
o Rio de Janeiro, hospedo-me
num pequeno hotel na Praia
do Flamengo. É um local re-
lativamente tranqüilo e, além
disso, fica ao lado mesmo de
um belo e antigo parque, um
daqueles raros locais em que
esculturas européias combi-
nam bem com a vegetação

tropical; é um prazer caminhar por ali. O
parque é, além disso, um sítio histórico.
Pertence ao Palácio do Catete, hoje trans-
formado em museu, que visito sempre
que posso. Ali ocorreu, no dia 24
de agosto, o suicídio do
então presidente Getúlio
Vargas. Um drama do
qual falaremos muito no
próximo ano, que marcará o
cinqüentenário dessa tragédia brasileira.

✦ ✦ ✦

Nascido em 1883, em São Borja, Getúlio Var-
gas foi ascendendo na carreira política – depu-
tado estadual em 1909, deputado federal em
1922 – e chegou ao poder pela Revolução de
1930, que tirou do governo as tradicionais oli-
garquias e introduziu novas lideranças, inclusi-
ve as gaúchas, até então marginalizadas dos
centros nacionais de decisão. A cena famosa –
os cavalarianos de Vargas amarrando os cavalos
no obelisco da Avenida Rio Branco – represen-
tava uma desforra simbólica contra esta sensa-
ção de marginalização. 

Uma vez governante, contudo, Getúlio imple-
mentou um projeto de modernização conserva-
dora: era uma ditadura, mas uma ditadura que
procurava a autonomia do país em áreas estraté-
gicas, como o petróleo e a siderurgia. Ao mesmo
tempo, uma série de leis sociais ajudavam a
cooptar lideranças sindicais e a acalmar os movi-
mentos reivindicatórios da classe trabalhadora
em formação. Foi criada a previdência social,
apesar da desconfiança das elites, às quais Getú-
lio poderia repetir a reposta de Bismarck aos

junkers prussianos que o censuravam
por criar um sistema de seguridade: “Es-
tou salvando os senhores dos senhores
mesmos”. 

Alijado do poder em 1945, no surto de
democratização que percorreu o mundo
após a II Guerra, Getúlio voltou à presi-
dência em 1951 pelo voto popular, nu-
ma dessas reviravoltas tão comuns na
política brasileira. Mas agora enfrentava
uma feroz oposição.. Seu governo foi
abalado por denúncias de corrupção (o
“mar de lama”), e ele acabou por dispa-
rar um tiro no peito.

Na famosa carta-testamento podemos
distinguir dois componentes: as denún-
cias políticas contra seus perseguidores –
“Mais uma vez, as forças e os interesses
contra o povo coordenaram-se e nova-
mente se desencadeiam sobre mim...” e
uma desamparada, fatalista mensagem
que antecipa o fim: “Sigo o destino que
me é imposto(...). Nada mais vos posso
dar, a não ser meu sangue. Se as aves de
rapina querem o sangue de alguém,
querem continuar sugando o povo brasi-
leiro, eu ofereço em holocausto a minha
vida (...). Eu vos dei a minha vida. Agora

vos ofereço a minha morte.
Nada receio. Serenamen-
te dou o primeiro passo
no caminho da eterni-

dade e saio da vida para
entrar na História.”

✦ ✦ ✦

O cenário do suicídio foi o quarto do presi-
dente, conservado como era. O aposento im-
pressiona pela simplicidade monástica: uma es-
treita cama, um roupeiro, uma mesa de cabe-
ceira, uns poucos objetos decorativos. O que
contrasta com o luxo em que vivem os gover-
nantes latino-americanos. Não lembro qual de-
les, ao vir ao Brasil, exigiu uma descomunal suí-
te de hotel equipada com um piano de cauda
que teria de ser branco.

Getúlio era um homem simples. E era um me-
lancólico, como o comprovam suas memórias e
sua própria morte. Que caudilho, mesmo amea-
çado por inimigos, se suicidaria? Caudilho não
se suicida. Caudilho dá no pé e vai gozar os ca-
pitais acumulados. Getúlio preferiu o holocaus-
to. É verdade que isto representa um derradeiro
desafio do visceral político que ele era. Querem
minha morte? Aqui está ela.  Para pessoas co-
muns, a História, mesmo com H maiúsculo, é
uma abstração. Que visão da História teria Ge-
túlio, quando pressionou o gatilho? Que visão
da existência? Isto não sabemos e nunca desco-
briremos. A História não é só composta de fa-
tos, ela é formada de enigmas.

