ocorrência

com ele. Aí nos abraçamos, foi emocionante.

era mesmo profunda ou se ele é que a tinha

Em seguida, Raphael me telefona: Esteve com

tomado em profundidade. Podia ser uma coisa

a Júlia, né? Brinquei: Estive. Você não facilita, e

absolutamente superficial.

eu corro atrás. Vou conquistar a Júlia. Eu amo

Ninguém se aproximava do Carlos Lacerda

essa gente toda... Como meus olhos se enchem

com algo sobre o qual Raphael pudesse não

de lágrimas quando penso no Raphael – aliás,

concordar – ele tinha o comando executivo do

RaPHael! A relação, de extrema confiança, que

governo. Era um homem de quem o espírito pú-

estabeleci com ele, nunca tive com mais nin-

blico, compreendido como uma missão, trans-

guém na vida.

Edgar Flexa Ribeiro foi chefe de Gabinete do governador Carlos Lacerda e é diretor do Colégio Andrews.
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Nosso eterno
ministro do rio

Por

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
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N

ão me recordo do momento exato

Raphael propôs que o Conselho das Ações

em que fui apresentado a Raphael de

Federais ficasse instalado no edifício-sede do

Almeida Magalhães. Mas sempre tive a impres-

Sistema FIRJAN. Não só abrigamos a sede do

são de que o conheci a vida toda.

Conselho como pusemos nossa estrutura à dis-

Nossa convivência foi mais assídua a partir de

posição para os projetos. E iniciei, então, uma

1995. Na época, o estado do Rio de Janeiro pas-

convivência quase diária e fantástica com um

sava por um momento difícil em várias áreas. Na

dos mais brilhantes personagens que conheci.

segurança, por exemplo, o ano terminaria com o

Dois anos depois, com a privatização da

recorde de 120 sequestros. A economia também

Vale do Rio Doce, Raphael convidou Eliezer

enfrentava grandes dificuldades. Mas o governa-

Batista a integrar o Conselho. Passamos, en-

dor Marcello Alencar assumira em janeiro tendo

tão, a contar com uma dupla verdadeiramente

uma forte aliança com o governo federal.

fenomenal.

Essa articulação levou o então presidente

A atuação de Raphael como ministro

Fernando Henrique Cardoso a criar, em mar-

das Ações Federais no Rio de Janeiro resul-

ço daquele ano, o Conselho Coordenador das

tou em um enorme legado para o estado. O

Ações Federais no Rio de Janeiro, reunindo sete

Decreto 1.419, de 17 de março de 1995, que

ministérios. E Raphael foi nomeado secretário

criou o Conselho, citava três projetos priori-

executivo do Conselho, o que lhe conferia o

tários: a implantação do Porto de Sepetiba, do

status de ministro, reportando-se diretamente

Teleporto e as atividades da Petrobras na ex-

ao presidente da República.

ploração de petróleo e gás na Bacia de Campos.
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Hoje, o Porto de Sepetiba está “bomban-

com o apoio de Raphael, a iniciativa não foi

do”. O prédio do Teleporto foi erguido e, mais

adiante. E, anos depois, o Rio de Janeiro ga-

importante do que isso, já se concluíra 16 anos

nharia o seu Polo Petroquímico.

atrás que a existência de uma banda larga efi-

Raphael era uma pessoa amável, agradável,

ciente seria essencial. Sobre a área de petróleo

um grande peladeiro do futebol de praia, com

e gás nem é preciso falar, diante de projetos

quem meu irmão Jorge jogou muitas vezes.

como a exploração da camada do pré-sal. E

Orador extraordinário, ele tinha um enorme

para isso tivemos uma inestimável contribui-

trânsito na área política. E, com seu brilhante

ção do Raphael.

preparo intelectual, também circulava com desenvoltura entre artistas e escritores.

Lembro-me de um episódio importante e
interessante daquela época. Raphael e Eliezer

Era, enfim, um personagem encantador,

tinham uma reunião marcada, à tarde, em

cheio de fronteiras, uma pessoa múltipla. E

Brasília, com o presidente Fernando Henrique.

sempre me deu a impressão de nunca ter pas-

Pela manhã foi anunciado que o governo federal

sado dos 40 anos de idade, tamanha a joviali-

planejava erguer uma planta petroquímica em

dade que transmitia.

São Paulo, com um grande grupo privado. Se

Sedutor no convívio pessoal, expressando-se

isso acontecesse, comprometeria os planos de

sempre de forma inteligente, Raphael era tam-

qualquer iniciativa nesse setor no estado do Rio.

bém muito direto no seu trabalho como advo-

Conversei com o governador Marcello

gado. Dizia o que era necessário, quer seu in-

Alencar, embarcamos para Brasília e nos di-

terlocutor gostasse ou não. Fez parte de vários

rigimos ao Palácio do Planalto, indo direto à

conselhos de empresas, onde sempre buscava

sala onde ocorria a reunião. A impressão que

conduzir as questões de forma ordenada e pre-

tive era a de que ainda não existia uma percep-

cisa. Na verdade, era muito mais do que um

ção sobre o impacto negativo que o tal projeto

excelente advogado. Era um grande articulador,

representava para a economia fluminense. Mas

a quem o estado do Rio de Janeiro deve muito.

o fato é que, depois daquele nosso encontro, e

Na época em que criou o Conselho, o pre-

82

Raphael
Andanças de um sedutor

sidente Fernando Henrique costumava se refe-

Se Raphael fosse vivo, estaria espumando de

rir ao Rio de Janeiro como “o farol do Brasil”.

raiva. Com seu vozeirão, criticaria os discursos

Hoje fico horrorizado ao ver como parlamen-

sem pé nem cabeça, ou sem base técnica, a que

tares de outros estados tentam apagar esse fa-

temos assistido no Congresso Nacional.

rol ou transformá-lo em uma pequena luz, em

Raphael era, e sempre será, o ministro do

episódios como o dos royalties do petróleo.

Rio de Janeiro.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira é presidente do Sistema FIRJAN.
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A aveludada voz
da experiência

Por

Eike Batista
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onheci Raphael de Almeida Magalhães

C

entendimento dos diferentes lados e interes-

por volta de 2004-2005, por intermédio

ses numa mesma questão – era doutor em

de meu pai, Eliezer Batista, muito amigo dele.

argumentação. E mais: um homem público

Diante da abertura de capital no mercado

de estirpe pura, que pensava, incansavelmen-

da MMX, a primeira de minhas companhias

te, em soluções para aprimorar a gestão do

a fazê-lo, veio a necessidade de reunirmos

estado e criar condições para o desenvolvi-

conselheiros de confiança. Nesse contexto,

mento do país. Isso me fascinava e me mar-

o nome de Raphael se impôs, naturalmen-

cou intensamente. Ele entendia que, na área

te. Ele tinha notória multiplicidade cultural,

social, valia a pena fazer algo a mais; fazer

experiência em Conselhos, disponibilidade

mais certo que o certo.

para conversar e discutir estratégias – e fui

Foi, no fundo, um encontro de almas o

aprendendo a admirá-lo. Durante esse pro-

que tivemos. Eu via nele a contrapartida de

cesso, aproximamo-nos mais e criamos laços

alguém com uma história ativa e impecável

estreitos, que perduraram até o final de sua

nas esferas governamental e privada. Como

vida, quando atuava como um influente con-

administrador, não se pode deixar de citar a

selheiro de todo o Grupo EBX.

execução da monumental obra da Adutora

Com profundo conhecimento nas áreas

do Guandu (no antigo estado da Guanabara),

política e jurídica, em tantos anos de estrada,

um dos maiores projetos de saneamento do

era uma pessoa bastante serena e ponderada.

mundo, pensado lá atrás, com uma projeção

Administrava com extrema competência o

de 50 anos à frente.
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Além de um homem público raro, tinha

com seu forte pragmatismo, aliado à sólida

o dom da palavra, a qual dominava como

formação jurídica, efetuava com maestria. Era

ninguém – uma oratória única, cativante. Era

irresistível ouvi-lo explanar suas ideias, emba-

uma voz ímpar e que agora nos faz muita

ladas no mais fino papel de presente – a voz

falta. Dizem que todo mundo é substituível,

modulada, inconfundível –, aos privilegiados

mas Raphael integra o rol dos que desmora-

interlocutores.
Conservo a lembrança de um homem que

lizam essa tese.
Nos últimos tempos, no Conselho do

chegava a todos os lugares sempre sorrindo,

Grupo EBX, foi sempre extremamente ativo,

de bem com a vida, resolvido. Um brasileiro

oferecendo opiniões precisas e com inquestio-

grandioso, que nos enche de orgulho. Mais

nável conhecimento de causa. As diretrizes in-

que um amigo, eu o tinha na figura de um

dicadas por ele eram valiosíssimas, sobretudo,

segundo pai. Aliás, Raphael ajudou minha fa-

frente às dimensões dos projetos do Grupo,

mília como advogado na partilha de bens do

cujas características envolvem aspectos so-

meu pai. Os dois (Raphael e Eliezer) foram,

ciais e ambientais. Tinha paixão pelo tema

realmente, muito próximos, em especial na

da preservação, como evidencia seu trabalho

idealização e construção de um Brasil maior.

no Instituto BioAtlântica (IBio).

Ao lado de toda essa seriedade na condu-

Em síntese, Raphael de Almeida Magalhães

ção de seus projetos, era também engraçado

personificava tudo o que se sonha de um con-

e comovente assistir ao clima afetuoso e de

selheiro – alguém de brilhante inteligência,

camaradagem entre ambos, rindo de piadas

visão holística e portador de uma bagagem

um do outro.

profissional enorme, capaz de ajudar, por

Há pessoas que, durante a vida, evoluem

meio de raciocínios claros, a direcionar os

tanto que se transformam numa espécie de

rumos de uma empresa. Em outras palavras,

oráculo, a quem, permanentemente, que-

alguém que sabia os caminhos mais pruden-

remos consultar, na certeza de obtermos

tes, seguros, justos e adequados. E isso ele,

as melhores e seguras orientações. Quando
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nos deixam, fica um vazio onde antes habi-

uma lacuna imensurável para mim. Guardo

tava uma fonte inspiradora de nossos pas-

um carinho infinito pelo meu inesquecível

sos. Com a partida de Raphael, criou-se

conselheiro.

Eike Batista é presidente do Grupo EBX.
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A arte de nadar
contra a maré

Por

Fernando Lemos
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aphael de Almeida Magalhães foi um ho-

R

já jornalista. Quis o destino que ele tenha fale-

mem multifacetado, uma antena parabó-

cido antes da partida do Paulo – em seu caso,

lica, que via o mundo através de uma poderosa

um adeus sem aviso prévio.

lente grande-angular. Por essa amplitude de vi-

Governador, ministro, consultor dos me-

são, eu o admirava tanto. E, também, pela sua

lhores, Raphael apresentava personalidade

peculiar capacidade de fazer (e manter) amigos;

exemplar – sempre pronto a ajudar os amigos.

pelo seu jeito zen de lidar com assuntos que, pa-

Conservo boas lembranças de nosso convívio

ra a maioria das pessoas, configuravam terrenos

e, entre tantas, deixarei aqui duas passagens. A

complexos e estressantes.

primeira, transcorrida durante a montagem do

Minha admiração só fez crescer ao começar a

governo José Sarney. Eu acompanhava o presi-

receber, há poucos meses, telefonemas semanais

dente nesse processo, torcendo, claro, pela es-

dele, preocupado com a saúde de meu irmão,

colha do Rapha, como eu o chamava, para in-

Paulo Roberto Campos Lemos, que travava um

tegrar o Ministério, o que, efetivamente, viria a

duro combate contra um câncer. Paulo era, além

concretizar-se. Na véspera do anúncio da nova

de amigo de longa data, sócio de Raphael em

equipe, Sarney me telefonou, perguntando se eu

uma empresa de consultoria, na qual Dr. Eliezer

conhecia o paradeiro de seu futuro ministro da

Batista compunha o vértice do triângulo. E

Previdência, que precisaria estar em Brasília na

foi por seu intermédio e de meu outro irmão,

manhã seguinte, a fim de tomar posse no cargo.

Augusto Jefferson de Oliveira Lemos, que co-

E cadê Raphael? Ninguém o encontrava.
Virei o mundo atrás dele, acabando por

nheci Raphael quando eu ainda era jovem, mas
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localizá-lo, com a intervenção do economista

tando para eliminar de vez a espiral inflacioná-

José Carlos de Assis, na chácara de um amigo,

ria. Ao mesmo tempo que atuava no sentido de

fora da cidade do Rio de Janeiro. Já estávamos

manter os economistas unidos e vigilantes em

no final da tarde. Eu, tenso, escuto de Raphael,

torno do projeto, Fernando Henrique vendia a

na maior calma, que não sabia se iria conseguir

ideia de adoção do Plano Real para a população

chegar a tempo ao Planalto. O fato é que ter-

– e, diga-se, para o próprio presidente Itamar. E

minou dando um jeito e chegou à cerimônia na

solicitou propostas de personagens para ampliar

hora marcada. A Previdência não era, exatamen-

o grupo de análises.

te, a pasta que ele mais queria. Porém, como, de

Logo me lembrei de Raphael, então, já meio

resto, em tudo onde colocou as mãos, lá desen-

afastado da política de Brasília. FHC, con-

volveu um belo e dinâmico trabalho.

cordando de imediato com o nome sugerido,

Outro episódio se passou na campanha de

mandou chamá-lo. Raphael atendeu ao pedido.

Fernando Henrique Cardoso à Presidência da

Mas, surpreendendo a todos, trazia uma carta

República. Eu participava de um grupo pequeno

de próprio punho assinada por seu pai, Dario

de aliados, que discutiam a conveniência dessa

de Almeida Magalhães, dirigida a FHC, que

candidatura. FHC, ainda ministro da Fazenda

alentava pelo lendário advogado uma grande

do governo Itamar Franco, vinha tocando o

admiração. Dr. Dario fazia um apelo a que ele

Plano Real – que só ele seria capaz de viabilizar,

não se candidatasse. Do contrário, o risco de

justamente, por não pertencer à área econômica.

não implementação do Plano Real seria enor-

E, também, como afirmava, porque sua inteli-

me. Quase caí da cadeira, pois tinha indicado

gência era maior que a vaidade.

Raphael, precisamente, para afiançar a candida-

As dúvidas quanto à oportunidade de sua

tura. Meu irmão Augusto Jefferson, um grande

candidatura não passavam por uma questão de

macroeconomista, garantira-me que não havia

competência – apenas embutiam o receio de um

como o Plano não dar certo. Nesse sentido, a

seu substituto no Ministério não dar conta de

campanha de FHC reunia tudo para se tornar

assegurar a continuidade do que ele vinha execu-

mitológica. E sair vitoriosa.
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Por sorte, apesar da tocante invocação de

oponente, que o Real iria a pique em três meses.

Dr. Dario (e de muitos outros amigos), a tese

Um erro de avaliação fatal para as pretensões

da candidatura acabou prevalecendo. Rapha,

do líder petista, que estava disparado na frente

após o impacto emocional provocado por seu

quando FHC entrou na disputa à Presidência.

pai, colaborou, intensamente, como de hábito,

Esse era o Raphael de Almeida Magalhães,

nas ações de campanha – que deu no que deu.

um homem do bem, um político completamente

Cheguei (eu, que não sei rezar) a dedicar mui-

distinto da maior parte dos que hoje habitam o

tas orações para Aloizio Mercadante, um bom

Congresso Nacional e as esferas governamentais.

economista, mas que convenceu Lula, nosso

E um grande tricolor das Laranjeiras. Ave, Rapha!

Fernando Lemos é jornalista.
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democrata
de carteirinha

Por

Fernando Henrique Cardoso
92

Raphael
Andanças de um sedutor

R

ecordo-me sempre de Raphael de Almei-

Acreditava na democracia e, sobretudo, na ne-

da Magalhães como um amigo extre-

cessidade do desenvolvimento econômico pelas

mamente inteligente, amável, divertido e ele-

forças do mercado, mas, se preciso fosse, com

gante. De uma elegância natural, sem a menor

um empurrão do governo. Era um conspirador

preocupação com o chique, Raphael era figura

no melhor sentido. Estava o tempo todo articu-

queridíssima.

lando, imaginando jogadas que melhorassem as

Nos anos 1980, quando ia a São Paulo, costu-

coisas. Recordo-me de uma feita, em momento

mava ficar em minha casa, ocupando um quarto

no qual os ventos políticos não eram favoráveis

no apartamento da Rua Maranhão, que, se com-

(no meio do governo Sarney), quando Raphael

parado à bela casa do casal Raphael-Mitzi no

apareceu em minha casa com um plano salvador.

Alto da Boa Vista, era modesto. Poderia mesmo

Ele já teria convencido o presidente a mudar

ser incômodo para ele e, quem sabe, para Ruth

muita coisa, enxugando o Ministério e crian-

ou para algum filho a presença de um não fa-

do o Superministério da Infraestrutura, para o

miliar com o qual esbarrariam a todo instante.

qual tinha um candidato perfeito, um empre-

Mas era só eu avisar que Raphael chegaria e o

sário paulista muito competente. Haveria um

sorriso de satisfação já mostrava o quanto era

jantar na semana seguinte, ao fim do qual terí-

querido por nós. Sua visita trazia a certeza de

amos novo e competente ministro. Passado al-

longos papos, cheios de imaginação e de um

gum tempo, volta Raphael a conversar comigo.

estar à vontade contagiante.

O plano funcionara às mil maravilhas até que,
feito o convite no final do encontro, a pessoa

Ao mesmo tempo, Raphael era um lutador.
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que nos salvaria e que já havia concordado em

santo e despir o outro! Que farei sem Raphael

princípio com a oferta do Ministério, revela ao

na Previdência? Era assim nosso amigo: pau pa-

presidente um impedimento de ordem pessoal

ra toda obra, querido e eficiente.

que o colocava fora do baralho. Voltáramos à

Noutro episódio, quando eu era ministro

estaca zero, sem superministério nem, muito

da Fazenda e meu nome era cogitado para

menos, superministro.

candidato à Presidência da República, Raphael

Mas Raphael não desanimava. Junto com

me procurou em Brasília. Estava um pouco in-

Teotônio Vilela, inventava meios e modos de

comodado com a missão que trazia: seu pai,

o PMDB ter projetos. De uma feita, trouxe

famoso advogado e homem público, Dario de

Mangabeira Unger para prestar assistência téc-

Almeida Magalhães, escrevera uma carta diri-

nica e política à bancada do partido. Ulysses

gida a mim e fizera de Raphael seu portador.

Guimarães, sempre desconfiado de quem não

Nela estavam alinhados argumentos para eu

era “do ramo”, perguntou-me inúmeras vezes

não aceitar a candidatura. O Dr. Dario temia

de que serviria mais um a palpitar. Mas, que fa-

que, sem minha presença no Ministério e com

zer? Ulysses gostava de Raphael e o admirava, e

minha possível derrota (isso não era dito, mas

este não desanimava. Foi feita a experiência, por

se subentendia), o processo de estabilização da

pouquíssimo tempo: os animados parlamentares

economia que eu liderava naufragaria. Raphael

acreditavam dispensar conselhos...

não disse nada, mas provavelmente tinha o mes-

Houve outro momento no qual Ulysses

mo temor de seu pai e meu também...

Guimarães e as pessoas mais chegadas à cúpu-

Com seu jeitão carioca e cheio de bonomia,

la do PMDB resolveram que, para “salvar” a

Raphael, por mais que escondesse, não deixa-

economia, o homem seria o próprio Raphael,

va de ser eficiente. Houve tempo em que ele e

então ministro da Previdência. Encarregado de

Eliezer Batista eram unha e carne. Foi graças a

fazer as sondagens necessárias, fui ao presidente

Raphael que tive a possibilidade de conhecer

e, com jeito, sugeri a solução que queríamos. A

mais de perto, desde quando exerci o Ministério

resposta foi fulminante: Vocês querem vestir um

do Exterior, esse outro notável brasileiro. Foram
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eles dois que abriram meus olhos para a im-

conceito operacional de redes, sobretudo as da

portância da Corporación Andina de Fomento

internet, que supõem efeitos em cadeia.

(CAF), instituição que hoje financia vários pro-

Por fim, devo a Raphael – sempre com a

jetos de infraestrutura, não só no Brasil, mas em

ajuda de Eliezer – ter podido começar a mate-

toda a América Latina. Pois bem, o Brasil não

rializar o ideal de ver o Rio de Janeiro reposto

fazia parte daquela instituição, e havia muita

no caminho do desenvolvimento. Criamos uma

resistência em vários setores do governo para

comissão especial, encabeçada por ambos, para

que nos associássemos. Graças ao empenho de

reativar os projetos federais no Rio. Havia três

Raphael e de Eliezer em me esclarecer sobre a

pilares: terminar o Porto de Sepetiba (capaz de

necessidade de nos associarmos àquele empre-

receber e abrigar contêineres), com aspiração de

endimento, acabamos por reconhecer, depois

se tornar um hub, como tantas vezes me explica-

de algum tempo (quando já era presidente da

ram os dois, um polo gás-químico e um núcleo

República, creio), que seria vantajosa a relação

de comunicações eletrônicas. Se pouco sei sobre

com a CAF, instituição que nos dias que correm

o andamento do terceiro componente do tripé,

ajuda no financiamento de importantes projetos.

os outros dois estão em marcha, um em funcio-

Mas não era o financiamento em si que im-

namento, outro em construção. E mais, foi sob

portava: o que mais contava era a visão da dupla

a mesma influência que dei meu apoio, quando

Raphael/Eliezer sobre a necessidade e as possibi-

menos simbólico, para que a Volkswagen co-

lidades de integração da América do Sul. Além

meçasse uma usina moderna de autos em Porto

disso, influenciaram-me na mudança do estilo

Real, na região de Resende, para criar um núcleo

de planejamento que, em vez de se preocupar

metalomecânico na região. E foi, também, pen-

com a formação de “polos de desenvolvimento”,

sando no ressurgimento do Rio de Janeiro que,

deveria criar “eixos”, tendo como base os por-

ao negociar a dívida do estado com a União,

tos, as estradas, a energia e os meios de comu-

concordei com uma conta gráfica vantajosa pa-

nicação. Concepção revolucionária que ambos

ra as finanças do estado, considerando recursos

mantinham, muito antes de estar na moda o

provindos dos royalties do petróleo.
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Há, portanto, razões de sobra, de ordem

com ele na memória, como ainda agora ao

pessoal e pública, para que eu reverencie a

escrever estas páginas, embora, infelizmente,

memória de Raphael de Almeida Magalhães.

não possa mais ouvir as palavras de encora-

A perda do amigo é irreversível, mas há

jamento e amizade de quem sempre foi tão

sempre o consolo de continuar conversando

generoso comigo.

Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil de 1995 a 2002.
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sou tricolor
de coração

Por

Francisco Horta
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m tudo que se dedicou a realizar, Raphael

E

Americano, de técnico. Quem entrou de capi-

de Almeida Magalhães sempre foi craque.

tão? Raphael. Eu, atacando pela ponta direita.

Nunca fez nada mais ou menos – sempre além.

