
Passarem
concurso: tem
queserCaxias?

‘Noparking,nobusiness’

N
o próximo dia
25 de Agosto,
comemorare-
mos 211 anos
de nascimen-

to do marechal Luiz Al-
ves de Lima e Silva, o Du-
que de Caxias, militar,
professor e estadista
(1803-1880). Era cha-
mado de “O Pacifica-
dor” e, desafiando a
concordância de gêne-
ro, “O Primeira Espada
do Império”. A data do
seu aniversário foi esco-
lhida para homenagear
a sua profissão: soldado.

O patrono do Exército
Brasileiro sabia valorizar
as virtudes do inimigo. Fo-
ram muitas as ocasiões
em que as tropas vencidas
reconheceram o trata-
mento digno por ele dis-
pensado. Seu grande mé-
rito consistiu em garantir
a integridade donosso ter-
ritório, valendo-se muito
mais dehabilidades políti-
cas que militares.

Essas habilidades fo-
ram decisivas na Guerra
do Paraguai. Em carta en-
viada ao imperador, des-
tacou o valor das tropas
inimigas e do líder delas,
Solano Lopes. Quanto às
atrocidades do conflito,
delas não participou,
pois, fazendo jus ao títu-
lo de “ Pacificador”, suge-
riu um acordo de paz.
Não sendo acolhido, pe-
diu demissão.

Decorridos quase dois
séculos do conflito, rara-
mente o vemos como al-
vo de críticas oriundas
do país vizinho. Elas ge-
ralmente vêm de alguns
poucos do nosso próprio
povo (ah, essa mania de
não valorizar as pessoas
e as coisas da nação...).

Seus exemplos não se
esgotam no meio militar.
Seu nome serve para ad-
jetivar quem estuda com

afinco: “aquele estudan-
t e é u m c a x i a s ” o u
“quem quer progredir
deve ser caxias nos estu-
dos”. Então, para os con-
curseiros, ele é uma
grande inspiração. A per-
gunta que fica é esta: pa-
ra passar num concurso
tem que ser caxias?

Num primeiro momen-
to, a resposta parece ser
sim. Mas, considerando
que essa adjetivação refe-
re-se ao aluno que estu-
da muito acima da mé-
dia, a resposta é não. Dis-
pondo de 10 horas diá-
rias para os estudos, use-
as. Mas, contando com
apenas uma hora, é possí-
vel preparar-se para a
guerra dos concursos.

Nos estudos, a qualida-
de é mais importante
que a quantidade, tendo
por parâmetro 3 atitudes
importantes: 1) optar pe-
la escola preparatória,
que é o espaço privilegia-
do da audição e do escla-
recimento das dúvidas;
2) não desprezar os con-
teúdos fáceis, que são cer-
ca de 80% de qualquer
prova; 3) estudar um
pouco, mas todos os
dias, tendo a paciência
de aguardar resultados
após vários meses, e não
depois de alguns dias.

Enfim, para passar
num concurso não é ne-
cessário ser Caxias. Mas
é necessário seguir os
exemplos dele no que se
refere à dedicação, disci-
plina e afinco. No campo
de batalha, ele costuma-
va dizer: “Quem for brasi-
leiro que me siga”. Nos
concursos eu lhe digo:
quem for concurseiro
que o siga.

Professor de Direito,
delegado federal e autor
do livro “Como passei em
15 concursos”, da Ed.

Método

A
cada dia, novos
veículos se so-
mam à frota
em circulação
nas cidades bra-

sileiras, demandando
mais espaço nas vias pú-
blicas para se deslocar e
estacionar, causando po-
luição sonora e do ar,
além do aumento do ris-
co à segurança dos pedes-
tres e outros motoristas.

À medida que aumenta
a quantidade de carros,
ônibus e caminhões, as
laterais das vias, antes
utilizadas para estaciona-
mento, precisam ser
transformadas em pista
de rolamento, de modo
que o número de vagas é
reduzido na mesma me-
dida em que cresce a de-
manda por elas.

O que observamos é a
explosão dos preços dos
estacionamentos priva-
dos, que cedem à inevitá-
vel lei da oferta e da pro-
cura, maestrina da econo-
mia mundial. Diante des-
ses fatos, cada segmento
da sociedade procura
uma maneira de conviver
com o problema.

As administrações mu-
nicipais, tentando disci-
plinar o trânsito, criam re-
gras como estacionamen-
tos rotativos, rodízios, in-
versão de mão de direção
e restrição de circulação.
Porém, geralmente elas
são copiadas de outros
países e nem sempre es-
tão em consonância com
o direito pátrio, ao anta-
gonizarem com princí-
pios como o do direito de
ir e vir e com a prerrogati-
va da União para legislar
sobre trânsito.

Por outro lado, os co-
merciantes passam a uti-
lizar os recuos de alinha-
m e n t o , a f a s t a m e n t o
frontal das construções
e calçadas como áreas
de estacionamento, algu-
mas vezes observando
as normas da legislação

urbanística, outras, des-
cumprindo a lei.

A população também
reage ao problema, apro-
veita a redução do policia-
mento e da fiscalização
para abusar ou descum-
prir a legislação, colocan-
do seu interesse indivi-
dual acima do coletivo.

A questão é complexa e
precisa ser enfrentada le-
vando em consideração
seus diversos aspectos,
como o direito à vida, à
segurança, à saúde e à
incolumidade dos pedes-
tres e dos motoristas e a
necessidade da popula-
ção em se deslocar.

O direito de estacionar
também é fundamental,
pois sem estacionamento
não há negócio, como
nos ensina o ditado ame-
ricano “no parking, no bu-

siness”, uma vez que sem
negócio não há trabalho
nem emprego.

Os comerciantes pres-
tam um relevante servi-
ço à sociedade suprindo
os bens que precisamos
para viver. As empresas
de transporte e taxistas
também são indispensá-
veis. Os funcionários,
profissionais liberais e
autônomos precisam se
deslocar para ganhar o
“pão de cada dia”.

A flexibilização de re-
gras de uso e ocupação
do solo, permit indo
mais locais para estacio-
namento, especialmen-
te o aumento do coefi-
ciente de aproveitamen-
to e ocupação do solo
para edificação de pré-
dios de estacionamento
nas áreas centrais, possi-

bilitaria o aumento do
interesse de investido-
res e, logo, o aumento
da oferta de vagas nas
áreas críticas.

Do mesmo modo, esse
aumento levaria à redu-
ção do valor de utiliza-
ção das vagas, bem co-
mo possibilitaria a redu-
ção dos espaços de esta-
cionamento nas vias pú-
blicas. Estas, por sua
vez, poderiam ser utili-
zadas para aumentar a
fluidez do trânsito, haja
vista que haveria mais
pistas de rolamento des-
tinadas exclusivamente
ao trânsito.
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