✦✦  Não vá às compras se estiver deprimida e sem fa-
zer um planejamento de quanto pode gastar e em
que prioridades.
✦✦ Pesquise nas revistas especializadas o que per-
manece na moda e também propostas para testar
novos looks e estilos com preços mais baratos.
✦✦  Na hora da avaliação no espelho, não vacile -
se você não se sente bem é sinal que a roupa não
veste bem. Prove tudo e considere cada peça cui-
dadosamente. 
✦✦  Não se apresse na hora de  decidir o que com-

prar. Lembre-se que vai ter que viver muitas esta-
ções com esta opção.

✦✦  Roupas muito baratas melhoram de visual em cores
escuras e devem ser compradas um número maior

porque geralmente encolhem.
✦✦  Avalie o custo de uma peça em termos de
amortização. As roupas se tornam caras ou bara-
tas em função da quantidade de vezes que são

usadas.
✦✦  Se a peça escolhida precisar de reformas, faça um
orçamento antes de se decidir pela compra. Muitas ve-
zes consertos podem custar mais que o desconto da
promoção. Ao comprar no crediário, avalie se os juros
não diminuem as boas possibilidades da oferta.
✦✦  Não se  deixe influenciar por amigos ou vendedo-

res. Na dúvida, volte outra hora, mas não perca tempo.
Em boas liquidações as peças podem ser as únicas.
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Básicos são peças de roupas
eternas, sempre prontas para outras
combinações e estilos. Os básicos
formam estrutura para qualquer
guarda-roupa, facilitam o ato de
vestir e são fundamentais em todos
os armários. Aproveite as
liquidações para colocar os básicos
em dia. Mesmo sendo
impermeáveis aos modismos, de
vez em quando, mudam de forma
e volume para se ajustar às
tendências. Com uma seleção de
roupas básicas, o vestir fica mais
fácil. Essas peças também aceitam
um toque pessoal ou de moda de
acordo com o gosto ou estilo de
vida de cada um.

Regras para 
comprar bem
✦✦  Procure as lojas em que você co-
nhece a qualidade e os produtos.
Muitos comerciantes encomendam
nas fábricas mercadorias mais baratas
para vender como liquidação.
✦✦  Compre pouco e com qualidade.
✦✦  Saia para as compras só ou com
parceria  adequada.
✦✦  Entre nas lojas com uma idéia de-
finida do que precisa. Escolher em um
mar de dúvidas é convite para se afo-
gar.
✦✦  Prove tudo. Confiar nas numera-
ções pode ser decepcionante. Geral-
mente  variam de um fabricante para
o outro.
✦✦  Facilite as provas. Vista roupas des-
complicadas e fáceis de tirar. Impor-
tante que os sapatos, além de confortáveis, sejam
adequados ao estilo de roupa e comprimento.
✦✦  Pense em combinações com o que tem no guarda-roupa. 
✦✦  Vista roupas íntimas adequadas. Elas fazem diferença no
caimento de uma roupa. 

BÁSICOS MASCULINOS ✦✦ Traje marinho ou cinza
escuro
✦✦ Camisas brancas e azul-claro
✦✦ Camisas brancas esportivas
em algodão
✦✦ Camisas pólo em tons neutros
✦✦ Camisa preta em algodão
✦✦ Camisetas brancas sem es-
tampa
✦✦ Jeans de modelagem tradicio-
nal
✦✦ Calça social cinza ou bege es-
cura
✦✦ Calça esporte em sarja cáqui
(chino)
✦✦ Calça cargo em verde militar
(oliva)
✦✦ Calça esporte preta
✦✦ Bermuda ou calça pescador
cor cáqui

✦✦ Jaqueta bomber preta ou be-
ge
✦✦ Suéteres decote “V”, redondo
ou moletom  marinho, bege ou
tom de azul
✦✦ Sapatos pretos (amarrados e
esportes)
✦✦ Sapato castanho esportivo (si-
der ou mocassim)
✦✦ Tênis passeio
✦✦ Cintos esporte e social preto e
um esporte marrom
✦✦ Jaqueta ou caban (japona)
em marinho ou camelo
✦✦ Mantô 7/8 em cor neutra
✦✦ Capa de chuva clássica ou
parkas impermeável em bege ou
cáqui
✦✦ Meias combinando com os
sapatos ou calças
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e a vida

Getúlio Vargas era um homem simples. 

E era um melancólico, como comprovam

as suas memórias e a sua própria morte