A competição já começou eletrizante: tablado

Inclusive com a bola nos pés. Minha admiração

com o prefeito, autoridades, banda de música

por sua personalidade veio do futebol de areia,

tocando o Hino Nacional – o máximo para nós,

em Copacabana, onde atuavam dez equipes.

garotos de 15, 18 anos.
Durante os treinos, com o objetivo de li-

Raphael era do time do Ouro Preto, o melhor

quidar a grande inimiga, ensaiamos uma tática

de todos, por causa dele. Eu, do Dínamo.
A federação de praia resolve, em 1948, home-

que, quando a Urca se deu conta, já estávamos

nagear o prefeito do Distrito Federal, Mendes

vencendo. O campo era irregular, com a área

de Moraes, construtor do estádio do Maracanã

entre o calçadão e a praia bem mais estreita

e fã de futebol, com o primeiro jogo noturno

que a da trave ao mar. No primeiro lado, eu

de Copa. O adversário seria o escrete da Urca,

estaria muito marcado, pois todos conheciam

que reunia jogadores ótimos, mas elitistas, ri-

minha velocidade. Enquanto junto ao mar, pela

cos, frequentadores, exclusivamente, do campo

direita, teria um espaço enorme para superar a

do próprio bairro, em frente ao Cassino. Era

defesa adversária, por meio dos precisos lança-

como se a esquadra alemã fosse baixar no Lido,

mentos de 20 m de Raphael, tornando difícil a

onde se desenrolaria a partida. Para encarar o

cobertura. E, realmente, assim saíram os gols da

desafio, armamos uma seleção entre os nossos

retumbante vitória de 3 x 1. Raphael recebeu do

times, com o botafoguense Neném Prancha, do

prefeito a gloriosa taça.
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Vestir a camisa 10 entre os titulares do

Raphael me telefona: Por que você não compra

Fluminense Futebol Clube era, então, tudo que

o passe do Cesar, goleador do Palmeiras, por 300

o talentoso capitão da seleção de Copacabana

mil cruzeiros, em vez de gastar a fortuna de 6

mais queria. No entanto, sua tradicional família

milhões com o Rivelino? Outro torcedor fervo-

formou uma barreira intransponível. Durante

roso do time das Laranjeiras, Antônio Carlos de

um daqueles coletivos na praia, vejo o pai vir na

Almeida Braga, então dono da Atlântica Seguros

direção dele e reclamar: O que você está fazendo

– onde Raphael era vice-presidente –, vai entrar

no meio desses vagabundos? Mais tarde, Raphael

no jogo, com ajuda financeira. Para ajustar os

contou que Dr. Dario chegou a admitir que ele

entendimentos, combina um encontro comigo

jogasse em seu time do coração. Quem objetou,

na sede da companhia às seis e meia da manhã,

categoricamente, foi a mãe, D. Elza, por consi-

seu horário habitual de agendar reuniões. Como

derar que futebol não constituía um meio digno

não sou bobo, chego com mais um tricolor roxo,

para um filho com aquele berço.

o jornalista Nelson Rodrigues. Havia dito a ele:

Já em dezembro de 1974, ao me eleger presiden-

Nelson, você precisa ir junto. Raphael insistirá

te do Fluminense, percebo que, diante da péssima

na aquisição do Cesar, enfraquecendo minha

campanha do time ao longo do ano (após ganhar-

posição pró-Rivelino. E nosso querido mecenas

mos em 1969, 1971 e 1973, caímos para o sexto lugar

é muito mais o executivo dele do que Horta. E

no campeonato carioca), precisava executar alguma

ocorreu o embate que imaginei. Mas, Nelson,

ação nova. Naquele tempo, para expressar revolta,

dirigindo-se a Raphael, define o placar: Raphael

os torcedores colocavam um de seus integrantes

de Almeida Magalhães, meu perfil de moeda! (O

dentro de um caixão e sepultavam, simbolicamen-

dramaturgo o achava tão bonito que o visuali-

te, o presidente do clube na arquibancada. Pensei:

zava no lugar das figuras brasileiras forjadas nas

Se não tomar uma iniciativa de impacto, o próxi-

cunhas monetárias.) Horta está com a razão. O

mo serei eu. Decidi tirar Rivelino, então o maior

“patada atômica” é o maior craque do mundo,

jogador do mundo, do Corinthians.

e o Cesar, apenas um bom jogador. A diferença
se evidencia até no preço.

A imprensa começa a noticiar o intento.
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Braga me fala: Garoto, você é demais. Apesar

no foro da Guanabara – o pleito de anulação do

de ter lhe dado meu voto na eleição, não presu-

testamento, feito em Paris, do empresário Paulo

mi que viesse a empreender essa revolução toda.

Bittencourt, ex-proprietário do então poderoso

Acho extraordinário que pretenda montar um

jornal Correio da Manhã e uma das maiores

grande time. Pegue meu cheque e faça o que

fortunas do Brasil. Nela, atuavam os melhores

quiser, não precisa ouvir Raphael nem a mim.

advogados do país. Do lado da autora – Sybil,

Mas não conte a ninguém, caso contrário, mi-

filha única de Paulo, com a primeira mulher,

nha mulher me interdita. De fato, 300 mil cru-

Sylvia –, Dario, Raphael e Sobral Pinto. Do

zeiros correspondiam a um valor altíssimo. Esse

outro, na defesa de Niomar Sodré – que com

dinheiro serviu de entrada para a contratação

ele vivera por 32 anos, sem que fossem casados,

de Rivelino, cuja oferta inicial consegui reduzir

porque os dois eram separados e à época não

a 3 milhões. Se tudo desse certo, voltaríamos a

existia o divórcio –, Tude de Lima Rocha e José

ganhar títulos e restituiríamos os empréstimos

Nabuco, que representava o irmão, o embaixa-

bancários pendentes por intermédio das rendas

dor Maurício Nabuco, testamenteiro de Paulo.

dos estádios. E foi o que aconteceu. Sagramo-

Alego a Raphael: Como vou arbitrar esse

nos bicampeões cariocas, com Raphael assis-

processo? Sou Juiz Substituto. O Titular (José

tindo aos jogos ao lado do Braga – e de mim

Luiz Lopes de Souza), pelo visto, não quer

mesmo. Essa seria a segunda vez que apareceria

julgá-lo. Peço, então, a permissão ao Dr. José

um curto-circuito entre nós.

Luiz, que despacha: Não só autorizo como lhe

Antes, em 1968, houve outra. Recebo – na

agradeço. Não aguento mais, já são 12 volumes!

condição de Juiz de Direito Substituto, em exer-

Assumo o caso. Se determino procedente

cício na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões – a visita

a ação, Sybil se tornará a herdeira universal,

de Raphael: Chico, meu pai (com quem ele tra-

pois Niomar não era beneficiária legítima.

balhava em seu escritório de advocacia) pergun-

Postamo-nos em face de um julgamento histó-

ta se você não julgaria um caso que se arrasta há

rico. Operavam os dois Procuradores Gerais, da

oito anos. Tratava-se da ação mais importante

Justiça e do estado, que avocaram o processo,

101

Raphael
Andanças de um sedutor

tal o barulho do conflito. Inicio a audiência de

Teixeira, intuindo que sua resposta seria essa. Ele

toga, traje que usei raras vezes na vida, e exigi

disse que um litígio de tamanho porte terminar

que todos eles estivessem de beca, porque toma-

pela via amigável será uma honra para o esta-

ríamos depoimentos de figuras ilustres, inclusive

do. E que se você extrair uma composição será

do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

promovido a Juiz de Direito. Chegamos a bom

Transcorrido um período inusitado de 59

termo. Homologo o pacto. Não caberia mais

horas somadas, profiro improcedente a ação.

recurso. O Correio da Manhã e grande parcela

Seis meses depois, Raphael me procura. Vim

dos bens ficariam para Niomar. Em contrapar-

fazer um apelo. Todas as partes recorreram da

tida, os três netos de Paulo Bittencourt, filhos

sua decisão. Você presidiria um acordo? Replico:

de Sybil, estariam protegidos, ao receberem um

E, após tudo o que vimos, há possibilidade de

vantajoso quinhão na partilha. Ganhei a promo-

consenso? Ele pondera: Só você conseguirá pôr

ção. E pensar que tudo isso se originou lá atrás,

um fim a esse processo rumoroso, porque seu

nas peladas de praia...

procedimento, durante o mês e meio de audi-

Raphael de Almeida Magalhães personificou

ências, encantou gregos e troianos. D. Niomar

um ídolo para mim. Achei que pudesse se tor-

afirma que, sob essa condição, assina o acordo.

nar presidente da República, devido à seriedade

Acima de tudo, ela, fundadora do Museu de

de sua conduta na vida pública. Porém, tenho

Arte Moderna (MAM), mirava o controle do

certeza de que lá no céu, onde está, nosso Rafa

Correio da Manhã, o maior jornal do Brasil,

baterá palmas para o que garanto: sua maior

coisa que não interessava a Sybil, que morava

frustração não foi não assumir o comando da

na Espanha e era riquíssima.

Nação, mas não integrar a equipe oficial do

Sustentei que havia esgotado minha atuação

amado Flu. Eu enchia a boca para dizer que era

ao dar a sentença. E Raphael: Consultei o pre-

amigo dele. Conservo uma grande saudade do

sidente do Tribunal de Justiça, Aloísio Maria

amigo afetuoso e tão amado por todos.

Francisco Horta é ex-Juiz de Direito e ex-presidente do Fluminense Futebol Clube.
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um estadista, sem
sombra de dúvida

Por

Hélio Portocarrero
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E

gestor político, por sua cultura excepcional,

m 1986, o secretário executivo do Ministério

multidisciplinar.

da Previdência, Carlos Monte, apresen-

tou-me ao titular da pasta, Raphael de Almeida

Detinha uma percepção macro da configura-

Magalhães. Eles me chamaram – eu havia sido

ção brasileira. Das minhas relações pessoais, não

do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

encontrei ninguém com essa visão. Raphael en-

(Ibmec) e da Comissão de Valores Mobiliários

tendia o que era um fundo de pensão. A maior

(CVM) – para dirigir a Secretaria de Previdência

parte dos ministros da Previdência, sejamos

Complementar, que cuidava dos Fundos de Pensão,

sinceros, não sabe do que se trata. Ele já conhe-

à época em início de desenvolvimento no país.

cia seguro e, também, a área habitacional, que

Raphael me impressionou demais, por con-

guarda afinidade com o setor. Naquele período,

formar um caso raro de político com enorme

demos uma forte impulsão ao sistema de fun-

noção acerca do âmbito administrativo e da

dos de pensão, com uma expressiva mudança na

estratégia organizacional do poder público.

curva estatística nacional.

Ele era um estadista, propriamente. Dominava

Fizemos projetos importantes, inclusive a in-

a dinâmica dos processos de gestão e de fun-

terpretação doutrinária da possibilidade de ter-

cionamento de instituições difíceis, alcançando

mos aqui os Fundos de Contribuição Definida,

com rapidez espantosa a compreensão de ques-

que não eram aceitos pelo Ministério. Isso favo-

tões complexas. Dono de uma personalidade

receu que se desenvolvessem muitos fundos de

especial, foi, na verdade, o grande operador do

pensão, sobretudo, no ramo privado.
Deixei a Secretaria em 1988. Em meados da

governo Lacerda. Não o “gerentão”, mas um
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década de 1990, na primeira gestão de Roberto

prazo, em razão das rivalidades políticas. Requião

Requião à frente do Paraná – momento em que

talvez não tivesse convicção de que seu sucessor

se registra a legislação que possibilitava criar

seguiria suas diretrizes.

fundos de pensão estaduais e municipais, o que

Na gestão Fernando Henrique, dirigi a

poucos chegaram a fazer –, Raphael e eu, com

Superintendência de Seguros Privados (Susep).

a contribuição de Aloísio Teixeira, elaboramos

Raphael de Almeida Magalhães foi a pessoa que

um belo projeto para o estado. Partimos do

mais ofereceu boas sugestões para o crescimento

ponto técnico que enxergava como um erro, por

do setor no Brasil, por, exatamente, conhecer as

exemplo, a proposta para servidores que vem

instituições em suas entranhas, sabendo o que

sendo apresentada à Câmara, já há vários anos

se podia fazer e, também, todas as limitações.

– os Fundos de Contribuição Definidos, en-

Efetuamos um trabalho com resultados excelen-

quanto considerávamos que se deveriam adotar

tes no campo da Previdência Privada, na linha

os chamados Fundos de Benefícios Definidos.

do que já havíamos realizado no Ministério para

A fase era de reestruturação dos serviços pú-

os fundos de pensão empresariais, agora, para os

blicos estaduais, pós-Constituição, o que nos per-

fundos de pensão abertos, aqueles administrados

mitiu um trabalho modelar que o governador

em geral por instituições financeiras. Esse foi

chegou a implementar no Paraná. Foi um episó-

um dos segmentos que mais avançaram no país.

dio político impressionante, porque ele implan-

Dois momentos, particularmente, frustraram

tou nosso projeto e, depois, o extinguiu. Raphael

Raphael e a mim. O primeiro, não termos con-

– profundamente decepcionado, uma vez que a

seguido abrir o mercado de resseguros, o que só

iniciativa reunia tudo para dar certo – contou-me

veio a acontecer mais recentemente. O outro, em

que, segundo Requião, o assunto causava gran-

relação aos planos de saúde. O então ministro

des brigas internas, pois entrava muito dinheiro.

José Serra estava convencido de que os planos

Claro, o Fundo é para isso. Naquela época, ain-

precisavam de uma regulamentação especial. E

da não existia reeleição para governador, o que

precisavam mesmo, porque não havia nenhuma

prejudicava a estabilidade de projetos de longo

regra específica, era uma área pouco definida, en-
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quanto a de seguros de saúde entrava na esfera

ção imediata, que esse passo levaria ao desastre.

da Susep. Esta serviu de base inicial para a lei

O bom senso acabou prevalecendo – não tanto

dos planos do setor. Mas acrescentaram muitos

por sensatez, mas por necessidade objetiva –, e

outros tópicos, incluindo medidas estúpidas. O

desistiram. Na ocasião, conversei bastante com

modelo – que se encontra em vigor até hoje –

Raphael, que enviou uma carta ao Serra. Dizia

restringe a flexibilidade de combinações. Os pla-

que me conhecia bem e que eu era uma pessoa

nos foram obrigados a cobrir todas as doenças

de ideias rigorosamente honestas. Ele não preci-

classificadas pela Organização Mundial de Saúde

sava ter escrito isso, o que me dá muita gratidão.

(OMS). Com isso, lógico, os preços subiram. Dei

Raphael é um homem cuja memória me comove

uma entrevista ao Estadão, admitindo a verdade

até hoje. Nossa convivência permitiu que eu pu-

– que essa alta iria ocorrer –, e Serra ficou fu-

desse desenvolver uma atuação pública positiva.

rioso. Ele queria que a Susep passasse a fiscalizar

A partir daí, convivi com Raphael, informalmente, até o fim da sua vida, visitando-o em seu

todos os planos de saúde do Brasil.
O governo exigia a capitalização de planos

escritório no Centro do Rio. Eram encontros

que, evidentemente, não se poderiam capitalizar,

sempre enriquecedores, porque ele gostava de

caso das Santas Casas de Misericórdia que existem

falar a respeito de projetos que podiam ser feitos

no Brasil inteiro. Isso corresponde à visão de que

para o país. É lastimável que nossos governantes

o país é feito de ruas paralelas à Avenida Paulista.

não tenham aproveitado como deviam – nem

Falei: Estão mandando que a gente feche a Santa

Fernando Henrique, nem Lula – sua experiência

Casa de Quixadá. De Quixadá, porque o bispo

e seu domínio sobre a complexidade institucio-

de lá estava promovendo uma campanha para

nal. Mas me sinto feliz que seu extraordinário

salvar a Santa Casa do município. Emiti uma no-

arquivo fique aberto aos brasileiros, hospedado

ta para o Ministério da Fazenda, explicando que

na Casa de Rui Barbosa. Suas ações dedicadas

não havia condições de implementar a capitaliza-

ao país compõem um valiosíssimo patrimônio.

Hélio Portocarrero foi secretário de Previdência Complementar do Ministério
da Previdência e é diretor executivo da Casa de Rui Barbosa.
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luz, Câmera, ação,
brasil: filmando!

Por

Irene Ferraz
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a Estrada das Paineiras, no bairro carioca

N

cidiram com o período em que Darcy veio a

de Santa Teresa, eu passeava – por volta

adoecer – e falecer, em 1997 –, cancelando sua

de 1996 – ao lado de meu amigo e empresário

sequência. Eu, que desde o começo queria de-

Dietrich Batista, que acompanhava de perto mi-

senvolver a iniciativa na Cidade Maravilhosa,

nha saga de criar uma escola de cinema no Rio.

parti nesse rumo.

Nosso carro se encontrava estacionado em fren-

Seguindo as recomendações do Dr. Eliezer –

te ao famoso hotel da região. Eu estudava, com

que eu tanto admiro –, bati à porta de Raphael

a avaliação de arquitetos, a viabilidade de im-

de Almeida Magalhães. Salvo o fato de ter inte-

plantar a instituição naquele prédio, à época em

grado o governo Carlos Lacerda, na Guanabara,

total abandono. O pai de Dietrich, Dr. Eliezer

eu não dimensionava quem ele era. Nas primei-

Batista, que estava conosco, sugeriu-me, então,

ras reuniões, houve um certo estranhamento.

procurar uma pessoa que poderia me orientar

Bem mais nova, expunha meus planos na mais

no processo de formulação da nova entidade.

completa empolgação. Mas não existe nem uma

sede..., disse-me. Isso não tem a menor impor-

A escola constituía um projeto sonhado jun-

tância, insisti. Dispomos de um projeto!

to com o antropólogo Darcy Ribeiro, que pretendia implementá-la dentro da Universidade

Consegui conquistar a adesão de Raphael,

Estadual do Norte Fluminense (Uenf), fundada

que foi capaz de vislumbrar consistência naque-

por ele em 1990, no município de Campos dos

la jovem idealista. Acertamos que deveríamos

Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Porém,

conceber uma instituição sem fins lucrativos,

as tentativas de concretizarmos a ideia coin-

independente, que não sofresse solução de con-
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tinuidade frente a alternâncias de governo. Ele

Passei a frequentar o escritório de Raphael,

colaborava em tudo, consciente da relevância

na Rua Pedro Lessa, também no Centro, a fim

estratégica do setor audiovisual para o Brasil.

de me aconselhar a respeito de ações operacio-

Defensor de grandes causas públicas, abarcou,

nais do Ibav – em 2002, enquanto se desenrola-

intensamente, mais esta.

vam esses encontros, seria inaugurada a Escola

Ao provar-se inexequível o aproveitamento

de Cinema Darcy Ribeiro. Eu ficava maravilha-

do hotel das Paineiras, procedi a uma busca in-

da ouvindo-o falar por horas sobre política (sua

cessante por imóveis. Acabei capturada por uma

molécula constitucional), numa viagem ines-

edificação em ruínas – construída em 1914, na

timável ao saber. Ele tinha um entendimento

esquina das ruas Primeiro de Março e Alfândega,

profundo acerca da trama de negociações exis-

no Centro –, pertencente à Empresa Brasileira

tente por trás de tudo. Enxergava com clareza

de Correios e Telégrafos (ECT). Quando che-

espantosa a rede invísivel que faz com que as

guei com Raphael e Dr. Eliezer para conhecê-la

coisas aconteçam ou não – e só acontecem se

por dentro, nem conseguimos entrar, tal a sua

esses invisíveis estiverem em acordo.

degradação. Após a cessão de uso pela ECT –

Homem que viveu os bastidores da história

que contou com a intermediação decisiva de

contemporânea do Brasil como ninguém, conhe-

Raphael, na condição de membro do Conselho

cendo seus principais personagens e protagoni-

Coordenador das Ações Federais no Rio de

zando inúmeras cenas cruciais, conseguia captar

Janeiro, órgão ligado à Presidência da República,

com acuidade um complexo de questões logísti-

na gestão Fernando Henrique –, revitalizamos

cas relacionadas à potência do país. Diante desse

o prédio, que continua como sede do Instituto

imenso pensador, estrategista e visionário, eu só

Brasileiro de Audiovisual (Ibav), afinal funda-

podia depositar suas declarações na conta de au-

do em 1998. No Conselho Deliberativo, Dr.

las, de informações carregadas de propriedade.

Eliezer (presidente) e Raphael (vice), além de

Fui aprendendo com Raphael que a política

Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues e Oscar

(ao contrário da visão banalizada e distorcida

Niemeyer, entre outros nomes de peso.

que se tem hoje em torno de seu real significado
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como instrumental empreendedor) é um devir

Avesso a dogmas, revelou-me, apenas pela

incessante – e que suas cirscunstâncias flutuam.

observação de seu modo de agir, a leitura da po-

Ele entendia essa flexibilidade. E mais: sabia co-

lítica como um tabuleiro de xadrez, sobre o qual

mo lidar com as diferentes condições, articular

as peças se movem em todas as direções, sem

com vários atores, sem rejeição ao contraditório

que percam a própria identidade ou a hierar-

– e, também, sem perder sua essência. Quando

quia: não deixam de ser o que são, mas se des-

amadurecemos, a diferença é muito bem-vinda.

locam, circulam. Para mim, o jogo político se

Entretanto, na juventude, repelimos os antago-

fazia com regras definidas. Raphael me mostrou

nismos, produzindo uma resistência, um enfren-

um outro ângulo – que os cargos, as posições,

tamento que não nos leva longe. Com o passar

os DNAs se mantêm, e que são fundamentais

dos anos, Raphael ficava ainda mais jovial, aber-

a movimentação e o entendimento entre todo

to, pan-partidário. Transitava por todas as cor-

o conjunto. O prejulgamento interfere na per-

rentes ideológicas, sempre amplamente respeita-

cepção do que pulsa oculto. E a dialética é to-

do, por não se prender à esquerda ou à direita.

la: está tudo junto, misturado e acontecendo ao

Dificilmente teremos alguém que contenha

mesmo tempo. O inimigo pode representar um

essa combinação rara de uma sólida formação

grande aliado. Isso ele me ensinou, por meio de

teórica com uma impressionante experiência

seu olhar livre, não preconceituoso. Eu vim de

prática. Trata-se de um lugar a que só se po-

bases de formação mais radicais, do movimento

de chegar a partir de um elemento que não

estudantil. Sob esse prisma, veria o “lacerdista”

concerne à ordem do intelecto – e sim de um

Raphael, o que me chegou pela primordial via

corpo, um afeto, emoções que se oferecem ao

da afetividade, trazido por Dr. Eliezer. Mas ele

mundo. De um aprendizado que não passa pe-

era outro. A inovação só é possível aos criativos.

la racionalização. Como um núcleo indivisível,

E a criação só se materializa pelo afeto. Sem ele,

porque, cindido, não fluirá. O simples é algo

até se executam coisas – mas opacas, sem a força

intrincado de se obter. E Raphael elaborava,

e o brilho imbatíveis que Raphael transbordava

com destreza, essa síntese.

ao defender seus pontos de vista.
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Tenho um enorme apreço por todo o pro-

na expansão da escola, buscando recursos com

cesso que nos conduziu aos dias de hoje, com

vistas à instalação de laboratórios específicos

a manutenção do compromisso inicial de que

para as atividades cinematográficas. E ele tinha

a escola fosse uma instituição aberta ao pensa-

gostado de minha sugestão no sentido de gra-

mento plural. Raphael me avalizava a isso, ga-

varmos nossas reuniões no seu escritório, em

rantindo seriedade e respaldo ao que poderia ser

que, com lucidez e apuro de memória, docu-

visto somente como uma atitude sonhadora e

mentava em pormenores a vida nacional. Seria

aventureira. Ao longo do tempo, foi o respon-

uma forma de registrar o incálculável patrimô-

sável por toda a articulação política, ajudando,

nio imaterial acumulado por Raphael ao longo

igualmente, a marcar reuniões em empresas, na

da vida. Não deu tempo.
Guardo com carinho uma travessura: dar a

prefeitura ou na esfera estadual, para alavancar-

ele, de vez em quando, uma caixa de charutos

mos recursos.
Quando a escola completou sete anos, resol-

cubanos que, intuo, fumava escondido dos fami-

vi promover uma homenagem a Raphael, Dr.

liares, por sofrer de uma sinusite crônica. Aquele

Eliezer e Lucy Barreto, por todos os feitos con-

grande erudito ficava numa felicidade infantil

signados ao segmento audiovisual no Brasil. O

por saborear o proibido. Criamos uma cumpli-

que dar a quem, em tese, não precisa de nada?

cidade por essa pequena transgressão. Sua mor-

Inventei um presente simbólico, um Certificado

te me deixou extremamente triste – uma perda

de Gratidão, em retribuição ao apoio que deles

duríssima e insubstituível, na singularidade de

recebi. Organizamos uma festa linda, em que

Raphael pensar diretrizes. Não há quem possa

até tocamos o hino do Fluminense em tributo

ocupar seu lugar de articulador no Instituto.

a Raphael.

Para mim, foi um privilégio o convívio com ele.
Sinto-me premiada pela vida.

Nos últimos tempos, vínhamos trabalhando

Irene Ferraz é diretora do Instituto Brasileiro de Audiovisual – Escola de Cinema Darcy Ribeiro.
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Autografando na Fenaseg
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embaixadinhas nos
campos do senhor

Por

João Havelange
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E

tos anos, no qual se realçavam sua generosidade e

ncontrei em Raphael de Almeida Magalhães

sua correção.

um amigo da mais alta dedicação e sin-

ceridade. Tricolor como eu, poderia ter se tor-

Devemos reconhecer o trabalho de indiscu-

nado um grande jogador de futebol, pelas suas

tível relevância desenvolvido por Raphael de

incontestáveis habilidades técnicas. Porém, de-

Almeida Magalhães como chefe de Gabinete e,

cidiu enveredar para o ramo do Direito, que já

a posteriori, vice de Carlos Lacerda, junto ao

era o de seu pai, Dario, o maior advogado de

governador. Inteligente, culto, ativo e perma-

uma época.

nentemente desejoso de servir aos seus compa-

Conheci-o, a propósito, jogando bola na se-

nheiros e, acima de tudo, à função que exercia

de do Fluminense, no bairro das Laranjeiras. À

no âmbito do poder público, foi, indubitavel-

época, não encetamos um contato maior, pois

mente, a peça-chave dessa administração, por

eu, bem mais velho do que ele, já tinha sérias

tudo que ajudou a oferecer ao Rio de Janeiro

obrigações como presidente da Confederação

e a seu povo.

Brasileira de Desportos (CBD).

Ressalto como memoráveis, na gestão Lacer

A aproximação mais efetiva veio a ocorrer du-

da-Raphael, as obras da Adutora do Guandu,

rante o governo de Carlos Lacerda – que fora meu

que solucionou a grave e crônica deficiência de

colega de colégio – à frente da Guanabara. Na sequ-

água na cidade; do Aterro do Flamengo, des-

ência da presença de Raphael em toda a esfera ad-

cortinando a linda paisagem do início da praia

ministrativa estadual nos transformamos em bons

até o Aeroporto Santos Dumont; e os impor-

amigos, conservando um relacionamento de mui-

tantíssimos túneis Rebouças e Santa Bárbara,
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ligando as Zonas Norte e Sul. Quando assumi

Em mais um de seus gestos de prodigalidade,

a Secretaria Estadual de Esportes, eles apoiaram

característicos do carinho que alimentava pe-

todos os projetos que apresentei.

los amigos, escreveu a apresentação de uma de

Ao mesmo tempo um administrador de

minhas biografias. E, também, convidou-me,

empresas de rara qualidade, Raphael era cons-

gentilmente, para ser o personagem de capa

tantemente requisitado, pelo superior concei-

de uma das edições da revista Carioquice –

to de competência que emanava, a integrar

publicação conjunta da Insight Engenharia de

os Conselhos de Administração das principais

Comunicação e do Instituto Cultural Cravo

companhias do país. Representou um emi-

Albin (ICCA), da qual era Conselheiro. Nesse

nente gestor como, dificilmente, teremos ou-

perfil, além de reportar passagens de uma vi-

tro no Brasil.

da inteira dedicada à iniciativa privada e ao

Com regularidade confraternizávamos em

mundo do futebol, pude externar toda a mi-

almoços informais em casas cariocas. Mais an-

nha simpatia pelo Rio, afeição compartilhada

tigamente, na Maison de France, no Centro,

com o mineiro de nascença Raphael.

onde funcionava um dos melhores restaurantes

São lembranças que, revestidas do maior

do Rio. E, de tempos para cá, no Antiquarius,

apreço e de genuína estima, me acompanha-

famoso pelas iguarias portuguesas, no bairro

rão de forma indelével. Devo registrar que vi-

do Leblon. Essas ocasiões eram, imutavelmente,

venciei uma emoção das mais duras e difíceis

fontes de momentos agradáveis e descontraídos,

ao tomar conhecimento de sua morte. Senti

em que renovávamos com alegria nossos leais

como se houvesse perdido um irmão – um

e indestrutíveis laços de amizade. Do mesmo

irmão do mais elevado valor, um exemplo a

modo, não foram raras as vezes em que nos

ser seguido.

encontramos mundo afora, especialmente em

Perdê-lo significou, para todos que convi-

eventos esportivos internacionais.

vemos com sua personalidade modelar, não

Ao longo desses últimos anos, ficam remi-

apenas uma dor profunda, mas, igualmente,

niscências sentimentais que não se dissipam.

a certeza de que não contaremos, no futuro,
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com uma pessoa que possa nos dar o que deu

cia, para a organização político-administrativa do

o amigo Raphael.

Rio de Janeiro. Raphael de Almeida Magalhães

Se Deus me concedesse a possibilidade, pedi-

será sempre reverenciado em quaisquer posições

ria que ele retornasse ao nosso convívio, pelo que

que tenha ocupado, pois desempenhou todas elas

representou – e, inquestionavelmente, pelo tanto

com grandeza e respeito. Deixa em cada um de

que ainda poderia contribuir, com sua experiên-

nós uma enorme tristeza e saudades eternas.

João Havelange foi secretário de Esportes no governo Carlos Lacerda e presidente da Fifa de 1974 a 1998.
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desenvolvimentistas
para sempre

Por

João Paulo de Almeida Magalhães
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ós éramos primos – Raphael, três anos

N

ria um prêmio de excelência ao melhor aluno –

mais moço. Na juventude, eu morava

e que, num belo dia, acabou por contemplar lo-

em Botafogo e sempre frequentava a casa dele,

go quem? Raphael de Almeida Magalhães. Com

em frente à Praia de Copacabana. Nunca fui

isso, ele não podia ser tão burrinho assim...

bom de futebol, e ele, excelente, estava em ní-

Porém, mesmo com essa excelência to-

vel quase profissional. Entre seus tantos feitos

da, mais tarde, não passaria no teste para

notáveis nas quatro linhas, chegou a me narrar

Engenharia, a que seu pai, Dario, um advo-

uma verdadeira peripécia: certa vez, num jogo

gado bem-sucedido, o forçara, por julgar que

com ninguém menos que Pelé, foi para cima

a profissão estava em decadência. Raphael, na

do Rei, dominou a bola na cabeça e conseguiu

verdade, queria ser administrador. Meu rela-

driblá-lo, de forma acachapante.

cionamento com ele se deu mais no campo

Uma coisa engraçada envolve a coincidên-

profissional, no sentido de fazermos projetos

cia de termos nascido num 14 de dezembro.

juntos. Na eleição de Carlos Lacerda, ajudei na

No Santo Inácio, onde estudávamos, o pessoal

assessoria econômica, e então tivemos bastan-

achava que éramos irmãos gêmeos, porque o

te contato. O sucesso desse governo se deveu a

jornalzinho do colégio noticiava dois Almeida

dois homens, Hélio Beltrão e Raphael.

Magalhães aniversariando na mesma data. Eu,

Ele podia ser um grande advogado traba-

na base da gozação, dizia: Mas ele é mais bur-

lhando com o pai. No entanto, em razão da

rinho, está atrasado. Até que acontece um fato

experiência na gestão pública, terminou enve-

que desmonta a gaiatice. O Santo Inácio confe-

redando pela atividade de administrador, pres-

119

Raphael
Andanças de um sedutor

tando consultoria para a organização de estados

so jornal do Conselho Regional de Economia

como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do

(Corecon) publicou um artigo sobre ele. E não

Sul. Eu assessorei a campanha à Presidência do

fui eu que estimulei, não, mas o diretor do

Jânio Quadros, cuja queda se atribuiu, na épo-

Sindicato dos Economistas do Rio de Janeiro,

ca, aos ataques de Lacerda contra ele. Raphael

Paulo Passarinho, que tinha estado algumas ve-

quis, então, que eu voltasse à equipe do gover-

zes em casa com Raphael.
Em conjunto, tentamos criar uma incuba-

nador, mas me recusei. Afastamo-nos durante

deira dedicada ao estudo do desenvolvimento

um certo período.
Eu jantava com Raphael, no dia de seu ani-

econômico, porque a tese básica mostrava que,

versário, quando fomos surpreendidos pela

para tanto, seria preciso um órgão que traba-

chegada da polícia para prendê-lo, durante a

lhasse na especificidade do (nosso) crescimento

ditadura. Visitei-o com o Dario, na Vila Militar.

retardatário. Isso, para não ficarmos copiando

Embora tenha ficado detido por uns 15 dias,

e aplicando o que era bom para os Estados

Raphael, ao contrário de todos os seus amigos,

Unidos 50 anos atrás, pois, quando se agiu as-

nunca foi cassado. Contaram-me que o general

sim, a consequência foi exatamente a oposta

Costa e Silva gostava dele. Ao vir a eleição para

da esperada.

deputado – e a possibilidade de se candidatar

A ideia era implementar um centro – o qual

para ser reconduzido ao cargo –, ele se recusou,

permanece no papel até hoje – para pensarmos

em solidariedade aos seus pares, em mais uma

o que fazer para tirar o país dessa maluqui-

faceta de sua elegância discreta. Um charming.

ce de taxas de juros absurdas. Estávamos, nos

Nós sempre tivemos uma posição desenvol-

últimos tempos, tentando viabilizar financei-

vimentista, contra o liberalismo que, até recen-

ramente o projeto, em que Raphael se encon-

temente, predominou. Nas reuniões em minha

trava inteiramente engajado. Ligou-se muito

casa com economistas renomados, Raphael, su-

ao João Sicsú, a melhor cabeça do Instituto de

percarismático, passou a fazer o maior sucesso.

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e basea-

Quando faleceu, foi um grande choque, e o nos-

do na Universidade Federal do Rio de Janeiro
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(UFRJ). O Ipea montou um Conselho de orien-

(Teoria do crescimento retardatário e cresci-

tação com 95% de economistas. Entre os pou-

mento clássico) a fim de mostrar as caracterís-

quíssimos que não tinham essa formação figu-

ticas de nosso desenvolvimento – e, portanto,

ravam Cândido Mendes de Almeida, Wanderley

políticas especiais –, e contava com ele para me

Guilherme dos Santos e Raphael.

ajudar a promovê-lo. Foi gravíssimo o seu fale-

O sucesso que angariava entre eles era uma

cimento, que deixa uma lacuna intransponível

coisa curiosa. Recentemente, escrevi um livro

para o pensamento nacional.

João Paulo de Almeida Magalhães é consultor econômico e primo de Raphael.
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quem vai pedir o
sorvete na sobremesa?

Por

João Sicsú
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C

onvivi poucos, mas intensos, anos com

Raphael era uma enciclopédia sobre o Brasil.

Raphael, a quem fui apresentado por

Conhecia detalhes do mundo empresarial, das

seu primo, João Paulo de Almeida Magalhães,

atividades governamentais e até do universo

por volta de 2006. Minha sensação era que

esportivo. Pensava grande a respeito do país,

nos conhecíamos há décadas. Encontrávamo-

sua gente, seu desenvolvimento pleno, sempre

nos, frequentemente, para conversar em torno

tomando importantes iniciativas. De seu vasto

de economia, política, futebol, o Rio dos anos

e múltiplo currículo constam desde a excelente

1960, enfim, a vida cotidiana. Nossos encontros

atuação no governo Lacerda – quando se reali-

ocorriam tanto em seu escritório na Rua Pedro

zaram a canalização do Rio Guandu e a cons-

Lessa, no Centro do Rio, quanto no “escritório”

trução dos túneis Rebouças e Santa Bárbara,

da Praça XV, o Albamar.

além de centenas de escolas públicas – à arqui-

Nesse restaurante, almoçávamos à sua mesa

tetura do capítulo da Seguridade brasileira na

predileta, de frente para o mar. Após saborear

Constituição de 1988, que viria a garantir ao

um peixe recomendado pelo chefe, pergunta-

povo direitos à luz dos fundamentos da genuí-

va: Tem sorvete de sobremesa? A resposta era,

na social-democracia europeia. Incluída no rol

invariavelmente, afirmativa. Raphael devolvia:

dos destacados feitos, uma batida de bola com

De qual marca? Quando o garçom ia prestar a

Garrincha e Pelé. Raphael relatava ter promo-

informação, ele depressa o interrompia: Kimau,

vido um encontro para aproximar os dois cra-

vocês têm que mudar esse sorvete. Quero café,

ques, que, supostamente, andavam com relações

então. Essa cena se repetiu inúmeras vezes.

estremecidas.
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Ele me contou diversas passagens de suas

so dele foi tão conservador que desisti de lhe

articulações no sentido de inspirar a escolha

apresentar a sugestão de programa. Esse cara

de presidentes do Brasil no período democrá-

só pensa em privatização, Estado mínimo.

tico. Durante um tempo, José Alencar foi o seu

Não dá. A partir daí, sua cabeça virou: passou

preferido. Admirava Lula, a quem considerava

a efetuar, em todos os nossos encontros, um

um craque da política e dos palanques. No iní-

balanço de aspectos positivos e negativos de

cio de 2009, procurou-me para notificar que

José Serra e Dilma Rousseff, principais alme-

precisávamos pinçar um candidato capaz de

jantes ao cargo.

suceder ao ex-presidente com um projeto claro

Raphael fora convidado a compor o Conselho

de desenvolvimento. Sugeriu um nome de que

de Orientação do Instituto de Pesquisa Econômica

não gostei. Mas, ponderou: Vamos escrever dez

Aplicada (Ipea), o de ocupei a função de diretor

pontos como pauta. Ele, endossando-os, poderá

de Políticas e Estudos Macroeconômicos, de

representar uma alternativa. Após discutirmos

2007 a 2011 Empreendemos mudanças cora-

os temas, delegou: Agora, é tarefa sua colocá-los

josas, que oxigenaram a entidade. Seus olhos

no papel. De fato, como bem definia um amigo

vibravam quando juntos projetávamos cada

em comum, Raphael era “cavalo para correr e

passo que daríamos no Instituto. Político ex-

ganhar o Grande Prêmio Brasil; se for páreo

periente, exibia a sensibilidade de um exímio

noturno, nem sequer vai à pista”. A metáfora

negociador e a dureza necessária para enfrentar

se confirmava: num almoço despretensioso de

os conservadores.

uma terça-feira, Raphael engendrava como po-

Numa tarde, telefonou-me: Venha hoje ao

deria influir na eleição do próximo presidente

escritório, pois precisamos conversar. Naquele

do Brasil.

momento, havíamos sido orientados pelo

Levei a ele os dez tópicos e consolidamos

Ministério a que o Ipea se subordinava a to-

a agenda. Dias depois, Raphael me chamou

mar decisões transformadoras na instituição.

para um café e adiantou: Estive num evento

Em reunião no Rio de Janeiro, acompanhando

com o nosso potencial candidato. O discur-

o então ministro, informei-o quanto às ações
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que estávamos implementando. Ele, de forma

na mídia perduraram ao longo de 35 dias, em

seca e objetiva, declarou: Não sei por que não

colunas de prestígio, editoriais e matérias di-

fizeram isso tudo antes.

versas, inclusive no Jornal Nacional, da TV

Quando cheguei ao escritório de Raphael,

Globo. Depois, aconteceu o que Raphael pre-

entre outros amigos seus, encontrava-se um

vira. Explicou-me: Eles se cansaram, percebe-

especialista em estratégia de Comunicação. O

ram que não dispõem de bala para derrubar o

conselheiro do Ipea convocou: Devemos refle-

atual comando do Instituto. Os ataques volta-

tir sobre como proceder, de maneira a suavi-

rão, entretanto, sem o mesmo fôlego. Após es-

zar a intimidação da imprensa contra a direção

se serviço que os colocou em evidência, vocês

do Instituto. Querem a cabeça do Sicsú e do

deverão seguir com a bela gestão que já estão

Márcio Pochmann, o presidente, e isso nós não

executando. Eu os elogio em todos os lugares

vamos aceitar. O ministro está do nosso lado –

aonde vou. Era emocionante ouvir aquilo vin-

resta saber se tem... (não ouvi bem o que disse)

do do Raphael.

para segurar o tranco.

Ele transbordava experiência. E tranquili-

A reunião foi proveitosa. Traçamos vários

dade. Só o via irritado e soltando palavrões

movimentos e articulações. Cumpri tudo o que

(em sequência e sem vírgulas) diante de cam-

combinamos. A diretriz básica propunha pisar

panhas de desmoralização de políticos. Sabia,

mais forte ainda no acelerador, aprofundar o

obviamente, que estes não são santos. Mas,

caminho rumo às mudanças. O olhar de mes-

também, que santos jamais poderiam se in-

tre de Raphael indicava que era hora de arris-

vestir em políticos, empresários, jogadores

car – o único meio de neutralizar os ataques

de futebol ou outra profissão qualquer: san-

seria mostrar que surtiriam efeito nulo sobre a

tos somente podem ser santos. Desmerecer

gestão do Ipea.

os políticos, exigindo que fossem perfeitos,

Enquanto o “fogo” permanecesse, necessita-

portanto, era a via ideal para enfraquecer o

ríamos estimular a apresentação de trabalhos

Parlamento e a democracia, evocando-se a

inovadores; e não suspendê-los. As investidas

época do autoritarismo.
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(em que eu tanto insistia) de elaborar um livro

A última vez em que estivemos juntos foi na

acerca da minha vida.

sua festa de final de ano de 2010, exatamente,
no Albamar. Como de costume, muitos amigos

Logo em seguida, Raphael nos deixou. De

presentes. Diante de alguns deles, pronunciou,

minha parte, preservo o sentimento de que os

em tom de desafio: Se vocês continuarem na

poucos anos em que com ele convivi valeram

direção do Ipea, aceito conversar sobre a ideia

por um século de amizade.

João Sicsú é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
ex-diretor de Políticas e Estudos Macroeconômicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
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Na mesa de trabalho com a filhota, Renata

Fazendo cócegas na neta Flora

127

Raphael
Andanças de um sedutor

agulha e linha no
bordado da amizade

Por

Jorge Hilário Gouvêa Vieira
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o início dos anos 1960, o excelentís-

N

por volta de 1970, quando ele ajudou bastan-

simo vice-governador do estado da

te numa questão envolvendo a reivindicação

Guanabara se dignava, vez por outra, a desfilar

de um cliente à Cedae para reajuste de preços

seu notório talento com os pés num campo de

no tocante à obra do emissário submarino.

futebol do futuro prefeito do Rio de Janeiro,

Posteriormente, tornou-se muito amigo do

Marcos Tamoyo, em Jacarepaguá, Zona Oeste

advogado José Luiz Bulhões Pedreira, autor da

da cidade.

lei das Sociedades Anônimas, o que amplificou
nosso relacionamento.

Foi nesse período que o conheci. Eu era amigo de Sebastião Lacerda, filho do Carlos, e de

Como traço invariável de sua personali-

todas as pessoas que trabalhavam no gabinete

dade exuberante, Raphael sempre tratava dos

do governador. Bem mais velho que a gente,

assuntos com visão de futuro. Sem dúvida, um

Raphael de Almeida Magalhães jogava muito

brasileiro que pensava muito no Brasil, em

melhor do que qualquer um de nós. Era uma

ideias para melhorar o país, independentemen-

estrela na pelada, reclamava à beça de falta.

te de mandato eleitoral. Esteve inserido em

À época, ainda travava pouco contato pesso-

todas as grandes causas de desenvolvimento.

al com o mago da bola. Aproximamo-nos mais

Mesmo entre os militares, registrou presença

depois que Raphael já havia saído do governo,

importante, trabalhando na área dos planos

graças a uma grande amizade que eu mantinha

de habitação.

com o advogado Claudio Lacombe, quase co-

Já tinha desempenhado a função de deputa-

mo um seu irmão. Inclusive, profissionalmente,

do federal e dizia que a melhor coisa para um
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político era ser vereador. Porque, frente a um

falou: Deixa comigo. E entrou em acordo com

grande futuro, o sujeito alegava: Como vereador,

o Requião para solucionar o embate. Foi sen-

não posso fazer muito. Mas quando chegar a de-

sacional. O curioso é que o pai, Dario, grande

putado estadual, poderei realizar mais. Depois,

advogado, queria sempre brigar. Ele, ao contrá-

argumentaria: Como deputado estadual não pos-

rio, nunca imaginava a resolução do conflito via

so fazer muito, mas quando chegar a federal... E

Judiciário. Era espantoso o contraste de estilos

assim por diante. Independentemente de man-

entre os dois, que, não obstante, nutriam pro-

dato, Raphael pensava no Brasil, no estado, na

funda admiração mútua. Dario se orgulhava da

cidade. Ajudou muito o Carlos Lacerda na or-

independência do filho.

ganização e execução dos programas de governo.

Na época em que Antônio Carlos Magalhães

Foi, igualmente, marcante (a convite de

presidia a Eletrobras, Raphael promoveu a

Antônio Carlos de Almeida Braga, dono da

união de empresários nacionais em torno da

Companhia Atlântica Boavista, em sua vez

compra da Light (a pedido de seu dirigente),

de proceder à indicação à presidência da ins-

que estava necessitando de investimentos de pe-

tituição) à frente da Federação Nacional das

so frente à disposição dos canadenses – então os

Empresas de Seguros (Fenaseg) – quatro anos

proprietários – em vendê-la. Fez um esforço gi-

proveitosos durante um período bravo desse

gantesco e quase conseguiu o intento. No final,

setor e que se tornariam fundamentais para o

porém, o governo decidiu estatizar a empresa.
Em outro momento, tentando salvar uma

desenvolvimento do mercado brasileiro.
Era um conciliador nato, conseguia feitos

empreiteira devedora do Itaú, argumentou com

fantásticos. Como advogado, quando eu trans-

Olavo Setúbal que a abertura de falência gera-

punha obstáculos em relação a alguma autori-

ria muito desemprego. E a sua responsabilidade

dade fora do Rio de Janeiro, o chamava para

social? – inquiriu. Ao que o banqueiro rebateu:

representar o cliente – sempre com sucesso.

Minha responsabilidade social termina quando

Tive um que enfrentava problemas com o go-

pago meus impostos. Raphael saiu espalhando

vernador do Paraná, Roberto Requião. Raphael

isso para todos os cantos.
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Em outra tentativa desesperada de salvamen-

Raphael, insistindo que as consequências seriam

to, desta vez da Cidade Maravilhosa, Raphael

terríveis, disse, durante a conversa, estar ao lado

Magalhães teve outro ato heroico. Como presi-

do prefeito, que faria um apelo dramático para

dente do Banerj, alertei a prefeitura sobre a neces-

que eu liberasse a verba em garantia. Expliquei a

sidade de tomar providências para evitar o colapso

ambos que o Banerj estava impedido de conceder

das contas municipais. No dia da crise final, quan-

empréstimo ao município, já endividado demais.

do não havia recursos para pagar ao funcionalis-

Saturnino ultimou: Então, entre o povo e o

mo, Raphael, muito amigo de Saturnino Braga,

banco, você fica com o banco? Respondi que fi-

telefonou-me, buscando uma solução – rigoro-

cava com minhas obrigações. Ele, assim, desligou

samente, inviável.

o telefone e anunciou a moratória. Uma tristeza

Tínhamos em caixa o saldo de um banco do

para nós que estávamos no governo e, também,

qual éramos só o repassador do dinheiro. Por

uma pena, porque Saturnino era um sujeito de

obrigação contratual, ficamos com a receita do

bem, e não merecia ter uma gestão como aquela.

estado para pagar ao credor. Essa quantia era a

Nunca mais falei com Raphael a respeito desse

única forma que eles viam para honrar o paga-

gesto, bem característico de sua inclinação para

mento dos servidores sem decretar a moratória.

ajudar. Este era ele – uma figuraça.

Jorge Hilário Gouvêa Vieira é ex-presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj)
e ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

131

Raphael
Andanças de um sedutor

paladino das
causas nobres

Por

Jorge Serpa
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R

aphael de Almeida Magalhães iniciou

deputado Ulysses Guimarães, não acompa-

a sua atuação política na época em que

nhou os esforços que lograram imprimir à

pronunciamentos governamentais, agravados

Carta de 1988 uma tendência parlamentarista

por insubordinações de sargentos e agitações

que acabou prevalecendo, mesmo após a rea-

de Ligas Camponesas, provocaram reações co-

lização do plebiscito previsto nas Disposições

mo o Manifesto dos Mineiros e a Diretriz da

Provisórias. Lamentou que, com isso, jamais

Chefia do Estado-Maior, que redundaram no

foram conferidos, à Presidência da República,

Golpe de 31 de março de 1964 e na promul-

meios adequados de controle das atividades

gação sucessiva de atos institucionais.

ministeriais, ensejando, assim, práticas ile-

Naquela ocasião, Raphael foi eleito vice-

gais, somente vindas à luz por denúncias no

govern ador do estado da Guanabara pela

Congresso e manchetes na imprensa. Apoiou

Assembleia Legislativa. Durante o regime

o presidente Fernando Henrique na provi-

militar, manteve-se atento à preservação dos

dência de instaurar uma Corregedoria para

direitos humanos, visando ao restabeleci-

reparar essa situação.

mento da plenitude democrática. Voltou a

Em seus diálogos permanentes com o meio

exercer função dirigente como ministro da

político, Raphael apontava a conveniência de

Previdência Social do presidente José Sarney.

se enfrentar o problema, levando em conta

Na abertura do regime, quando se inicia-

que a solução exigia não apenas providências

ram os debates sobre a nova Constituição,

policiais, como também uma reforma consti-

embora mantendo estreitas relações com o

tucional. Essa lição merece ser considerada.
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Embora ausente, a lembrança dos encon-

ética, no estilo amável que mantinha em

tros que promovia na defesa desses princí-

seus diálogos, impõe-nos honrar sua saudo-

pios, de natureza não apenas política, mas

sa memória.

Jorge Serpa é advogado.
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Os dois pensadores
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um parceiro
tipicamente carioca

Por

Jório Dauster
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U

e de outro não permitiu maior aproximação.

na dificuldade em construir amizades

Só 12 anos depois, ao assumir a presidência

fundadas no convívio frequente, como eu, cer-

da Vale, passei a atravessar a Avenida Graça

tamente, gostaria de ter tido com Raphael de

Aranha para desfrutar das estimulantes trocas

Almeida Magalhães.

de ideias que mantínhamos a três no escritório

m dos ônus da vida diplomática está

Por sua natural elegância, fineza de trato e

de Eliezer Batista, essa mescla única de estra-

savoir faire, Raphael era a coisa mais próxima

tegista e engenheiro. Qualquer meia hora de

de um fidalgo que possa existir numa República

conversa com eles, em que nunca faltava a fina

à qual ele doou tanto de seu talento na condição

apreciação de Raphael acerca dos problemas

de advogado e político.

sociais e políticos do país, servia para oxigenar
o cérebro por semanas a fio.

Pelo fato de transitarmos em praias diferentes, não tive o privilégio de vê-lo brilhar como

Até que, há dois anos, fomos convidados,

o craque do futebol de areia que, segundo me

simultaneamente, a participar do Conselho

juraram vários de seus companheiros, não fica-

de Administração de uma dinâmica empresa

va a dever aos ídolos dos gramados de então.

baiana, ótimo pretexto para jantarmos algumas

Fomos nos encontrar, pela primeira vez,

vezes no Cipriani, restaurante do Copacabana

nos idos de 1987, quando ele era ministro da

Palace, em homenagem às coisas melhores da

Previdência Social e eu, presidente do Instituto

vida.

Brasileiro do Café (IBC), no primeiro governo

Sua morte fechou, abruptamente, este últi-

democrático. Mas o peso das obrigações de um

mo capítulo de nossa convivência. Contudo,
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ao saber como ele se foi, num fim de semana

quero morrer num dia de sol/ Na plenitude da

tipicamente carioca, após tomar uma boa cai-

vida/ Tão bela e querida/ Que acaba amanhã,

pirinha, vieram-me à mente os lindos versos

amanhã/ Quem sabe eu voltarei outra vez/ Num

de Tom Jobim e Billy Blanco, na Sinfonia do

raio claro de sol/ Num pingo de chuva/ Que

Rio de Janeiro, cidade que ele tanto amava: “Eu

cai de manhã/ No meu Rio.”

Jório Dauster é consultor de empresas e ex-embaixador.
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Com Mitzi e Renata
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Meu outro pai

Por

José Carlos de Assis
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raque da bola, Raphael de Almeida

C

Raphael dizia: Eles não nos deixam fazer polí-

Magalhães foi também o autor da mais

tica para valer, no sentido do acesso ao poder

espetacular jogada estratégica no tabuleiro da

central. Então, vamos colocar a política dentro

abertura política brasileira. Eu o conheci no

deles e rachar o sistema militar.

fim da década de 1970, quando estava ajudando

Essa articulação, para mim, antecipou em al-

a organizar o PMDB, e o encontrei no lança-

guns anos o processo de democratização do país.

mento da revista do partido, para o qual o futu-

Para ter o controle das Forças Armadas, Geisel

ro ministro da Previdência Social havia trazido

foi obrigado a demitir o chefe da Casa Militar;

Fernando Henrique Cardoso.

depois, no caso da morte de Wladimir Herzog

Comecei a perceber suas qualidades na

nas dependências do Doi-Codi, o comandante

articulação da candidatura do general Euler,

do II Exército em São Paulo; e, por fim, o pró-

pelo PMDB, à sucessão de Ernesto Geisel na

prio ministro da Guerra. Constituiu-se, portan-

Presidência da República. Ele tinha claro que

to, na contribuição individual mais importante

não se tratava de uma campanha para ganhar.

para o processo democrático, abrindo espaço

O governo dominava o Colégio Eleitoral. Seria

a uma disputa de poder por onde acabariam

uma ilusão pensar em vitória. A gente ria disso,

entrando Tancredo Neves e a campanha das

algo idealista, completamente fora da realida-

Diretas Já.

de. Muitos não entenderam, na época, inclusive

Eu, até injustamente, costumava dizer a ele:

parte da esquerda. Certos intelectuais achavam

Não acho você um bom estrategista, porque

que havia chance. Possivelmente, até o Euler.

não tem paciência, quer correr muito com as
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coisas. E uma das qualidades do estrategista é

foi o esforço empreendido (e quase vencedor)

a paciência. Você é um grande comandante de

em torno da criação do Pacto Social, em 1988.

operações, em plena batalha, sabe articular for-

Após a popularidade estrondosa, o Cruzado fi-

ças, sabe atacar e se defender. Mas, nesse caso,

zera água, determinando a saída do governo de

Raphael foi um articulador de uma habilidade

Dilson Funaro – talvez o ministro da Fazenda

tremenda. Não era mais a anticandidatura civil

de maior prestígio que o Brasil já teve em todos

de Ulysses Guimarães, em 1974. Era uma ação

os tempos. No lugar dele, Bresser Pereira tentou

com o objetivo fundamental de mexer no centro

fazer um plano mambembe que não funcionou

do poder militar.

nem durante dois meses. Veio, então, Maílson

Por trás da iniciativa que mudou o curso dos

da Nóbrega com uma proposta inacreditável

acontecimentos, esteve um inconformado chefe

que, em meio à inflação galopante, sugeria cru-

da Casa Militar, Hugo Abreu, com a escolha de

zar os braços.

João Figueiredo para suceder a Geisel. Abreu,

Raphael e eu – seu assessor no Ministério

em entrevista, bateu forte no governo, com

da Previdência – consideramos estranhíssimo.

acusações gravíssimas de corrupção e contra

Não se podia admitir uma capitulação diante

Figueiredo. Foi demitido por Geisel e processa-

da estagnação econômica que estava explícita

do. Procurou, então, para defendê-lo, Raphael,

naquela política de feijão com arroz. Falei que

que quis saber que provas ele tinha com vistas

precisávamos partir para uma ideia de Pacto

à sustentação das denúncias. E não havia nada,

Social, zerando os conflitos e buscando meios

era só conversa. Nesse contexto é que se origi-

de consenso, no intuito de retomar a economia

nou uma candidatura militar alternativa. Deu

com algum grau de estabilidade.
Fui, a convite de seu presidente, Albano

tão certo que o processo de democratização

Franco, para a Confederação Nacional da

tomou um caráter irreversível.
Trabalhei ao lado de Raphael em causas de

Indústria (CNI), tentar articular o empresariado

interesse público ao longo de 30 anos. Depois

junto às centrais sindicais, muito desconfiadas,

desse episódio, o momento mais interessante

porque o governo também estava no meio. E
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Raphael o tempo todo ajudando nas negocia-

do – mais até do que o Tratado de Moncloa, da

ções. Ele não desfrutava, então, de grande co-

Espanha, em que nos inspiramos –, que chegou

nhecimento na área empresarial, menos ainda

a ser assinado pelas confederações patronais e

na sindical – esse papel eu fazia. Mas se mo-

os líderes de trabalhadores. O problema é que

vimentava na articulação política, na qual era

no meio do caminho tinha um Antônio Carlos

mestre.

Magalhães. Era difícil imaginar uma reforma

Raphael, tendo desencadeado, e perdido,

radical com ACM, um sujeito de atrito em di-

uma guerra em cima do PFL, fora demitido do

versas áreas. Como transitariam na mesma faixa

Ministério por Sarney e ficara, naturalmente,

os futuros ministros do Pacto e ele, que tinha

muito ressentido. Mas, em função do interesse

uma base política forte e uma simpatia no la-

público, voltou a procurar o presidente, com a

do militar que impressionava Sarney? ACM só

ideia do Pacto. E sugeriu uma coisa com a qual

sairia na circunstância de que se renovassem

eu não concordava. Para que não houvesse sus-

todos os quadros.

peita em relação aos propósitos dele na articu-

De qualquer modo, restou a questão de com-

lação política do projeto, acertou com Sarney

posição do governo. Sarney disse que não con-

que todos os ministros no poder sairiam, e os

seguiria atrair ninguém, no meio daquela crise.

que haviam estado não voltariam, no que ele se

E seria fundamental haver um nome de refe-

excluía. Minhas restrições vinham no sentido

rência, capaz de dar credibilidade ao governo

de que havia um programa delineado, a impor

– à maneira, anteriormente, de Delfim Netto,

uma forte presença no governo para ser imple-

Mario Henrique Simonsen e o próprio Funaro.

mentado. Eu achava que a pessoa mais adequada

Raphael apostava em que, sob a perspectiva de

para isso era o Raphael, mas ele mesmo achava

um esquema novo, poderíamos convencer al-

que não; que, por intermédio de uma assessoria

guém de peso. Achamos que quem podia de-

direta que viesse a apresentar ao Sarney, seria

sempenhar esse papel era Antônio Ermírio de

possível executar o planejado.

Moraes, que não queria aceitar, mas foi muito
pressionado por Raphael, cuja confiança em

Desenhamos um programa bastante avança-
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sua capacidade de persuasão nos impediu de

No entanto, ficamos, simplesmente, sem alter-

escolher uma segunda opção. No dia D, em

nativa a tocar tudo aquilo que tínhamos mon-

Brasília, Ermírio, surpreendentemente, alegou

tado. Mas, no que dependeu da maestria de sua

razões pessoais e recusou o posto de líder da

visão, Raphael representou um articulador de

reestruturação do governo para a qual Sarney

primeira grandeza. Sua morte foi um baque. A

estava preparado. Cheguei, a pedido de Raphael,

destreza e o olhar perspicaz que o identificavam

a redigir a minuta do discurso em que o pre-

desfalcam, seriamente, a seleção dos principais

sidente anunciaria o Pacto no começo de 1989.

homens públicos do país.

José Carlos de Assis é economista e jornalista.
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Com Mitzi em Miami
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Nunca mais
seremos os mesmos

Por

José Sarney
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A

morte de Raphael de Almeida Magalhães

A ele pertence grande parte da ideia que

nos apanhou a todos de surpresa, e fo-

concretizamos em realidade na universaliza-

mos submetidos à perplexidade ao sentir o

ção da saúde: a criação do Sistema Único de

mundo sem sua presença. O nosso mundo de

Saúde.

ideias compartilhadas e o gosto da convivência

Por outro lado, a sua visão social, aliada ao

com ele, com seu brilhantismo e sua lucidez fo-

conhecimento da economia, dava-me a capa-

ram tomados de repente pelo silêncio da morte.

cidade de pôr na agenda nacional as questões

Ele nos deixa uma lacuna, e não poderemos

sociais não somente em termos retóricos, mas

preencher esse espaço, porque era somente dele

em ações efetivas que constituem hoje o uni-

na nossa geração.

verso da nossa seguridade.

Foi um homem público dos melhores que já

Sempre amigos, de longos anos, juntos par-

tivemos no país, sempre em busca de renovação,

ticipamos de muitas batalhas, de muitas espe-

da atualização dos caminhos para a solução dos

ranças e de muitas frustrações.

nossos problemas. Inteligência brilhante posta

Não podemos esconder da sua biografia o

a serviço do pensar no Brasil, nas suas encru-

que fez pelo Rio de Janeiro, pois a ele devemos,

zilhadas e no destino do seu povo.

em grande parte, a gestão modernizadora e

Tivemos oportunidade de, juntos, trabalhar-

operosa do governo de Carlos Lacerda, quando,

mos pelo nosso país quando, na Presidência

como vice-governador, era as mãos que amas-

da República, eu o tive como ministro da

savam o barro cotidiano do trabalho.
Guardo, indelevelmente, a imagem de

Previdência ao meu lado.
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Raphael e o sentimento de que o Brasil é me-

entre nós, por tudo o que marcou sua vida e

nor com sua ausência, mas, ao mesmo tempo,

pela sua inquietação de todos os dias sobre o

tenho a sensação de que ele está vivo e presente

nosso destino.

José Sarney é presidente do Senado e ex-presidente do Brasil de 1985 a 1990.
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Entardecer em Gstaad, Suíça
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a arte maior
da política

Por

Luciano Coutinho
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onheci Raphael de Almeida Magalhães

C

grande frente política. Participou da formulação

por volta de 1978, quando um grupo de

dos programas de governo gestados pelo MDB

políticos que tiveram uma ligação anterior com

para as eleições gerais de 1978 e de 1982 e, de-

a velha “UDN bossa-nova” ingressou no antigo

pois, do movimento pelas Diretas.

MDB. Ele, junto com os ex-senadores Teotônio

Ao redor do partido, aglutinavam-se eco-

Vilela e Severo Gomes, foi um dos expoentes

nomistas que vinham de centros com orienta-

desses líderes políticos, que durante o período

ções acadêmicas diferentes, como Universidade

autoritário haviam trabalhado intensamente nos

Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade

bastidores pela redemocratização do país.

de São Paulo (USP), Fundação Getulio Vargas

Era, em especial, próximo a Teotônio que

de São Paulo (FGV-SP), Universidade Federal

desempenhou um papel importante em relação

do Rio de Janeiro (UFRJ) e PUC-RJ. Mais tar-

a vários temas, como a dívida externa, a Anistia

de, esses grupos se dividiriam, com uma parte

e, posteriormente, a urdidura para a campanha

permanecendo no PMDB e outra indo para o

das Diretas Já. Meu contato com eles ocorreu

PSDB e o PT. Mas, naquele momento, todos

por eu ser, então, um jovem assessor do deputa-

estavam mobilizados na causa maior pela re-

do Ulysses Guimarães, que comandava o MDB.

democratização e engajados na crítica aos es-

Isso me permitiu um convívio privilegiado com

tertores do regime autoritário e de sua política

essa elite de homens públicos.

econômica.

Raphael foi uma personalidade muito rele-

Raphael, com inteligência privilegiada,

vante no debate de ideias e propostas naquela

transitava de forma criativa e interessante
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por todas as temáticas da discussão intelectu-

chama hoje de networking, valendo-se desse

al, pela agudeza de suas percepções. Percorria

extenso círculo de relações, inclusive em esferas

questões específicas de infraestrutura, área so-

conservadoras, para atuar em favor das causas

cial, setor previdenciário, política externa, ao

da democracia, do avanço social, em suma, das

tempo em que também participava do debate

melhores políticas de interesse público.

macroeconômico.

Diante da doença, e do consequente impe-

Convivi com ele em várias reuniões do

dimento de Tancredo a tomar posse, Raphael

MDB, na sequência, PMDB. Lembro-me de

exerceu um papel preponderante na articulação

encontros tanto na casa do deputado Ulysses,

interna para que o vice, José Sarney, tivesse con-

em São Paulo, anteriormente à campanha

dições de governabilidade. Foi um dos artífices

das Diretas, quanto na residência do saudoso

da construção de bases de confiança ou, pelo

ex-parlamentar Renato Archer (um dos princi-

menos, de boa convivência entre o presidente

pais conselheiros políticos do Dr. Ulysses), em

que assumia e o velho MDB. Como era origi-

Santa Teresa, no Rio. Nesta, reuniam-se econo-

nário, historicamente, da mesma extração da

mistas vinculados ao partido, notadamente os

UDN, representou um dos canais de destaque

moradores da cidade, como Maria da Conceição

nesse processo, em que se tornaria ministro da

Tavares e Carlos Lessa. Raphael era uma das fi-

Previdência de Sarney.

guras mais ativas e instigantes nessas discussões.

Nessa posição, integrou todas as árduas dis-

Com o fracasso das ações pelas Diretas, ele

cussões naquele momento de altíssima vulne-

se voltou intensamente à organização da can-

rabilidade cambial e desorganização inflacio-

didatura de Tancredo Neves à Presidência da

nária, personificando um interlocutor de peso

República, por intermédio de sua ampla rede

na elaboração dos planos heterodoxos, das me-

de relacionamentos. É relevante sublinhar aqui

didas macroeconômicas. Por pouco, creio, não

que Raphael começou sua vida política muito

foi escolhido para suceder a Dilson Funaro no

cedo, como vice-governador de Carlos Lacerda.

Ministério da Fazenda. Raphael sempre operou,

Portanto, desde bem jovem, formou o que se

politicamente, de forma leal e com muita dedi-
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cação, no sentido de encontrar soluções consis-

sociedade. Um Estado fraco significava, na sua

tentes para aquela conjuntura tão difícil.

visão, o caminho para a volatilidade e a entro-

Guardo uma recordação muito viva daque-

pia. Nacionalista moderado, mas muito firme,

la época, porque participei do governo Sarney,

pensava na política externa, particularmente, na

na condição de secretário-geral do Ministério

integração da América do Sul, como alavanca

da Ciência e Tecnologia, dirigido por Renato

ao desenvolvimento de toda a região.

Archer, enquanto Ulysses Guimarães presi-

Depois desse período de intensa convivência,

dia a Câmara dos Deputados e a Assembleia

distanciamo-nos um pouco, durante o governo

Constituinte. Minha convivência com Raphael

Fernando Henrique. Raphael manteve sua influ-

se intensificou – não se passavam dois ou três

ência, passando a dedicar suas energias ao Rio

dias sem que estivéssemos juntos em alguma

de Janeiro. Buscava soluções para evitar a con-

reunião. Isso me deu o privilégio de estabelecer-

tinuidade do declínio econômico e da deterio-

mos uma amizade. Em vários instantes, eu lhe

ração social da cidade que fora sede do estado

pedi opiniões, encontrando nele um excelente

e capital política do país.

conselheiro. Era uma pessoa íntegra, o que se

Voltamos a nos aproximar, recentemente,

explicitava em toda a sua conduta como demo-

quando vim para o Rio assumir a presidência do

crata, como republicano. Para ele, o interesse

BNDES. Pude, então, reavivar um pouco nosso

público pairava acima de tudo – as questões de

convívio, em diversas reuniões que me propor-

preferência partidária estavam localizadas num

cionaram redescobrir em Raphael um brasileiro

degrau inferior.

sempre zeloso do interesse público. Em algumas

Outra característica marcante é que Raphael

ocasiões, desfrutei o prazer de, após a jornada de

sempre primou por uma preocupação persis-

trabalho, jantar com ele, para trocar ideias a res-

tente em pensar o desenvolvimento do país, em

peito dos desafios que se apresentam ao Brasil.

formular estratégias para a recuperação da capa-

Lembro-me, nas conversas que tivemos, du-

cidade do Estado brasileiro como regulador do

rante o período agudo de crise, de 2008 para

sistema econômico e ordenador dos direitos da

2009, de sua angústia quanto ao risco de uma
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grande recessão, que provocasse retrocesso social.

Ao longo de 2010, debatemos acerca dos di-

Sob esse aspecto, fez, em diferentes momentos, a

lemas da política macroeconômica brasileira.

defesa apaixonada dos bancos públicos, em pe-

Ele estava preocupado e inquieto com a subida

culiar o BNDES, inclusive, publicamente.

da taxa de juros. Nossa última conversa ver-

Quando conseguimos vencer a crise, discuti-

sou em torno da conveniência de se desindexar

mos as perspectivas com a sucessão do presiden-

totalmente o giro da dívida pública brasileira,

te Lula. Não quero cometer inconfidências no

separando a Selic das taxas de remuneração dos

tocante às suas predileções políticas, mas posso

títulos públicos.

dizer que Raphael nutria simpatia e expectativa

Como se vê, Raphael foi sempre um intelec-

favorável em relação ao governo Dilma Rousseff.

tual abnegado em pensar soluções para o país.

E me pedia para expor o modo como eu en-

O Brasil perdeu muito com seu falecimento e,

xergava os desafios da futura gestão nacional.

especialmente, o Rio de Janeiro.

Luciano Coutinho é presidente do BNDES.
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um homem para
todas as estações

Por

Luiz Antonio Vianna
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C

onhecer Raphael de Almeida Magalhães

E, last but not least, Raphael era um apaixo-

foi um desejo que atravessou longos anos

nado torcedor do Fluminense. Isso, aos meus

da minha vida. Sempre fui, desde a adolescên-

olhos, o elevava à condição de um ser clara-

cia, ligado em política. E ele era um político jo-

mente sensato, sofisticado e, por definição, in-

vem, arrojado, idealista – o tipo que eu gostaria

teligente. Aliás, meu pai também gostava de-

de ter sido, se a coragem houvesse me permiti-

le – o que não seria nada demais, exceto pelo

do seguir essa intricada e, muitas vezes, avilta-

fato de que o velho odiava Carlos Lacerda, de

da carreira. Raphael representava um modelo

quem Raphael fora vice no governo do esta-

para a minha geração – jovens cariocas, cheios

do da Guanabara. Contestado, papai saía pela

de sonhos e ideais. E que vivíamos em tempos

tangente, mas a explicação vinha límpida: afi-

turbulentos da História deste país.

nal, de um tricolor daquela estirpe, ele podia

Raphael era boa-pinta (naquela época não

perdoar, inclusive, a relação com o então cha-

pegava bem dizer que um homem era bonito,

mado “corvo”.

o que ele, de fato, era). E, além de tudo, jogava

Décadas se passaram até que tive a oportu-

uma bola para lá de redonda, chamava a pró-

nidade de conhecer Raphael e, juntamente, Dr.

pria de tu, você, meu bem, tamanha a intimi-

Eliezer Batista, outra figura extraordinária, da

dade entre os dois – ao contrário de diversos

categoria que está rareando em nossas terras.

futebolistas de hoje em dia, alguns apelidados

Corrijo: que se encontra em vias de extinção

de profissionais, que tratam a esférica de senho-

no planeta como um todo – essa crise maluca

ra ou até de Vossa Excelência.

não me deixa mentir.
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Almoçávamos com frequência no antigo

ção e restauro do patrimônio cinematográfi-

restaurante da Maison de France, que batizava

co do país, abrangendo o apoio à Cinemateca

dois pratos com os nomes de ambas as notá-

Brasileira. A Academia está aí, firme e forte,

veis figuras. Além dos deleites gastronômicos,

responsável pelo Grande Prêmio do Cinema

era um prazer a discussão esclarecida sobre os

Brasileiro. O Instituto continua com as difi-

problemas do Rio de Janeiro e do Brasil, e os

culdades de sempre. O Museu, belo projeto

caminhos que se deveriam buscar para equacio-

de Oscar Niemeyer, é hoje uma estrutura de

ná-los. Confesso que, de vez em quando, per-

concreto em Niterói, aguardando que o entra

cebia a pequenez do meu conhecimento, perto

e sai de prefeitos e patrocinadores, em algum

das duas brilhantes enciclopédias.

momento, deixe espaço para sua conclusão.

Ao mesmo tempo, procurávamos incentivar

Esse foi o Raphael que conheci. E, já que

o que veio a denominar-se a “retomada” do

estamos falando de filmes, uso o título de uma

cinema brasileiro. Participamos da fundação

grande obra da sétima arte para defini-lo: a

do Instituto Brasileiro do Audiovisual - Escola

man for all seasons. As animadas conversas

de Cinema Darcy Ribeiro, liderado pela guer-

ao redor da boa mesa, em torno dos grandes

reira Irene Ferraz. E, também, da criação da

temas nacionais e da Humanidade, já se fazem

Academia Brasileira de Cinema, do Museu de

sentir entre todos que desfrutaram o privilégio

Cinema Brasileiro e dos projetos de conserva-

de sua enriquecedora e calorosa companhia.

Luiz Antonio Vianna é ex-presidente da BR Distribuidora, da NET e do Makro.
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Márcio Moreira Alves, Raphael e Rubem Braga
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Faltou filmar
esse galã

Por

Luiz Carlos Barreto
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A

paixonado pelo esporte e rubro-negro

ao gosto dele, vivida no inquietante período de

ferrenho, conheci o tricolor Raphael de

chumbo. Em plena ditadura militar, nos anos

Almeida Magalhães nas areias de Copacabana,

1960, quando Glauber Rocha e Joaquim Pedro

jogando peladas, nos dias de semana, e disputan-

de Andrade estavam presos no quartel da Polícia

do jogos oficiais de futebol de praia, nos sába-

do Exército, Raphael resolveu laurear ambos

dos à tarde. Ele era a estrela maior do time – o

com o Prêmio do Governo do Estado. Era um

Ouro Preto, uma superequipe de onde saíram

ato mais que de protesto – era uma provocação

jogadores, inclusive, para a seleção brasileira,

audaciosa, pois os militares se viram obrigados

como foi o caso do Haroldo, que chegou a pro-

a liberar os dois para a solenidade de recebi-

fissional no Vasco e a titular no escrete nacional.

mento do Prêmio.

Raphael teria ido até mais longe, não fosse

Raphael, menino-rapaz, inventivo, fantasista

a oposição do seu pai, Dr. Dario, grande advo-

e feiticeiro do futebol. Raphael, jovem-adulto,

gado, que nunca admitiu que o filho seguisse a

político de inigualável espírito público, rapaz ri-

carreira de jogador profissional. Sem exagero,

co, mas que pensava o país e se importava com

posso afirmar que o Raphael era nível Pelé. Ele

as desigualdades sociais. Um democrata convic-

atraía multidões aos sábados, e o trânsito na

to. Na maturidade, aprofundou sua preocupação

Avenida Atlântica ficava congestionado quando

e seu amor pelo Brasil. Era generoso, sem ser

o Ouro Preto jogava. Isso tudo nos dourados e

paternalista. Soube amar e se dedicar ao amor

mansos anos 1950.

pela sua companheira e namorada eterna, Mitzi.
Como marca de seu perfil despojado e sem

Posso reconstituir uma cena ousada, bem
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salamaleques, lembro que, ao ser nomeado

tos brados: Ministro é a puta que o pariu! Ele

ministro da Previdência do governo Sarney,

era assim: irreverente, crítico, firme e agudo nas

na solenidade de posse, quando fui cumprimen-

suas decisões. Sua perda deixa um imenso vazio

tá-lo e o chamei de ministro, respondeu em al-

entre os grandes realizadores brasileiros.

Luiz Carlos Barreto é produtor cinematográfico.
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Com o pai, Dario (à esquerda), e Cláudio Lacombe
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O cavaleiro
da utopia

Por

Luiz Cesar Faro
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R

aphael de Almeida Magalhães era uma sa-

anuência a uma visão política retrógada. Achava,

lada de frutas. Saborosa, pedaçuda, varia-

também, que Raphael tinha um olhar meio cí-

da. Tinha assuntos para todos os gostos. Quanto

nico. Aparentava não ser uma pessoa confiável.

mais se procurava no fundo da cumbuca, mais

No curso da atividade jornalística, passei a

e mais delícias surgiam. Inesgotável! Um ma-

vê-lo junto a personalidades que contrariavam,

nancial de análises, causos, citações, sacadas e

totalmente, a imagem estereotipada que eu ti-

discursos que jorravam da fonte transbordante

nha dele. Por exemplo, sentado à mesma me-

da boa-fé. As frutas do Raphael eram regadas

sa do restaurante Lamas, no bairro carioca do

com o néctar da inteligência mais fina. Tudo

Flamengo, com quem eu já mantinha um rela-

adocicado com delicadeza, amizade e lealdade.

cionamento mais próximo, como os economis-

Difícil não adorar aquela ambrosia!

tas Carlos Lessa, Maria da Conceição Tavares e

Difícil? Pois eu, como outros jornalistas

Aloísio Teixeira e o cineasta Leon Hirszman.

da minha geração, não gostava de Raphael de

Chegava a ser engraçado, porque eu cumpri-

Almeida Magalhães. Mesmo sem conhecê-lo,

mentava todos eles e não falava com Raphael,

por causa da pecha que recaía sobre todos os

que, por sua vez, me ignorava, naquela sua pos-

políticos que, de alguma maneira, se envolve-

tura rempli de soi-même – sempre de uma au-

ram com o Golpe de 1964. Ele, especificamen-

tossuficiência a toda prova. Ele se bastava.

te, carregava o ônus do estreito relacionamento

Até que surge uma situação que vira de

profissional – e afetivo – com Carlos Lacerda,

ponta-cabeça a antipatia que nutria por ele. No

o que hiperbolizava a nossa impressão da sua

final dos anos 1980, decidimos, na Insight, criar
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uma revista chamada Inteligência, considera-

Quando vou apresentar o plano geral da

da completamente fora dos padrões editoriais

Inteligência a Eliezer Batista, ex-ministro de

vigentes – por pretender reunir, em artigos,

Minas e Energia no governo João Goulart e então

intelectuais e acadêmicos posicionados, ideo-

presidente da Cia. Vale do Rio Doce, com quem

logicamente, tanto à esquerda quanto à direi-

eu já cultivava um relacionamento de muito tem-

ta. Esse amálgama, à época, era absolutamente

po, ocorre o inesperado. Dr. Eliezer pensou com

incomum. Imaginávamos uma grande geleia

seus botões: Será que é bom para mim encampar

democrática, provocando o embate entre uma

esse risco? Quero pedir uma opinião. E, ato con-

vertente e outra.

tínuo, telefona para quem? Raphael de Almeida

Para isso, seria preciso o aval de grandes no-

Magalhães, cujo escritório ficava em frente à sede

mes de ambas as linhas. Nesse processo, quem

da Vale, no Centro do Rio. Logo, meu garboso

nos ajudou, tremendamente, foi o cientista polí-

desafeto chega, e exponho, novamente, todo o

tico Wanderley Guilherme dos Santos, que, por

projeto da revista, citando as personalidades que

sua excelência acadêmica e diversidade de co-

haviam aceitado integrar o Conselho e as que eu

nhecimento, transitava com equilíbrio no arco

ainda iria procurar. Raphael dispara: Isso não vai

da intelectualidade brasileira – vindo a se tornar

dar certo. Pensei: Só me faltava essa... Ele atra-

o primeiro editor da revista. Dentro da engre-

vessar a rua para vir aqui detonar meu projeto.

nagem, coube a mim buscar apoios no sentido

Questionei o motivo pelo qual a publicação não

de criar um Conselho Consultivo para a publi-

vingaria. Porque a mídia brasileira não tem a

cação, como forma de viabilizá-la, demonstran-

cultura de abrir espaço ao convívio de pessoas de

do que, efetivamente, dispúnhamos do firme

correntes distintas – que se contrapõem e que se

comprometimento de figurões com pensamen-

detestam. Essa revista não vai ter êxito. Contudo,

to oposto chancelando a ideia. Comecei a con-

para mostrar que acredito em utopias, inclua meu

versar com economistas do porte de Maria da

nome no Conselho. Diante da liberação da assina-

Conceição Tavares, Carlos Lessa, Celso Furtado,

tura ilustre, Eliezer, já animadíssimo, acrescentou:

Roberto Campos – e todo mundo foi topando.

Também vou entrar!
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Eu não saberia explicar por que, mesmo não

e energia, as quais ele, como ex-gestor nesses

vislumbrando possibilidade de sucesso à revista,

campos, acompanhava com preciosismo. Junto

Raphael resolveu embarcar na imprevisível via-

a outro amigo jornalista, Carlos Pousa, marcá-

gem. Como ele gostava de ousadias e provoca-

vamos, toda semana, encontros num bar, batiza-

ções, acho que subiu na canoa por impulso, pró-

dos, carinhosamente, de “tomatinhos”. Raphael

prio de quem encara desafios – imaginou uma

apreciava, de vez em quando, um bloody mary

provável polêmica e viu ali uma graça. Tanto

batizado. Mas, devido a questões de saúde, pre-

que, ao colocarmos a engrenagem editorial para

cisou parar de beber álcool, limitando-se apenas

funcionar, admitiu: Eu apostava que não daria

ao suco de tomate. Depois de seu falecimen-

certo, mas você me provou o contrário. O fato

to, Mitzi, mulher dele, disse-me que Raphael

é que, naquele momento, muda, radicalmen-

se referia a esses encontros como “a hora do

te, a minha relação com Raphael de Almeida

recreio”, o que muito me emocionou. Ele in-

Magalhães. E, por ele ser absurdamente sedu-

corporava um contador de histórias fabuloso,

tor, ficou muito fácil inverter meu sentimento.

com um baú repleto de revelações divertidas,

A partir de seu entusiasmo pela Inteligência,

picantes e cheias de molho, saídas de todas as

começamos a nos ver com frequência, para dis-

esferas – políticas, econômicas, governamentais

cutirmos sobre ideias e pautas. E ele, por sua

ou da iniciativa privada. Era uma delícia. Levei

vez, transforma-se num grande amigo de Eliezer

vários amigos meus, jornalistas, para ouvi-lo.

Batista, o que não era até então. Talvez tenham

Raphael adorava – e caprichava no show para

sido, por sinal, os maiores companheiros um

a plateia embevecida.

do outro no período final da vida do Raphael.

Com uma inteligência superior, raciocínio

Passei a visitá-lo, ao lado de um amigo em

bem concatenado e sorriso largo, ele também

comum, o jornalista José Carlos de Assis, em seu

surpreendia os interlocutores com mesuras e

escritório, para conversarmos, principalmente,

pequenos elogios. Porém, quando se indignava

em torno de economia. Sobretudo a parte em-

com uma argumentação que julgava equivoca-

presarial, nas áreas de petroquímica, siderurgia

da, partia para a briga mesmo. Notadamente no
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tocante à célebre discussão acerca de superávits

O interessante é que, na contramão de seu

orçamentários e juros altos para conter a infla-

empenho para a feitura de perfis de outras per-

ção – uma tese recorrente dos economistas orto-

sonalidades, a insistência para que ele mesmo

doxos. Raphael a considerava um dogma para o

fosse retratado em livro por nós recebeu, se-

qual não via nenhuma sustentação teórica. Dizia

guidamente, uma negativa. Em dezembro de

que as pessoas queriam converter a realidade em

2010, no almoço de fim de ano – que tradicio-

receita de livro-texto, esquecendo o valor de-

nalmente promovia aos amigos no restaurante

terminante da vontade política. Isso, de certo

Albamar, no Centro do Rio –, pressionado,

modo, fazia dele um utopista, um paladino da

afetuosamente, por José Carlos de Assis, pelo

esperança, porque acreditava que tudo era pos-

economista João Sicsú e por mim, Raphael, pa-

sível quando se tem força e determinação para

ra nosso entusiasmo, acionou o sinal verde pa-

levar à frente a empreitada.

ra levarmos a iniciativa adiante. No novo ano,

Raphael esteve presente em diversos projetos

infelizmente, não teríamos sua presença por

nossos, escrevendo artigos para publicações da

muito tempo entre nós. Mais uma vez, tivemos

Insight e facilitando contatos com empresários.

de deixar o projeto em suspenso.

Foi, como uma das páginas marcantes desse re-

Uma história singela, que inclui minha espo-

lacionamento, o curador do livro que lançamos,

sa, Sílvia, é uma mimosa definição do bom cora-

em 2008, sobre José Luiz Bulhões Pedreira. Dois

ção e da preocupação com o outro que Raphael

anos antes, convencera o próprio advogado – a

mantinha como credo particular. Estávamos be-

priori reticente – a aceitar a ideia de falar sobre

bericando em minha casa quando Sílvia trouxe

si. Lamentavelmente, Dr. Bulhões Pedreira veio a

um patê de recente viagem a Bariloche, e pre-

falecer, e o projeto ficou pendente. Ao tomarmos

senteou Raphael. Este ficou um pouco surpre-

a decisão de mantê-lo, Raphael o abraçou com

so. Afinal, não havia muito motivo para aquele

intensidade, dobrando personagens não acostu-

presente meio excêntrico de um patê bastante

madas à exposição pública a concederem seus tes-

simplório. Ocorreu que voltamos à conversa e,

temunhos e assinarem a apresentação da biografia.

na hora da partida, eis que Raphael esqueceu o
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patê. Sílvia ficou um tanto quanto envergonha-

Houve uma passagem particular, em que fi-

da, achando que realmente presenteá-lo com

quei bastante sensibilizado. Num dos almoços

um patê não tinha o menor sentido, haja vista

informais em sua casa no Alto da Boa Vista, em

a relação de ambos, que era quase nenhuma.

dado momento, na frente de amigos fraternos,

Contei para Raphael a história do esquecimento

Raphael declara: Faro foi uma das boas coisas

do patê. Para quê? Ele ficou emocionado, quase

que me aconteceram nesse meu resto de vida.

foi às lágrimas. Mandou buscar o patê e ligou

O gesto espontâneo me comoveu. Depois de

não sei quantas vezes para falar com a Sílvia,

meu pai, também já falecido, ninguém me faz

desculpando-se pelo abandono do presente.

mais falta do que Raphael. Ficaram as melhores

Posteriormente, o patê, que não teve carinho,

recordações e uma saudade que não passa. Uma

foi motivo de muita pilhéria em mesas de bar.

saudade intensamente doída.

Luiz Cesar Faro é jornalista e diretor da Insight Engenharia de Comunicação.
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um craque
POLIVALENTE

Por

Luiz Henrique da Silveira
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aphael era um craque! Sempre o foi, desde

R

ceiro, por Teotônio Vilela, denunciou, com este,

os tempos em que desdenhou uma carrei-

as quatro dívidas – externa, interna, política e

ra profissional no Vasco da Gama para encantar,

social – produzindo, com profunda e irrefutá-

no futebol de areia, “os que vivem pelas praias,

vel análise, o Projeto Brasil, que foi o primeiro

coloridas pelo sol”, no dizer mágico de Chico

e forte libelo contra o regime autoritário, tor-

Buarque. Certamente teria aceitado o desafio

nando nítido o anseio popular por mudança!
Raphael era um craque. Sua cabeça estava

se viesse do Fluminense, seu clube de paixão.
Raphael era um craque. Do time de George

sempre produzindo ideias brilhantes, propondo

Bernard Shaw, no qual, entre homens que veem

alternativas factíveis para solução dos macropro-

as coisas e nada perguntam, e outros que as ve-

blemas nacionais. Guiava-se, assim, pela máxima

em e perguntam por quê?, Raphael era dos que

de Cícero: De minibus non curat praetor.

enxergam as coisas que não existem, e pergun-

Raphael era um craque. Exaltava os econo-

tam por que não?!

mistas, como analistas dos cenários, mas insistia,

Raphael era um craque. Advogado rico, her-

sempre, em que a condução da pátria deveria

deiro de banca famosa, negligenciou os ganhos

estar em mãos políticas, fato essencial – co-

milionários da profissão para advogar a causa

mo dizia – para construirmos uma verdadeira

do país e de seu povo, quando percebeu que a

democracia.

intervenção de 1964, prometida para ser breve,

Raphael era um craque. Conversa com ele

virara perpetuação de poder arbitrário.

não tinha banalidades. O diálogo era rico, den-

Raphael era um craque. Escolhido para par-

so, pedagógico. Como um verdadeiro professor,
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ia desdobrando as ideias, formulando perspecti-

tro da Previdência, foi deflagrada uma greve,

vas e oferecendo saídas lógicas para os imensos

que perdurava por meses. Líder do PMDB na

desafios brasileiros.

Câmara dos Deputados, procurei-o, a pedido

Raphael era um craque. Até quando se revol-

dos servidores e dos previdenciários, para que

tava com o adiamento infindável das reformas,

negociasse o fim da greve. Ele me delegou a

não deixava de propor saídas. Nunca ficou na

condição de negociador. Junto com Carlos

crítica fácil, vazia, personalizada. A dialética de

Monte (seu amigo e chefe de gabinete) rece-

Raphael não era a do deserto, estéril. Era a da

bi, no meu apartamento, uma delegação de

floresta, densa e diversa.

sindicalistas, tendo à frente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Tive o privilégio de conviver com esse craque. Aliás, um dos maiores privilégios da minha

Bastou uma hora para redigirmos um docu-

vida pública! Governador de Santa Catarina,

mento, pondo fim ao conflito. Em seguida, fui

criei um Conselho de Assessoramento de alto

ao Ministério. Raphael me abraçou e me agra-

nível, em que ele se sobressaía. Lá estavam per-

deceu. Surpreso, perguntei: Você não quer ler o

sonalidades como Eliezer Batista, Jorge Gerdau,

documento? Ele respondeu: Nem uma vírgula!

Albert Fishlow, Domenico De Masi. Mas, mes-

O que você acertou, está acertado.

mo entre esses, ele pontificava com suas análises

Esse era o Raphael de Almeida Magalhães! O

e propostas.

Brasil perdeu muito, quando o perdemos! Que

Raphael tinha muitas qualidades. Uma

Deus o tenha lá, nas maiores magnitudes. E que

delas era confiar nos amigos. Quando minis-

nós nos guiemos pelos seus projetos!

Luiz Henrique da Silveira é senador pelo PMDB-SC e ex-governador de Santa Catarina.

172

Raphael
Andanças de um sedutor

173

Raphael
Andanças de um sedutor

o tempo em que
fomos felizes

Por

Maria da Conceição Tavares
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uma reunião em sua casa, o economis-

N

movimento reunindo o MDB e descontentes

ta Carlos Lessa me apresentou ao se-

com o partido da situação, a que aderiu Lacerda,

nador Teotônio Vilela e a Raphael de Almeida

influenciado por seu ex-vice.

Magalhães. Teotônio, muito simpático, perceben-

Durante uma década (1965-1975), não vis-

do minha cara amarrada com Raphael, perguntou

lumbrei em Raphael um parceiro nosso. Mas,

por que eu estava daquele jeito. Respondi: Vou di-

quando ele se tornou próximo de Ulysses

zer ao senhor a verdade. Tenho total implicância

Guimarães e entrou para o PMDB – a exemplo

com Carlos Lacerda, de quem Raphael foi vice

de Teotônio –, viramos amigos. Percebi nele se-

no governo da Guanabara. Não adianta ele ficar

riedade – e que estava, de fato, conosco. Como

com essa cara de bonzinho – não apoiou o golpe

a luta tinha sido muito longa, e doeu bastan-

de 1964, não foi um homem de direita?

te, passou-se tempo suficiente para confirmar

Teotônio, dissidente da Arena, argumentou

que não se configurava o caso de um eventual

que ele próprio também havia endossado a ma-

oportunismo. Raphael conquistou Ulysses – e

nobra militar, fato que admitia como um erro,

não se pense que isso era fácil –, que o tinha

cometido, direta ou indiretamente, por todos

em alta confiança, sentimento que só o vi nutrir

os políticos que não gostavam de João Goulart

por companheiros de larga jornada. Ele ajudou

– julgando que se tratava apenas de um estágio

Fernando Henrique Cardoso na parte política

de restauração democrática. Ao sentirem que o

da constituição do partido, enquanto nós –

processo iria expurgá-los da vida pública, cria-

Luiz Gonzaga Belluzzo, João Manuel Cardoso

ram a Frente Nacional pela Redemocratização,

de Mello, Luciano Coutinho e eu – cuidávamos
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da formulação econômica, em reuniões aos do-

condecoração, Ulysses anunciou o nome por

mingos na casa de Ulysses, em São Paulo. Já era,

trás da iniciativa. Expressei, então, minha gra-

enfim, da cúpula do PMDB e aceito por todos.

tidão ao verdadeiro autor do gesto, que pon-

Lembro-me de um acontecimento dispara-

derou: Sabe como é Ulysses... machista... não

tado numa reunião da Executiva do partido, à

a leva em consideração por você ser mulher. E

qual eu também pertencia. O governador de

não levava mesmo. No momento em que entrei

Pernambuco, Miguel Arraes, esquerdista roxo,

na Executiva do PMDB, ele ficou assustado, por

queria bater em Teotônio Vilela. Raphael pre-

causa da minha fama de braba. Raphael, entre-

cisou interpor-se no meio de ambos, para que

tanto, nunca se incomodou de eu ser brigona.

o senador, de bengala, não tomasse uma sur-

Em outra ocasião, persuadiu Ulysses a me

ra. Depois de apartar a briga, com o risco de

incluir numa reunião no Senado, em sessão

ter a cabeça quebrada, achou a maior graça na

presidida por Tancredo Neves, alegando que

pancadaria.

eu era a única especialista da esquerda na área

Raphael, que não apresentava uma ideologia

financeiro-monetária. É mais um ato que devo a

muito convicta em cima de nenhuma corrente

Raphael: essa gentileza, depois de tanta pancada

política – para além de seu profundo conheci-

que dei nele. Num jantar em sua casa, começou

mento jurídico, personificava, basicamente, um

a relatar memórias sobre Carlos Lacerda, e eu

gestor –, dizia que Carlos Lessa e eu contribuí-

reagi drasticamente. Ele nunca acusou o tom.

mos para a sua “conversão”. Tinha certas ilusões

Percebia que eu tinha raiva do Lacerda e até

no sentido de que, em razão de seu passado, po-

tentava dourar a pílula. Eu dizia: Não faça is-

dia atrair membros da área empresarial ao nosso

so! Não me provoque! Deixe sua admiração no

pensamento econômico. E eu rebatia: Em razão

armário. Aquilo é um fascistão. Claro que reali-

do teu passado, eles te consideram um traidor.

zou um governo administrativamente exemplar.

Foi Raphael quem pediu a Ulysses Guimarães

Mas não sei o quanto foi inspiração dele ou sua

que pressionasse o Itamaraty para me conceder

e dos secretários de Estado. Lacerda era terrível;

a Ordem de Rio Branco. Quando agradeci a

quando abria a boca, acabava com qualquer um.
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Para mim, havia sido o responsável pelo golpe.

raras vezes. Era extremamente discreto; não me

Eu o vi na televisão, conclamando em nome da

lembro de conversarmos sobre assunto pessoal.

Família e da Propriedade.

Nós nos encontrávamos, exclusivamente, para

Quando veio o Programa de Privatização

questões de trabalho. Raphael me convidava

(Decreto n.º 91.991, de 28.11.1985), no governo

para almoçar em casa, sentávamos à mesa, e o

Sarney, imaginamos que o ataque começaria

que discutíamos? Política o tempo inteiro. Não

pela Previdência – sob a justificativa de ser de-

sei como a Mitzi, sua esposa, aguentava...

ficitária –, cujo ministério Raphael chefiava. Ele,

Depois que saí da esfera pública, segui na

no entanto, resistiu, bravamente. Por intermédio

universidade e quase não tive contato com

de cálculos atuários, demonstrou que o déficit

Raphael. A última vez que o vi foi em meados

não alcançava a ordem que alardeavam. Fez uma

de 2010, numa reunião do Conselho do Instituto

boa gestão à frente da pasta.

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), quando

Devo muito ao Raphael, e ele não me deve

ministrei uma palestra. Ao lerem a minha bio-

nada. Tudo o que operou em meu benefício

grafia, ele se comoveu e recordou casos engra-

prova que não era uma pessoa ressentida. Podia

çados em torno da minha personalidade. Fica a

somente ter me aceitado, civilizadamente, na

lembrança de um homem que amou a política

condição de companheiro de partido, mas guar-

até o fim da vida, sempre querendo promover

dado raiva – e não: gostava de mim para valer.

ações para mudar o país. E de temperamento

Um gentleman, inteligente e articulado, revela-

conciliador e sensível, apostando em que as pes-

va, também, um perfil obstinado. Se botasse al-

soas deviam se entender, porque as demandas do

go na cabeça, ninguém o segurava. Ia até o fim.

Brasil não se resolveriam na ponta da faca. O

Sempre agindo com muita compostura, a não

traço da generosidade, da ternura e do carinho

ser em situações-limite. Aí, metia medo, pare-

que dedicava aos companheiros permanecerá

cia um tigre – porém, cenas assim só presenciei

como um legado inapagável.

Maria da Conceição Tavares é economista e professora emérita
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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E nós que o
amávamos tanto

Por

Mario Rocha
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R

aphael foi uma pessoa iluminada. Carioca

Desde cedo, ficou claro que Raphael era um

nascido em Minas, viveu quase toda a sua

craque, indicação segura de encarnar um favo-

vida no Rio, cidade que amou profundamente.

rito dos deuses. Considerando-se tudo com que

Morreu em sua linda casa no Alto da Boa Vista,

a vida o agraciara, é forçoso convir que, além

em janeiro de 2011, sem se despedir, surpreenden-

de tudo, ser craque de futebol – e no Brasil –

do e chocando a todos que lhe eram próximos.

representava uma demasia. A partir do terceiro

Oriundo de família tradicional, Raphael

ano ginasial, ele passou a brilhar na seleção de

herdou de seus pais notável inteligência e be-

futebol do Santo Inácio, uma façanha sem pre-

la estampa. Em complemento, sua mãe, Elza,

cedentes no colégio: um menino se sobressaindo

transmitiu-lhe doçura e generosidade, traços

entre rapazes. Já na Faculdade e depois, duran-

marcantes de seu encanto pessoal. Dario, seu

te quase duas décadas, até o início da de 1970,

pai, insigne advogado, legou-lhe o amor à

continuou exibindo, nos gramados e nas areias,

Cultura, ao Direito e à Política.

seu inacreditável dote com a bola.

Raphael veio morar, ainda menino, em

Ao decidir – ou a vida o tendo feito por ele

Copacabana. Naquela praia encantada, desfilou,

– não seguir a carreira de jogador profissional,

por muitos anos, seu prodigioso talento para o

Raphael prosseguiu os estudos, graduou-se em

futebol, conquistando um número enorme de

Direito na PUC-Rio e deu início à sua vida

admiradores. Enquanto brilhava na areia, fazia

pública. Criado em ambiente profundamente

ainda maior sucesso em gramados e campos de

antigetulista – seu pai foi signatário do

terra batida.

Manifesto dos Mineiros, veemente proclama-
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ção da elite local contra o Estado Novo –, não

nheiros, que escolheu pessoalmente. O empre-

espantou a ninguém que tivesse sido seduzido

endimento propiciou sensível aumento na qua-

pelo talento verbal de Carlos Lacerda, cuja ad-

lidade de vida dos habitantes da cidade, com

ministração, no estado da Guanabara, viria a

acentuada melhora de suas condições sanitárias,

integrar, ainda bastante moço.

em confronto com a perversa carência de água
verificada até então.

Raphael assinalou, então, um desempenho
extraordinário, revelando-se craque, também,

Em cada área de atuação, Raphael impôs a

na gestão da coisa pública. Como secretário de

marca de seu espírito público: a permanente

Governo, acumulando, algumas vezes, outras

atenção aos interesses da maioria, nunca descon-

secretarias, fazia a Casa funcionar por dentro,

siderando os ausentes, os não representados – ao

enquanto Lacerda brilhava lá fora. Participou,

contrário, expressando, no governo, a voz dos

de maneira proeminente, das principais realiza-

destituídos. Posteriormente, foi um importante

ções oficiais, como expansão e qualificação da

formulador da Frente Ampla, movimento que,

rede pública de ensino, construção do Parque

unindo Lacerda, Juscelino Kubitschek e João

do Aterro do Flamengo e do Túnel Rebouças,

Goulart, refletiu a tentativa de restauração do

recriação do Banco do Estado da Guanabara

poder civil no país. O projeto não chegou a bom

(BEG) e, menos visível, estruturação do gover-

termo, com os conhecidos efeitos em seus maio-

no, a partir da reforma do processo de execução

res personagens e a transformação de Raphael

orçamentária. Essa iniciativa – ao lado do vigo-

em persona non grata aos militares.

roso crescimento do BEG – contribuiu, decisi-

Na sequência de sua atuação em prol da

vamente, para o desenvolvimento da Guanabara,

redemocratização, esteve, em 1978, entre os ar-

em tempos de contração econômica, decorrente

ticuladores centrais da candidatura do general

do severo combate à inflação.

Euler Bentes à Presidência da República. Essa

Ele foi, ainda, impulsionador e líder do pro-

campanha prenunciou a estrondosa vitória do

jeto da Adutora do Guandu, obra admirável,

MDB nas eleições estaduais de 1982 – resultado

conduzida por uma pequena equipe de enge-

que demonstrou a impossibilidade de sobrevi-
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vência do regime militar. Naquele período, es-

aposentadoria dos trabalhadores rurais, medida

tabeleceu uma sólida relação, política e pessoal,

que causaria enorme impacto na distribuição de

com o deputado Ulysses Guimarães, a quem

renda no país, produzindo, em paralelo, apre-

esteve profundamente ligado até a morte do

ciável estímulo à economia. Na outra ponta,

grande combatente da democracia. Vinculou-se

lutou, denodadamente, pela criação de novas

também a Teotônio Vilela, tendo redigido, com

fontes de receita para a Previdência. Em parti-

o menestrel das Alagoas, o Projeto Brasil, livro

cular, o Finsocial e a Contribuição Social sobre

em que expuseram o amor à democracia e suas

o Lucro Líquido, subsídios de porte suficiente

ideias em comum referentes ao ordenamento

para eliminar o déficit do setor e, ao mesmo

institucional do Brasil.

tempo, permitir a desoneração da folha de paga-

Após a restauração republicana, Raphael

mento das empresas, favorecendo a preservação

deixaria mais uma vez gravado, agora como

de postos de trabalho. Criou o Sistema Único

ministro da Previdência Social, o selo caracte-

Descentralizado de Saúde (SUDS), que veio a

rístico de seu espírito público. Empenhou-se em

originar o Sistema Único de Saúde (SUS), um

instituir regras impessoais para a designação e

dos maiores complexos de saúde pública do

a atuação dos agentes de sua pasta, contrapon-

mundo.

do-se à manobra de implantação de uma nova

Em relação à atividade econômica propria-

variedade de coronelismo, geneticamente mo-

mente dita, Raphael manteve a visão de que

dificada, apoiada não mais na propriedade da

tanto as empresas públicas quanto as privadas

terra, mas no crescente poder do Estado. No

– estas últimas, a seu ver, peças indispensáveis

campo administrativo, procedeu à informatiza-

também ao fortalecimento do regime democrá-

ção da Empresa de Tecnologia e Informações da

tico, questão crucial para ele – são necessárias

Previdência Social (Dataprev), com o objetivo

aos avanços da Nação. Tinha, igualmente, opi-

de disponibilizar aos segurados o acesso a da-

nião muito favorável a respeito do BNDES, na

dos acerca do montante de suas contribuições.

condição de poderoso indutor do crescimento
nacional.

Dedicou-se a garantir a universalização da
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A democracia, sem dúvida, constituiu a

o futebol. Sentia grande prazer em receber os

pedra de toque que orientou suas escolhas.

amigos em casa, com Mitzi, sua linda mulher

Até o fim, foi um convicto e ardente defensor

e o amor de sua vida. Ao lado dela, viveu um

desse fundamento e esplendor do Estado de

maravilhoso e duradouro romance, do qual

Direito, esteio da liberdade individual e cená-

Renata é um fruto encantador. Essas duas mu-

rio preferencial para a expansão da cultura e

lheres foram outros tantos prêmios que o fado

do progresso.

permitiu conceder a Raphael. A queixa de toda

Orador brilhante e infatigável, Raphael

a gente se resume a uma só: que houvesse saído

adorava conversar sobre o Brasil e o mundo, a

tão à francesa do nosso convívio. Mas, para ele,

vida e a morte, a política e a História, a arte e

terá sido bom.

Mario Rocha é advogado.
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pelos bastidores
da abertura

Por

Mauro Osório
184

Raphael
Andanças de um sedutor

R

ecém-formado, em 1979, ingressei no

Diante do impasse, Raphael escreve uma via

Instituto dos Economistas do Rio de

alternativa, tentando conciliar as duas versões.

Janeiro, criado para congregar os profissio-

Mangabeira, que não gostara de nenhuma delas,

nais da área a favor da redemocratização do

submete a votação dos três programas na con-

Brasil. E comecei a participar da gênese do

venção de criação do PMDB a Ulysses. O líder

PMDB, coordenada por Raphael de Almeida

do partido em construção liga para Raphael e

Magalhães, que, nesse processo, passou a estrei-

sublinha: Não falei que esse rapaz que você trou-

tar o contato com intelectuais e acadêmicos de

xe é doido? Logo a imprensa vai publicar que o

centro-esquerda. Conheci-o em sua casa, no

PMDB está se dividindo! Acabou prevalecendo

Alto da Boa Vista, levado pelo professor Carlos

o terceiro documento, alinhado ao pensamento

Lessa, para discutirmos assuntos políticos.

das principais cabeças da comissão.

No intuito de elaborar o Programa Geral

A propósito, Raphael me contou que seu pai,

do novo partido, Ulysses Guimarães designa

Dr. Dario, quando Mangabeira atuava como es-

uma comissão formada por Fernando Henrique

tagiário em seu escritório de advocacia, instou

Cardoso, José Serra e Mangabeira Unger, impor-

o estudante a emitir um determinado parecer,

tado da Universidade de Harvard (EUA), onde

sugerindo a consulta à literatura inglesa existen-

lecionava, por Raphael, quarto nome do grupo.

te sobre o tema na vasta biblioteca do gabinete

Workaholics, Serra e Mangabeira, imediatamen-

de trabalho. Mangabeira se opõe: Prefiro mi-

te, aprontam seus planos, revelando, entretanto,

nhas fontes germânicas. Amanhã, o senhor terá

propostas inteiramente distintas uma da outra.

o parecer. E, com efeito, exibiu o resultado no
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dia seguinte. Podia, desde então, ser meio excên-

que Miro não iria longe – a onda brizolista se

trico, mas já demonstrava preparo intelectual.

avolumava. Durante um evento de campanha

Em 1982, integrei a campanha de Raphael

em Niterói, comentou comigo, interpretando

ao Senado. Como havia tomado uma sova no

as sinalizações da opinião pública, que Leonel

pleito de 1978, o regime militar resolvera im-

Brizola, no páreo pelo PDT, poderia ganhar (co-

por o sistema de votos vinculados num mesmo

mo, realmente, aconteceu). A partir desse mo-

partido, de modo a impossibilitar a coligação

mento, em todas as mobilizações públicas a que

de facções políticas diferentes. O PMDB, então,

chegávamos, o pessoal do PMDB se esquivava

fundiu-se com o PP, que, no Rio de Janeiro, era

de Raphael, contrariado com suas análises pes-

sinônimo da prática clientelista do governador.

simistas – tudo que alguém em disputa eleitoral

A oposição queria votar contra Chagas Freitas,

não quer ouvir. Ao dar a fatura, previamente,

personalizado por seu candidato, Miro Teixeira,

por encerrada, ele reduziu o ritmo de aparições

e a ditadura. O fato é que o PMDB se viu levado

em comícios. Numa ocasião em que desistira de

a apoiar Miro, por conta da coesão nacional.

ir a um evento, tentei estimulá-lo: Você precisa

Sob a perspectiva de que pensar grande o

se animar, comparecer mais às ações de divul-

Brasil refletia seu foco de preocupação per-

gação da chapa. E Raphael: Vamos receber uma

manente, Raphael, que de início acreditava na

votação pífia. Como cobrar motivação da minha

chance de vitória do chaguista, decidiu concor-

parte? Fui obrigado a lhe dar razão. Na época,

rer a senador. Essa vaga, no PMDB, tinha co-

além da campanha, eu trabalhava no escritó-

mo favorito Artur da Távola, graças à sua alta

rio de consultoria de seu primo, João Paulo de

popularidade. Ainda assim, Raphael imaginou

Almeida Magalhães, num estudo sobre o Rio

que poderia entrar como primeiro suplente e as-

de Janeiro – tema que se tornaria meu objeto

sumir o posto, caso Miro vencesse e convocasse

de dissertação de doutorado.

Távola, automaticamente eleito, por exemplo, a

Em 1986, ao ocupar o posto de ministro da

uma secretaria de Estado.

Previdência Social, Raphael me convidou para

Foi o próprio Raphael o primeiro a notar

ser seu assessor. Como eu ainda não concluíra
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a tese acadêmica, acertamos minha permanên-

do presidente Sarney, e ele rasgou o papel na

cia no Rio, na condição de representante da

frente dos deputados.

gestão da pasta no estado. Chamava a atenção

Raphael amava ambientes fomentadores

sua extrema rigidez quanto às regras no gover-

de reflexões acerca de política e economia.

no. Existia, por exemplo, a possibilidade de um

Colaborou ativamente para a minha tese de

tratamento de saúde no exterior que acabava

doutorado, na qual afirmo que o governo

por beneficiar, exclusivamente, quem detinha

Carlos Lacerda foi, na esfera administrativa,

condições para financiar o transporte, a hospe-

brilhante, mas um equívoco sob o ponto de

dagem e a alimentação lá fora. Era, portanto,

vista estratégico. Ou seja, concebi uma análise

um procedimento caro e que atendia a uma

crítica à gestão de que ele havia sido vice-líder.

parcela pequena de pessoas. Raphael, então,

Para mim, a origem da crise do Rio de Janeiro

cancelou esse recurso, porque sua prioridade,

vem da mudança da capital, nos anos 1960.

frente à escassez de verbas, recaía sobre ações

Incluí, na dissertação, dois anexos, em obser-

capazes de contemplar toda a população, in-

vação ao período: um, com Raphael, explanan-

distintamente. Não outra constituiu sua luta

do a respeito da era Lacerda (ao entrevistar o

em torno da seguridade universal, que se con-

ex-ministro Delfim Netto para o trabalho, ele

solidou na implementação do Sistema Único de

afirmou que Raphael era o homem “jeitoso”

Saúde (SUS). Comprometido em quebrar estru-

do governador). E outro, em contraponto, tra-

turas fisiológicas, instituiu, também, concurso

zendo a percepção do jornalista Luiz Alberto

público para o extinto Fundo de Assistência

Bahia, ex-chefe do Gabinete Civil do governa-

ao Trabalhador Rural (Funrural), que antes se

dor Negrão de Lima. Quando publiquei, em

compunha por meio de indicações de políticos.

2006, o livro Rio nacional, Rio local: mitos e

Cuidava para que o Ministério fosse formado

visões da crise carioca e fluminense, a partir

por gestores técnicos. Eu soube que, certa vez,

da tese, Raphael não pôde comparecer. Porém,

a bancada do PMDB lhe apresentou uma rei-

enviou uma carta, parabenizando-me por ter

vindicação, contendo, inclusive, a autorização

conseguido manter minha autonomia, mesmo
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sendo grande amigo dele. Respeitou e até elo-

da ruptura de Lacerda com os militares, por

giou a postura independente. Foi uma atitude

certo, relaciona-se a isso.
Posteriormente, em 1968, Raphael – então

muito bonita.
Raphael achava que a política de cortes de

deputado federal pela Arena – seria um articu-

gastos públicos do presidente Castello Branco

lador fundamental a que o Congresso Nacional

– para combater a inflação, que havia chegado

não concedesse a licença, reivindicada pelas

à casa de 80% ao ano no momento do Golpe

Forças Armadas, para processar o deputado

– prejudicara, em particular, o Rio de Janeiro,

Marcio Moreira Alves (MDB). A ditadura to-

afetando, profundamente, o governo Carlos

mara como afronta o discurso na Câmara em

Lacerda, que era um modelo “de canteiros de

que Marcito exortava as moças a não aceita-

obras”. À época, boa parte administrativa da ca-

rem o contato com jovens oficiais, em protesto

pital ainda funcionava no estado. Lacerda entra

contra o abuso do autoritarismo. Ali, Raphael

nas eleições de 1965 com dois meses e meio de

abandona sua carreira política.

atraso na folha de pagamento do funcionalismo

Nos últimos anos, nossos encontros, em vir-

público. Mesmo que Raphael – mais forte po-

tude de compromissos profissionais de ambos os

liticamente que Flexa Ribeiro, que acabou con-

lados, ocorriam com menos frequência do que

correndo pela situação – tivesse se candidatado

gostaríamos. Mas a vivência ao lado de um dos

a governador, é provável que perdesse, frente à

homens mais fascinantes que conheci subsisti-

conjuntura adversa. Em complementaridade,

rá como fonte de um aprendizado excepcional.

Negrão de Lima, o oponente, capitalizou, exi-

Raphael de Almeida Magalhães é, em todos os

tosamente, o voto antigolpe. Um dos motivos

sentidos, um exemplo inatacável a ser espelhado.

Mauro Osório é economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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“rapha”

Por

Paulo Roberto Lemos
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o início dos anos 1970, encontrava-me

N

e ele eram dois seres de natureza incompatível.

na Light. Éramos uma equipe: os irmãos

Passou-se o seguinte: a Light, que teve grande

Salomão, Luiz e Alfredo, meu irmão Augusto

importância para o país no início do século XX,

e eu. Quando fomos informados pelo Antonio

contribuindo decisivamente com o pioneirismo

Galotti de que ele estava trazendo para a com-

quase mundial de seus investimentos para o de-

panhia um novo diretor, o Raphael de Almeida

senvolvimento brasileiro, encontrava-se à beira

Magalhães, foram grandes nossa surpresa e nos-

de um “ataque de nervos”. Administrativamente

sa irritação: um político!

obsoleta, investia menos do que o requeri-

Raphael, ainda jovem – estava por volta dos

do pelo mercado em crescimento acelerado.

40 anos –, era uma estrela em ascensão na po-

Assustada com a instabilidade das regras do

lítica brasileira, e, depois de passar por todos

jogo, enviava recursos escassos no setor elétrico

os cargos na hierarquia do governo do estado

para os acionistas no exterior ou para outros

da Guanabara, tinha sido escolhido por Galotti,

setores da economia, e, ocupando o chama-

que se aproximava da “expulsória”, para lhe su-

do filé-mignon do setor (gerava e distribuía

ceder na presidência da empresa.

energia para as duas maiores cidades do país,

Comentei muito com o Rapha que achava

Rio de Janeiro e São Paulo), em nada contri-

que nós, em nosso arroubo juvenil, tínhamos

buía para seu desenvolvimento e dificultava seu

sido os responsáveis pelo fato de o desejo do

equacionamento pelo governo. Os riscos eram

Galotti não se concretizar. Ele jamais concordou

representados por uma conjuntura inflacioná-

com a tese. Achava que a Light dos canadenses

ria em ascensão, o que mais cedo ou mais tarde
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se refletiria num problema tarifário, e por um

sa causa, que era a de aumentar os investimentos

provável impasse com o governo, este acuado

de uma relutante companhia canadense no se-

pela tarefa de viabilizar o suprimento de ener-

tor elétrico brasileiro. A Light preferia investir,

gia em um mercado em explosivo crescimento.

quase sempre com insucesso, em petróleo e gás,

O orçamento da empresa era o terceiro maior

que nunca descobriu, e cerveja, no Canadá, e em

do país, perdendo apenas para a Previdência

diversas atividades que nada tinham a ver com

Social e para o estado de São Paulo. Todo ano

a “missão” de uma concessionária de serviços

refazia-se a programação de investimentos (mais

públicos no Brasil.

ou menos US$ 350 milhões anuais, uma enormi-

Com a concordância do Galotti, cuidamos

dade à época). Nunca se cumpria o orçamento,

de produzir um documento contendo as re-

de forma que a curva de investimentos tinha o

flexões da equipe sobre a difícil situação, do-

aspecto de um dorso de camelo com corcova

cumento esse que seria enviado aos “chefões”

acentuada, pelo acúmulo, nos primeiros anos,

canadenses para tentar, lealmente, mudar su-

do déficit de investimentos anterior.

as opiniões sobre as perspectivas do Brasil.

Raphael chegou com seu charme mineiro-

Enclausuramo-nos durante quase uma semana

carioca e ganhou em pouco tempo a confiança

na casa de hóspedes da empresa junto à represa

da equipe, que passou a liderar decisivamente.

de Lajes, acompanhados das respectivas esposas,

A precária situação do fornecimento de eletri-

Raphael, Augusto, Alfredo, Túlio Cordeiro de

cidade, com um déficit de investimentos que

Mello e eu. Túlio teve grande importância na

deixava todo o sistema em sobrecarga – chegou

elaboração do documento, por ser excelente

a resultar no confinamento, evidentemente in-

engenheiro e profundo conhecedor da história

voluntário, por quase uma hora, do ministro

do setor elétrico brasileiro e, particularmente,

de Minas e Energia no interior de um elevador

da Light. Túlio era, então, o superintendente

no BNDES, devido aos frequentes apagões que

de Tarifas – por motivos óbvios, o cargo mais

aconteciam à época –, era intolerável para o

estratégico da empresa.
Produzimos um documento – sombrio em

Raphael. Assim, ele aderiu decididamente à nos-

192

Raphael
Andanças de um sedutor

suas conclusões – sobre a conduta empresarial

dade de nossos métodos – cortamos a carreira

que, achávamos, deveria ser seguida pela com-

do nosso Kemal Ataturk, porque o resultado

panhia. Um exercício desse tipo, incrivelmente,

do nosso trabalho foi, como era mais ou me-

nunca tinha sido feito antes na empresa, a não

nos previsível, uma sequência de atritos com o

ser através de esforços individuais como o do

Galotti e, principalmente, com os canadenses.

planejador do sistema, o engenheiro Luiz Alves

O relatório ficou conhecido como o dossiê da

de Lima, descendente do Duque de Caxias.

“pasta preta”, tanto pela cor com que foi enca-

Posteriormente, o trabalho veio a se revelar

dernado como por suas previsões e resultados.

profético. Prevíamos um iminente impasse ta-

Raphael, mesmo aconselhado em contrário por

rifário decorrente da conjuntura inflacionária

alguns, fez questão de encaminhar o documento.

e da alarmante deterioração da qualidade dos

Não podia aceitar, dado seu espírito patriótico,

investimentos e respectivos custos. É que, depois

o impasse representado pela presença de uma

dos investimentos iniciais em Furnas e usinas a

empresa monopolística que não cumpria seus

jusante no Rio Grande, as opções de aproveita-

deveres como concessionária.

mentos hídricos eram cada vez mais onerosas.

Alguns anos depois, encontrava-me no go-

Isso sem contar com a “guerra” por liderança

verno federal quando Galotti veio nos confes-

e prestígio entre Furnas e Cesp, que levou o

sar que o documento tinha sido perfeito em

sistema elétrico brasileiro, em situação ante-

suas conclusões. Todas haviam se concretiza-

riormente inusitada na história da eletricidade,

do exatamente como prevíamos. Anos após, a

a dispor de cerca de 4.000 MW ociosos, em

empresa foi vendida pelos canadenses para o

excesso ao pico de demanda do sistema. Nossa

governo, por mais ou menos a metade do pre-

recomendação final era forte: que os canadenses

ço que teriam conseguido se tivessem seguido

passassem a considerar a alternativa de vender

nossos conselhos.
A Light perdeu um líder que poderia ter alte-

a companhia.
Digo que nós – que fomos apelidados de

rado sua trajetória no Brasil, mas o país ganhou,

“jovens turcos” pelo ímpeto e pela impulsivi-

15 anos mais tarde, um ministro da Previdência
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e Assistência Social, que acabou alterando, ou

aí. Seguinte: tenho dois grandes amigos e cola-

pelo menos lançando, as bases da mudança de

boradores, em quem tenho a maior confiança,

sua estrutura para sua modernização.

mas que não podem permanecer nos respectivos

Acontece, então, o segundo episódio que

postos porque se desentenderam seriamente e

quero relatar. Saindo da Light, e depois de uma

estão criando conflitos diários no Ministério.

rápida passagem pelo governo, eu havia ingres-

O Ministério não pode funcionar desse jeito.

sado no mercado financeiro, em que era acionis-

De modo que, agora, não se trata mais de um

ta de uma das maiores corretoras de valores do

convite, mas sim de uma convocação. Você vai

país. Certo dia, liga-me o Raphael dizendo que

ser o secretário executivo do Ministério. Você

precisava de meus humildes préstimos para pre-

só responde a mim, e vai ter carta branca para

sidir o Inamps, a área financeira da Previdência.

nomear a equipe. Você trata do dia a dia, mi-

Argumentei que normalmente aceitaria a hon-

nistério para dentro, e eu trato da política, mi-

rosa missão, mas que, naquele momento, não

nistério para fora.

poderia deixar minha corretora. Raphael me

Ainda tentei ponderar mostrando que, pelo

ligou algumas semanas depois dizendo que con-

menos, o Carlos Monte, a quem eu iria suceder,

seguira resolver o problema com um bom “qua-

era um dos mais competentes técnicos que eu

dro” indicado do PMDB do Paraná, que vinha

conhecia, e que talvez ele pudesse resolver o as-

se mostrando um excelente executivo.

sunto de outra forma. Raphael disse que já havia

Serenado por não ter que dizer não a um

tentado todas as soluções possíveis e nada con-

amigo, meu alívio durou menos de um mês,

seguira. Diante de um Raphael irredutível, e da

quando me liga novamente o Raphael, mas,

muito honrosa e irrecusável convocação, tratei

aí, com um tom diferente: Agora não é mais

de convidar meu sócio, o Sérgio Barcellos, que,

um convite. Preciso de você. Sugiro que vo-

então, era o presidente da Bolsa de Valores do

cê se enrole numa bandeira brasileira e venha

Rio de Janeiro, para um tête-à-tête que, imagi-

cumprir uma missão patriótica ganhando mais

nava, seria difícil. Foi fácil. O Sérgio concordou

ou menos um quarto do que você ganha por

que eu não podia deixar de atender ao chamado,
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e que ele se encarregaria de acumular a admi-

PFL. A prática não muito recomendável de dis-

nistração da Bolsa do Rio e a corretora com o

tribuir entre os dois as nomeações para cargos

auxílio da excelente equipe que nós dois tínha-

politicamente importantes era a pedra angular

mos conseguido juntar.

de um delicado equilíbrio. Raphael conviveu

Convoquei os melhores técnicos com quem

com isso enquanto o assunto não o atingiu. A

havia trabalhado em estágios anteriores: o

equipe do Ministério tinha sido selecionada

Maurício Vasconcellos, o Roberto Timótheo

dentro de rigorosos critérios de meritocracia,

da Costa, o Paulo de Assis e o Raymundo

sempre que possível aproveitando os quadros

Cano Gomes. Os demais, o Alfredo Salomão,

internos preexistentes, como foi, por exemplo,

o Ivan Polari e o Mauro Calaça já estavam no

o caso do presidente da Dataprev, o Ivan Polari,

Ministério. Reunimo-nos, distribuímos as tare-

um excelente técnico, cujo aproveitamento pe-

fas e chegamos a esboçar um diagnóstico e um

lo Raphael decorreu de uma indicação minha.
Aliás, foi em torno dessa empresa que ocor-

plano de ação.
Poucas semanas depois me liga novamente

reu o primeiro grande impasse entre Raphael

o Rapha. Disse eu: Acho melhor a gente re-

e um dos partidos da base aliada do governo

pensar essa história, ou pelo menos esperar um

Sarney, o PFL. O Ministério adquiriu um pré-

pouco. Temo que você não vá durar muito no

dio em Botafogo, Rio de Janeiro, que passaria a

Ministério. Exatamente, disse-me ele. E estou

ser a sede da Dataprev. Sempre fiel a seus ami-

te ligando por isso. Vamos esperar um pouco.

gos, Raphael batizou o prédio com o nome de

Tenho dormido com uma carta de demissão

seu antecessor e amigo, Waldir Pires. Com uma

escrita e assinada, faltando apenas datar. Se vou

inflação de 40% ao mês, era difícil fixar parâ-

ou não enviá-la, depende da evolução dos acon-

metros para as transações. Poucos meses antes

tecimentos. Nos últimos dias, uma série de con-

da compra, o mesmo edifício tinha sido objeto

flitos intestinos no governo vinha se tornando

de uma transação de compra e venda, por de-

pública. O governo Sarney era um condomínio

terminado valor. O Ministério pagou mais do

dos dois partidos que o apoiavam, o PMDB e o

que o dobro, o que era um excelente negócio,
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poucas vezes visto entre as compras em que

ressaltar o grande valor político do cargo, que

uma das partes era o governo. A atitude de dar

aparecia politicamente como o distribuidor de

ao prédio o nome de seu antecessor despertou

benesses em determinados “currais” eleitorais.

a ira do então ministro de Minas e Energia,

Se mal usado, tinha o potencial destrutivo de

Antônio Carlos Magalhães, inimigo figadal do

uma bomba.

homenageado. Ao Raphael, o episódio rendeu

Desde o início, as nomeações causaram o

a absurda acusação de que havia irregularidades

maior desconforto a Sarney pelos conflitos en-

na transação. A acusação foi veiculada no maior

tre os dois partidos que o apoiavam. Em alguns

jornal do país, O Globo. E para mim rendeu

municípios, de grande contingente eleitoral, a

um exemplo de honradez e destemor. Assisti a

briga não acabava. Convocado por Sarney pa-

um telefonema do Raphael para um dos homens

ra receber as reclamações de ambos os lados,

mais poderosos do país, o Roberto Marinho, em

Raphael propôs uma solução equânime: em

que Raphael demonstrou com grande veemência

cada município, o partido com maior votação

seu descontentamento com o fato de o jornal

teria o direito de escolher o representante do

ter dado cobertura às acusações sem pesquisar

Funrural a partir de uma lista tríplice elaborada

minimamente seus fundamentos. O que era fa-

pelo Ministério da Previdência. Inconformados,

cílimo de fazer, já que uma das incorporadoras

os partidos queriam eles mesmos escolher. Nada

do empreendimento era uma empresa ligada

de lista tríplice. Mas acabaram cedendo, ante a

ao jornalista.

irredutível posição do Raphael, que, nesse caso,

Mas a gota d’água veio a ocorrer quando

contou com o apoio do Sarney, que, lealmente,

das nomeações dos representantes do Funrural.

jamais deixou de alertá-lo sobre a “choradeira”

Esse deveria ser um representante local da

dos líderes partidários. O caldo entornou quan-

Previdência nas comunidades com habitan-

do da nomeação do representante do Funrural

tes nas áreas rurais que nunca tinham contri-

em Canhotinho, um pequeno município do es-

buído para o sistema, mas que passariam a ser

tado de Pernambuco. Inconformados com os

acolhidos por seus benefícios. Desnecessário

três nomes indicados pelo Ministério, os líderes
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políticos locais passaram a exigir a “cabeça” de

e patriota, jamais deixou, sempre que convo-

Raphael, inicialmente negada pelo presidente,

cado, de prestar os melhores serviços à pátria

até que o próprio Raphael compareceu com a

que ele amava.

solução para o impasse. Com um memorável

Carioca por escolha, gostava – acho que nes-

artigo de página inteira publicado em alguns

sa ordem, de esportes em geral, de futebol, do

jornais, intitulado “O estadista do Funrural”,

Fluminense, de um bom papo com os amigos,

explicava sua posição. Só que ela, inevitavel-

de contar casos. Nos esportes, praticou tênis,

mente, expunha as entranhas de um governo

atividade na qual, ao contrário de sua própria

enfraquecido. A gestão do Raphael durou pouco

opinião, nunca chegou a jogar bem, futebol de

tempo mais. Ele entregou a carta de demissão,

areia, em que foi um “cracasso”, e futebol de

que, se passasse mais tempo em seu poder, ficaria

salão, também um “cracasso”, tendo chegado

com o papel amarelado. E a política brasileira

a ser campeão carioca. No futebol, só não se

perdeu um de seus melhores quadros.

profissionalizou pela intervenção do Dr. Dario.
Intervenção gloriosa, aliás, porque ele ia jogar

Raphael era assim. Gregário e leal, cole-

pelo Botafogo.

cionou uma penca de amigos e admiradores.
“Paizão”, manteve unida uma bela família, ago-

O Raphael não podia ter deixado a cena des-

ra chefiada pela Mitzi, sua leal companheira de

sa forma. Nós, seus amigos, não merecíamos. O

quase 50 anos. Honrado, ético “até a medula”

Rio de Janeiro e o Brasil, também não.

Paulo Roberto LemosV se formou em Engenharia pela UFRJ, foi diretor da Petroquímica União (PQU)
e da Interbrás. O artigo “Rapha” foi publicado anteriormente na revista Insight-Inteligência.
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a sabedoria da
conciliação

Por

Paulo Sérgio Tourinho
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C

om, aproximadamente, 15 anos de idade,

sócio no escritório – para conduzir e levar a

eu saía do Colégio São José, no bairro

bom termo as negociações.

carioca da Tijuca, onde estudava no internato,

Com a morte de Dr. Dario, em razão dos

até a Praia de Copacabana, só para ver a atuação

elogios proferidos, reiteradamente, não só por

do maior ídolo do futebol de areia do final da

nosso conselheiro, mas por outras personalida-

década de 1940: Raphael de Almeida Magalhães.

des importantes, concluí que o nome mais indi-

Era um público gigantesco o que ele atraía

cado para substituí-lo em sua cadeira de honra

em suas disputadas exibições. E não incitava

na Companhia de Seguros seria seu próprio e

apenas os apaixonados pelo esporte: as meninas

decantado filho.

do Rio glamouroso de então também iam vê-lo

Convite feito – e gentilmente aceito –,

jogar, porque, aliado ao fato de dominar a bola

Raphael passou a integrar nosso Conselho, e nos

admiravelmente, incorporava o aditivo de ser

tornamos bons companheiros. Para mim, foi

extremamente bonito e simpático.

muito agradável essa aproximação. Ele era uma

Além disso, eu tinha as melhores referên-

pessoa profundamente educada: mesmo com

cias de Raphael, vindas de seu pai, o extraordi-

todo o poderoso arsenal de informações que

nário advogado Dario de Almeida Magalhães,

detinha dos corredores dos meios político e em-

à época, conselheiro da Aliança. Ele garantia

presarial, sempre o utilizava de forma bastante

que, quando a questão girava em torno de um

discreta e parcimoniosa. Conhecia, realmente, as

fechamento de acordo na área jurídica, não ha-

pedras do caminho e os meios de atravessá-las

via ninguém mais perfeito do que o filho – e

da forma mais sensata e suave possível.
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O temperamento conciliador logo se so-

agenda de trabalho – de eu vir ao Rio de Janeiro,

brelevou. Cheguei a lhe dizer: Você tem traços

viajar à Bahia, só para trocarmos algumas ideias.

de Al Capone, que dizia que era preciso, per-

Infelizmente, esse novo encontro pessoal não vi-

manentemente, encontrar soluções, pois, onde

ria a ocorrer. Lamento não ter usufruído, mais

havia sangue, não brotariam bons negócios.

recentemente, o contato direto com o adorável

Raphael deu uma daquelas largas risadas que o

Raphael. Para mim, foi uma enorme surpresa seu

caracterizavam e reconheceu: É verdade, vou ser

desaparecimento, já que transpirava vitalidade.

sempre assim. Eu gostava de me queixar a ele,

Entretanto, como penso não ser a morte um

porque, após passarem por seu filtro sensível,

castigo, e, sim, um acontecimento inexorável,

os problemas, invariavelmente, amenizavam-se.

vejo sua passagem de maneira leve. Partiu um

Tinha uma noção de compromisso como

homem de bem com tudo: a vida, o trabalho,

poucos que conheci. Nunca faltou, nem sequer

a família – esposa, filha e netos, sobre os quais

chegou atrasado, a nenhuma reunião. Sempre

falava cheio de orgulho e carinho –, os amigos.

opinava com total propriedade e independência,

É, portanto, mais que justa esta homenagem em

diante de personagens qualificadas, entre ilustres

livro. Quando um idoso morre na África, diz-se

representantes das iniciativas privada e pública.

que foi uma biblioteca que se queimou, por não

Ao mesmo tempo, era amistoso. Sabia cul-

ficar um arquivo com os registros de suas expe-

tuar amizades, com gente de todas as faixas

riências na Terra. Todas as pessoas que convive-

etárias. O prazer em contar uma história – que

ram com o menino prodígio Raphael de Almeida

valorizava ao máximo com seu peculiar dom da

Magalhães têm, sem exceção, relatos enriquecedo-

oratória – saltava aos olhos de quem o escutava.

res que merecem vir a público e integrar o acervo

Sinto-me um pouco em dívida, porque, nas

dessa personalíssima Alexandria construída – e

últimas vezes em que conversamos por telefone,

generosamente nos deixada – por ele. Sinto imen-

ele se dispôs, diante da dificuldade – por conta de

sas saudades da sabedoria do nosso conselheiro.

Paulo Sérgio Tourinho é presidente da Companhia de Seguros Aliança da Bahia.
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Passeio de moto, com Mitzi, em Nassau
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um esgrimista
de rara elegância

Por

Pedro Bial
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A

pesar de ter sido convidado por sua

nossa desconfiança no senso comum. Líquida

amantíssima neta, sinto-me um intru-

e certa era sua generosidade em compartilhar

so para falar aqui sobre Raphael de Almeida

histórias, sua história, a História do Brasil –

Magalhães. O que me anima, além da saudade

sua causa.

que pede o consolo das lembranças, é o atre-

A propósito, mais de uma vez narrou-me fa-

vimento de achar que ele gostava de discutir

tos eletrizantes de nossa História recente para,

comigo. Não que se abalasse, mas, algumas ve-

em seguida, pedir-me sigilo. E não falo apenas

zes, senti-me estimulado pelo próprio Raphael

de conspirações políticas ou negócios, mas, tam-

a provocá-lo – a ele, o provocador irresistível,

bém, de episódios do futebol, do jornalismo, da

o inconformista, esgrimista elegante e cirúrgico

literatura, coisas da vida. Segredo, pedia...
Como era bonito e charmoso, o homem.

em suas investidas.
Não cheguei nem às margens de qualquer

Quando passei a conviver, esporadicamente,

intimidade, amizade ou convenção do gênero,

com ele, Raphael estava chegando aos 70 anos,

porém, tive a sorte de privar de alguns mo-

gatíssimo, com a cabeça mais jovem que a maio-

mentos da vida íntima de Raphael. E ele tinha

ria dos jovens.

uma enorme paciência comigo. Como se fosse

Não fora apenas um filho – fora o herdei-

mais um filho, ou neto. O neto conservador se

ro. Investiu-se da missão de sua vida, ir além

esgueirando da surra aplicada pelo velho revo-

de seu pai, manter vivo e renovado o legado

lucionário (sem jamais perder a ternura).

que lhe foi imposto. Para que isso acontecesse,
o cinema nacional perdeu um galã à altura de

Talvez o que facilitasse nossas conversas fosse
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Cary Grant. Glauber Rocha desejava Raphael

as mesmas perguntas. Com paciência e mesmo

no papel do jornalista Paulo Martins, em Terra

satisfação, Raphael desfiava mais uma vez, sem-

em transe, enfim interpretado por Jardel Filho.

pre de forma absolutamente original, os lances

Por certo que Glauber viu Paulo Martins em

da biografia do maior e mais trágico goleiro do

Raphael. Aliás, a analogia pode ter sido um ve-

mundo, Castilho. Taí um bom projeto para o

tor decisivo em sua recusa à aventura artística.

futuro: escrever um livro sobre Castilho, só para
conversar com Raphael!

E para que Raphael fosse Almeida Magalhães,
o futebol perdeu o maior jogador branco de to-

Assistia a futebol como um conhecedor de

dos os tempos. Quem o viu jogar disse que era

óperas vê a temporada, bebia cada jogo como

um Pelé, hábil, toque fácil. Posso imaginar aque-

um enólogo dos antigos, mas detestava futebol

la inteligência no auge do vigor físico...

mal “jugado”, como falava. O grande presidente

Engraçado, tínhamos uma conversa que se

tricolor era um torcedor de arquibancada, com

repetia. Pedia eu a ele, ou partia dele a iniciati-

visão de tribuna da imprensa. Sua companhia

va, findávamos por falar de Castilho. Eu repetia

era a tribuna de honra.

Pedro Bial é jornalista e poeta.
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Com Steffi Graf, tenista alemã número 1 na década de 1980
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bonito por
dentro e por fora

Por

Ricardo Cravo Albin
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Q

uando Carlos Lacerda se elegeu governa-

honradamente. Respondi: Minha ideia política

dor, Enaldo Cravo Peixoto, meu primo,

é uma, mas vou servir a você.

tornou-se secretário de Obras da Guanabara,

A primeira vez que vi Raphael de Almeida

acumulando o cargo com o comando da

Magalhães foi numa visita ao gabinete de

Superintendência de Urbanização e Saneamento

Enaldo, logo depois. Correu um frisson: o vi-

(Sursan), que poderia absorver recursos interna-

ce-governador estava chegando. Rapaz jovem,

cionais para tocar o grande desafio dessa gestão,

muitíssimo bem apessoado, muitíssimo bem

as obras do estado. E me levou para secretariar

vestido, um dândi. Enaldo falou que queria

seu gabinete – desde os 18 anos, eu já trabalha-

lhe apresentar seu assistente pessoal. O vice-

va na prefeitura do Distrito Federal, sempre

governador, gentilmente, disse-me: Acho que

como assistente de Administração do Enaldo,

já te conheço. Ele se lembrava de mim de

antes diretor do Departamento de Esgotos

jazz sessions realizadas na casa dos irmãos Sauer,

Sanitários (DES).

no bairro de Laranjeiras. Por essa lembrança

Ele só explicitou uma advertência: Olha,

amável, mesmo ressabiado com Lacerda, tive

Ricardo, sei que você, embora não fazendo po-

forte simpatia por Raphael – uma presença

lítica, tem ideias bem claras ligadas à esquerda

arrebatadora, voz muito bonita. Entrava num

e não votou no Lacerda. Você precisa começar

ambiente e todo mundo notava, não por ser o

sua vida e quero lhe dar uma chance. Porém,

vice, mas porque era assim, um jovem extrema-

não pode, em nenhum momento, bater de fren-

mente irradiador, carismático.

te com o governador. É só se comportar direito,

No gabinete, participavam comigo, também,
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como secretários, Luiz Buarque de Hollanda e

E comecei a ser perseguido. Enaldo botou as

Raul Fernandes Sobrinho. Para minha surpre-

mãos na cabeça: Não avisei a você?! Falei: Não fiz

sa, foi sobre mim – apenas o primo do Enaldo,

nada, não tomei partido nenhum, somente acolhi

enquanto os outros dois tinham sobrenomes fa-

um amigo por uma semana. Houve um mal-estar,

mosos – que Raphael teceu comentários. Isso,

e ele me tirou de cena. Recém-formado advoga-

claro, deixou-me, aos 21 anos de idade, envai-

do, fui semiexilado para um estágio no Banco

decido e lisonjeado. Com a homenagem que ele

Interamericano de Desenvolvimento (BID), de

me prestou junto aos colegas, evidentemente,

forma a sair daquele fogo.

rendi-me a sua simpatia e generosidade.

Enaldo me pede, então, para encontrá-lo em

O governo passou e, sempre chegado à mú-

Nova York, onde desembarcam Raphael e Carlos

sica, fui chamado para organizar um programa

Lacerda. Para quê? Para convidá-lo a disputar o

de jazz e bossa nova na Rádio Roquette Pinto,

governo contra Negrão de Lima, em nome da

a emissora oficial do estado. No ar, comecei,

situação, a UDN. Fiquei gelado. E abismado

então, a entrevistar personalidades do porte

com as articulações de Lacerda para que Enaldo

de Tom Jobim, Vinicius, Menescal e Bôscoli.

concorresse. Meu primo disse que eu vinha esta-

Num evento com Enaldo, Raphael, mais uma

giando no BID por causa de problemas políti-

vez, cobre-me de elogios e me cativa: Ouvi seu

cos. Lacerda tomou o caso para si: Deixa que eu

programa, rapaz, você, audaciosamente, en-

resolvo, ninguém vai mais perseguir o Ricardo.

trevistando Vinicius de Moraes... Gostaria de

Voltamos todos juntos – eu, já totalmente

conhecê-lo. Levei-o para assistir ao show do

absorvido pelo sistema. E a coisa não deu em

Vinicius na boate Zum Zum, em Copacabana.

nada. Lacerda cometeu uma traição, colocando

Aí, começou uma simpatia maior.

Flexa Ribeiro no lugar de Enaldo, argumen-

Quando veio a ditadura, vários amigos foram

tando que este não tinha o carisma do outro.

presos, e ocorreu um quiproquó comigo. Embora

Chegou ao cúmulo de alegar que Enaldo não

prometendo a Enaldo não fazer política, abriguei

era uma pessoa muito bonita, como Raphael,

no meu apartamento o cineasta Olney São Paulo.

que queria e deveria se candidatar, o era. Mas
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Raphael havia se unido a uma mulher – Mitzi,

Aí, sim, aproximamo-nos para valer.
Claro que Raphael me ficou simpático para

linda e encantadora – desquitada, e isso a Igreja

sempre. Em todas as ocasiões, sempre o reve-

Católica não admitia. E não concorreu.
Enaldo, ao deixar Obras, assumiu a Secretaria

renciei como um dos homens mais gentis, inte-

de Turismo e a Superintendência do IV

ligentes, cultos e, especialmente, mais sedutores

Centenário da Cidade do Rio de Janeiro. Fui

que encontrei na vida. Na época da criação do

junto, desenvolvendo diversas atividades cultu-

Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA), obser-

rais, uma das razões para Raphael, substituindo

vou: Ótima a iniciativa, mas você é louco, ao fa-

Lacerda no governo, indicar-me para diretor exe-

zer toda essa doação de bens. E se um Conselho

cutivo do Museu da Imagem e do Som (MIS),

o expulsar quando você for mais velhinho, ti-

uma das três fundações que instituiria num úni-

ver algum problema de caduquice? –Vou para

co ato, além do Parque do Flamengo (a cargo de

o Retiro dos Artistas, brinquei. Ele achou o

Lota de Macedo Soares) e do Parque Lage (com

projeto muito ousado e prometeu ajudar. No

Lina Bo Bardi). Uma audácia, porque eu tinha

início daquele ano, uma década após a funda-

só 24 anos, ao passo que Lota e Lina já eram se-

ção, viria efetivar seu apoio em almoço que se-

nhoras. Disse ele: Estou convidando-o porque sei

ria promovido pelo jornalista Luiz Cesar Faro

que você é uma pessoa muito bem plantada na

no Instituto. Mas, infelizmente, faleceu duas

música popular e tem todos os fundamentos para

semanas antes.

dirigir esse museu, para o qual Lacerda adquiriu

Era um galã: junto com Tom Jobim e Arduíno

dois importantes acervos – do Almirante, por

Colassanti, formava o trio de homens mais boni-

30 mil cruzeiros, e a discoteca de Lúcio Rangel,

tos do Rio de Janeiro. Refinadíssimo, Raphael só

por 18 mil cruzeiros. Assumi, então, o MIS (que

não conquistava quem ele não queria. Quem ele

ninguém ainda sabia bem o que era), o que sig-

queria, mesmo que não o quisesse, era conquis-

nificaria meu grande lançamento na vida pública.

tado por ele, tal o nível de sedução – irresistível.

Ricardo Cravo Albin dirige o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA),
fundou e dirigiu o Museu da Imagem e do Som (MIS) e é ex-diretor-geral da Embrafilme.
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D’Artagnan contra
o regime militar

Por

Roberto Saturnino Braga
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N

o dia seguinte ao da notícia triste, es-

Raphael, ministro da Previdência quando eu

crevi: Por mais que se lamente a perda

era prefeito da cidade falida, repassou-me recur-

nacional de um cidadão tão valioso, é o desapa-

sos para a construção e instalação de mais de 20

recimento do amigo, do precioso amigo, que se

postos de saúde modelares na Zona Oeste. Na

pranteia com a tristeza mais profunda.

inauguração de um desses postos, meninos jo-

Raphael foi um amigo fraternal que, ao longo

gavam uma pelada num campinho ao lado. De

da vida, dividiu comigo projetos e ideais, amigo

repente, a bola sobrou para Raphael que, como

que me valeu, decisivamente, em situações difíceis,

um verdadeiro craque, começou a fazer embai-

que esteve presente na minha vida sem que preci-

xadas, para assombro dos meninos e encanto dos

sássemos estar juntos no dia a dia dos últimos anos,

fotógrafos, que o clicavam sem parar.
Fomos, Raphael, Severo Gomes e eu, os três

sabendo um o que pensava o outro, em relação ao

ingênuos mosqueteiros, principais promotores

Brasil e ao Rio, ao mundo e à Humanidade.
Raphael foi o principal articulador e incenti-

da candidatura do honrado e esclarecido general

vador da minha candidatura pelo MDB ao go-

Euler Bentes à Presidência da República, contra

verno do estado para a eleição de 1982. Era dado,

o general Figueiredo. Uma candidatura batida

como eu, a projetos improváveis e escreveu o meu

desde a origem, mas que cumpriu sua missão

belo discurso de candidato. A candidatura foi efê-

de mostrar à nação, e aos ditadores de então,

mera, liquefez-se com a volta de Chagas Freitas e

que não havia mais a pretensa unidade mono-

toda a sua tropa para o domínio do partido no

lítica das Forças Armadas para a manutenção

Rio. Mas a amizade ficou para sempre.

do regime militar.
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A grandeza de alma era a sua característica

qual sua verdadeira dimensão humana e polí-

mais evidente, da qual decorria sua generosida-

tica nem de longe chegou a ser avaliada pelos

de notória e benfazeja. A inteligência brilhante

milhões de brasileiros que o teriam escolhido

marcava todas as suas intervenções faladas e es-

numa disputa pela liderança maior do país.

critas. Não somente as públicas, mas também as

Fascinava tanto pela cintilação das ideias e pe-

que desenvolvia nos encontros informais com

lo encanto físico quanto pela confiabilidade.

amigos que tanto prezava, e para os quais abria

Faltou-lhe a ambição do poder, que é o móvel

com largueza sua bela casa no Alto.

essencial da luta política.

Seu belo caráter o fez abandonar o mandato

O Rio de Janeiro enfrenta, ainda hoje, o

de deputado federal após o AI-5, como, antes,

grave problema da degradação da sua repre-

o tinha levado a cortar a trajetória política que

sentação política, que foi, circularmente, causa

o faria governador do estado logo depois de

e efeito de todo o processo de decadência atra-

Carlos Lacerda. E, da mesma forma, conduziu à

vessado a partir da mudança da capital. Raphael

mudança de sua posição política, deixando o lei-

podia ter sido o grande líder renovador dessa

to da UDN, de seu pai, e da Arena do primeiro

ambiência aviltante, que o Rio tentou remediar

momento, para abraçar com fervor a causa da

importando o gaúcho Leonel Brizola, grande,

democracia no MDB. Foi o conselheiro preferi-

sem dúvida; mas formado no meio caudilhesco,

do de Ulysses Guimarães, ao lado de Tancredo

positivista, daqueles rincões.
Sim, faltou-lhe, sem dúvida, o impulso da

Neves e Thales Ramalho.
Raphael de Almeida Magalhães, que podia

ambição que a política exige. Sem embargo,

ter sido um dos grandes craques do futebol bra-

Raphael foi, realmente, um dos maiores bra-

sileiro, foi um dos maiores homens públicos da

sileiros do seu tempo. Um bem-humorado e

sua geração. Não cultivava a mídia, razão pela

insubstituível amigo.

Roberto Saturnino Braga é ex-prefeito do Rio de Janeiro.
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a fraternidade
são todas as cores

Por

Sérgio Bermudes
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ão sei com quantos substantivos e adje-

N

e autor de discursos, realizados de improvi-

tivos eu definiria Raphael de Almeida

so (embora o conteúdo deixasse a impressão

Magalhães, sua personalidade, seus feitos e as

de longa meditação), Raphael foi indômito

lembranças que me deixou. Somamos 30 anos

ao enfrentar a ditadura, mediante iniciativas

de contínua convivência, tecida de muitas con-

corajosas que, inclusive, o levariam à prisão.

versas, poucas divergências e algumas lutas,

Ele e eu não tivemos receio de propor, du-

entremeadas das suas vívidas memórias de es-

rante o regime militar, ação judicial contra a

tadista, político, advogado, causeur, gourmet e

União e ex-presidentes da República, quando

ardoroso fã do Fluminense, da nossa devoção.

exigimos o ressarcimento dos danos causados

Raphael foi, paradoxalmente, a um só tem-

ao jornal Tribuna da Imprensa, pela censura

po, doce e impetuoso, compreensivo e intransi-

arbitrária e cruel que o impedia de publicar

gente, obstinado na defesa das suas ideias e fiel

as matérias livremente divulgadas por órgãos

aos seus princípios. Essas qualidades o elevaram,

congêneres.

no governo Carlos Lacerda, às posições de se-

Ao contrário do que se pensa, Raphael não

cretário de Estado – pronto a conviver com o

era um lacerdista, na concepção estrita dos que

temperamento do grande líder e a enfrentá-lo

cultuavam, às cegas, um dos maiores homens

–, deputado federal, ministro da Previdência

de sua época. Sempre soube, criteriosamen-

Social, voz influente em muitas administrações

te, distinguir-lhe os defeitos e aplaudir-lhe as

e conselheiro empresarial.

qualidades.

Jornalista bissexto, mas afirmativo, ensaísta

O escritório dividido entre ele e seu pai –
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Dario de Almeida Magalhães, advogado ma-

artes. Era encantador ouvi-lo rememorar fatos

jestoso, um dos maiores de todos os tempos

e pessoas, vistos através de um arguto poder

– converteu-se num centro onde se discutiam

de observação e análise. Apesar de irônico, não

proposições, tantas vezes dispostas em alta tem-

caracterizava seu feitio falar mal da vida par-

peratura, por políticos como Roberto Saturnino

ticular de ninguém, mesmo daqueles cuja con-

Braga e Teotônio Vilela. Este assinou com

duta desaprovava. Outro ponto saliente do seu

Raphael o Projeto Brasil, livro que condensou

temperamento estava no pragmatismo, capaz de

as ideias de ambos sobre os problemas do país

encontrar soluções originais, às vezes arrojadas,

e suas soluções — obra imerecidamente esque-

para qualquer tipo de problema.
Esquecer depressa agravos e desentendimen-

cida, porém, integrante das melhores produções

tos constituía marca indelével da sua persona-

da ciência política nacional.
Raphael jamais quis exercer a advocacia na

lidade. Era algo tímido com os desconhecidos,

esteira do exemplo e das vontades de seu pai.

quando lhe demonstravam admiração e entu-

Contudo, abraçou causas de grande relevo e

siasmo. E devotado e carinhoso com a família

magnitude, especialmente aquelas de conteúdo

e os amigos. Idealista até o fim, entregou os

político, na acepção mais grandiosa e pura do

melhores esforços ao desenvolvimento da enti-

vocábulo. Polemista por natureza, comprazia-se

dade fundada por seu companheiro advogado

na troca de ideias, da qual sempre tirava algum

José Luiz Bulhões Pedreira – o Instituto Bulhões

proveito, ainda quando os argumentos do seu

Pedreira –, a fim de perpetuar os ideais de mo-

opositor pareciam estéreis. Desprezou, olim-

dernidade, ao lado do dever de preservação do

picamente, as coisas insignificantes, episódios

interesse público.
Não bastassem as nossas frequentes reu-

carecedores de importância ou não dignos de

niões, eu sempre lhe telefonava e nunca me es-

lembranças duradouras.
Seu bom gosto renascentista o fazia dono de

queci do seu aniversário, no dia 14 de dezem-

uma admiração incontida por tudo o que en-

bro, o derradeiro completado em 2010. Raphael

contrava de belo, na Natureza, na ciência, nas

morreu como quis, nos braços de dois dos seus
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amores, Mitzi, sua mulher, e a filha, Renata.

Despedimo-nos com um adeus que não pôs

Partiu ao encontro de sua mãe, Elza, de quem

um ponto final numa amizade estreita e per-

foi herdeiro na ternura. Estivemos juntos, al-

manente, pois se perpetua no culto imarcescível

moçando, dois dias antes do seu falecimento.

a sua memória.

Sérgio Bermudes é advogado.
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Aos 8 anos
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Cerveja com Nilton Santos
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Entrando em campo com Garrincha
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Driblando o “Mané”
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Sob o olhar de Nilton Santos
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Embaixadinhas em inauguração de escola
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Mesa de trabalho do governo e Raphael exausto, no Palácio Guanabara
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Ao lado de Carlos Lacerda
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Com Carlos Lacerda
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Com Mitzi, no último dia de governo
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Moradora da Favela da Praia do Pinto (erradicada na década de 1960 do Leblon, no Rio),
ao lado de Raphael, canta o hino da Bélgica para o rei Balduíno
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Almoço para o rei Balduíno, da Bélgica, em Brocoió
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Com José Luiz Bulhões Pedreira
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Com Carlos Flexa Ribeiro
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Com Hélio Beltrão, secretário do Interior e Planejamento no governo Carlos Lacerda
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Raphael, então ministro da Previdência Social, em visita a Irmã Dulce, em Salvador, com Waldir Pires
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Raphael cumprimenta Guilherme Quintanilha (titular da Secretaria da Receita Federal), observado pelo ministro Dilson Funaro
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Fazendo um carinho no advogado Sobral Pinto
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Raphael em inauguração do prédio da Dataprev. Ao seu lado, Ulysses Guimarães
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Discursando indignado durante inauguração do prédio da Dataprev
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Ao lado de Dom Eugenio Sales na Vila Santo Antônio, em Ramos
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Um show de bola, com Pelé
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Raphael e Celso Furtado condecorados. Ao fundo, Aloísio Teixeira, ex-reitor da UFRJ
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Brinde com Mitzi e Fernando Henrique Cardoso
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Delicadezas
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meu irmão sempre
ao meu lado

Por

Teresa Bulhões
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Escrever sobre meu irmão Raphael é contar a história de uma vida
inteira. Estivemos de tal maneira próximos, amorosamente unidos por

sentimentos fundamentais, ao longo de tantas décadas, que nem sei por
onde começar. Vou falar de nossa infância, que me deixou lembranças
de grande felicidade.

Morávamos em frente à praia desde o fim dos anos 30. Copacabana,

àquela época, era um lugar perfeito: lindo, claro, bem tratado, seguro. Até

nosso colégio inglês ficava à beira-mar. Para lá, íamos juntos todos os dias.
O Rio de Janeiro abrigava várias famílias que fugiam da Segunda

Guerra Mundial, e nossos colegas formavam uma verdadeira liga das
nações: italianos, belgas, austríacos, japoneses... Fomos alfabetizados tam-

bém em inglês. Adorávamos aquele ambiente plural e compartilhávamos
os mesmos amigos.

Nossas férias, sempre em Belo Horizonte, também só me deixaram

recordações de união e afeto. Raphael era, além de irmão, já um grande amigo. Depois, separamo-nos de colégio: ele foi para o Santo Inácio
e eu, para o Sion.

Além de bom aluno, Raphael se tornou um craque de futebol. Quando

jogava na Praia de Copacabana, a torcida que o aplaudia era enorme.
Nem por isso nos afastamos. Continuamos juntos no curso de francês de

Mademoiselle Jacquier e nas aulas de datilografia da Escola Remington

(essa parte detestávamos), fruindo, ainda, nossos interesses por literatura e bom cinema.

Mais tarde, quando passei para o também tradicional Colégio Jacobina,

Raphael, sempre por perto, interessou-se em explicar matemática para
um grupo de amigas minhas. Depois, entendi a razão: havia, no meio

247

Raphael
Andanças de um sedutor

delas, uma colega especialmente bela, chamada Mitzi. Começaria naquelas aulas uma história de amor que duraria a vida inteira.

A partir de então, os verões passados em casa de nossos pais, em

Petrópolis, seriam, igualmente, inesquecíveis: a família toda reunida, os
filhos crescendo juntos – também amigos nos colégios e nas festas. Um

painel de harmonia e fraternidade. Naquela época, Raphael já era um

político importante, vice-governador da Guanabara, participando, muito

jovem, com enorme brilho e competência, daquele que foi o melhor governo

que tivemos em nosso estado. Deste Raphael, certamente, muitos falarão.
De minha parte, só quero enaltecer o irmão que, na tarde da vida,

quando me encontrei em situação delicada, continuou a meu lado, as-

sistindo-me, solidário, de forma incansável. Nunca deixou de ser aquela
presença fraterna e cheia de amor. Aquele que me dava a mão para
atravessar a rua. O mesmo da nossa abençoada infância.

Só posso dizer que foi um privilégio ter um irmão como Raphael.

Mas, que saudade!

Teresa Bulhões é irmã de Raphael de Almeida Magalhães.
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Raphael e Teresa
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Anotações
para toda a vida

Por

Guido de Almeida Magalhães
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A geração de brasileiros que abriu os olhos para a vida adulta,

em 1945, dispôs de algo além do saldo da democracia, após ter

vencido a maior guerra mundial. Os jovens vislumbravam um novo en-

foque de existência, e outros costumes chegariam como sinal do tempo
que deixaria para trás as sobras do passado.

Derrubado o Estado Novo, o debate nacional ganharia impulso graças

às revolucionárias ideias que moveriam o mundo. Contudo, a ilusão sobre

o fim das ditaduras logo se tornaria evidente. E o Brasil reincidiria
em crises sucessivas, a cada cinco anos, por efeito de contestação
sistemática dos resultados das urnas. Passados 18 anos sob a nova

Constituição, ocorreria outra vez a supressão das liberdades. Mas os
conflitos que abalaram os anos 1950 também apressaram o confronto
do país antigo com o nascente.

Sob esta perspectiva, Raphael, antes mesmo de ingressar na esfera

política, quando ainda cursava a Faculdade de Direito, já estava a par
de nomes que espelhavam o melhor do pensamento nacional. Em casa –
e, posteriormente, como seu estagiário no escritório –, contracenava com

o pai, no interesse pelos rumos que se anunciavam. Dario de Almeida
Magalhães – à época, o advogado de maior prestígio junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF), onde concentrava sua atuação – estava em dia

com o que se passava no campo intelectual, tanto na Europa quanto nos
Estados Unidos.

Raphael pertenceu à geração que emergiu em meio às contradições de

um país que se desentendia diante do futuro, sempre adiado. Não tinha a
pressa dos jovens em viver, nem a complacência dos mais velhos com as

imperfeições da política tradicional. De espírito democrático, mas inquieto,
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era sensível às novas propostas que animavam o Ocidente.

Apreciava a conversação e praticava o diálogo nas divergências

naturais dos embates. Culto, atento às atualidades nas artes, viu o
teatro e o cinema se modernizarem. O hábito da leitura de publica-

ções, editadas aqui ou no exterior, revigorava as ideias que precediam
o novo tempo.

A outra face do jovem Raphael de Almeida Magalhães era voltada

à área esportiva. No futebol de praia, foi considerado a maior revelação da modalidade. Tornou-se amigo do jornalista Nélson Rodrigues,

que o identificou com o perfil do ator americano John Barrymore e o
popularizou como personagem de suas crônicas.

Na década de 1960, a onda revitalizante, com a mudança da capital

do país para o interior, o encontrou politicamente atuante na UDN, de

onde saiu o primeiro governo da nova unidade da Federação, o Estado

da Guanabara. A aprovação de Raphael no vestibular da política viria com sua indicação para vice de Carlos Lacerda pela Assembleia
Legislativa. Posteriormente, se tornaria ainda deputado federal e ministro.

O prazer da negociação sob situações tensas realçou nele a habi-

lidade da moderação que prevaleceu em sua personalidade, entre a
atormentada geração que se entregou à resistência possível, até que

se operasse a volta ao regime constitucional. Raphael morreu ciente
de que a democracia vencera, finalmente, a dura corrida de obstáculos, garantindo o prosseguimento das liberdades plenas no futuro.

Guido de Almeida Magalhães é economista e primo de Raphael.
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Raphael no colo de sua mãe, Elza

253

Raphael
Andanças de um sedutor

Retrato do pai, Dario de Almeida Magalhães
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Retrato da mãe, Elza Hermeto de Almeida Magalhães
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Carta de Renata ao pai, Raphael
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Carta de Marcos a Raphael
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Palavras sobre Raphael:
Raphael, ser único em sua inteligência,
generosidade e poder de conciliação.
Raphael, pessoa que não fazia segregação entre as
pessoas.
Raphael, lembrança de um amigo paternal nas
horas difíceis.
Raphael, nas lembranças que deixou, ficará na
minha eterna saudade............

Carta de Bento Luiz a Raphael
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Com Bento, Mitzi, Renata e Marcos
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Poema da neta Julia
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Poema da neta Flora
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O grande Raphael
Uma pessoa extraordinária e com uma facilidade
de comunicação única.
Quando este dom entrava em ação, era
inquestionável sua habilidade por
qualquer tipo de assunto e seu prazer ímpar em
ter uma boa conversa com
qualquer pessoa. Naturalmente suas palavras
exibiam sua humildade,
inteligência, sabedoria e ética. Este era o querido
Raphael com quem
convivi. Sou um eterno sortudo por ter tido ele como
uma das mais
importantes referências de minha vida.

Carta do neto Gabriel
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Meu avô
Dói escrever esta curta frase, que tantas
memórias me traz. Saudades de um avô,
de um pai, de um mestre, um verdadeiro
presente em minha vida. Guardo comigo
o seu carinho, os seus valores, os seus
ensinamentos, o seu sorriso, que tanto me
emociona e me engrandece. Tenho você,
para sempre, no meu coração.
Caetano
Carta do neto Caetano

263

Raphael
Andanças de um sedutor

Com o neto Caetano
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Com Cacá, Renata, Flora e Júlia
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Teresa, Dario, Elza e Raphael
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Com Mitzi, no batizado da filha, Renata
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Com parte da família, no Alto da Boa Vista
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