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BRASILIA CAPITAL – Um bom debate 

  

Renate Land – São Paulo , postou e comento 

“O maior golpe foi Brasília e um Congresso distante do povo .  Volta pro povo 
Congresso. Vamos incendiar esta ideia.” 

Paulo Timm - Lamento discordar. Fui um entusiasta da transferência da capital 
e morei em Brasília, onde fiz minha carreira e vida pública, por 35 anos. Há 
povo, sim, em Brasilia, apesar de que ela aparece sempre como o lugar dos 
ausentes, isto é, o GOVERNO. A Região Metropolitana de Brasília é uma das 
maiores do país, com 4 milhões de habitantes, extremamente informados por 
um número considerável de rádios, jornais e revistas locais, sindicatos e ONGs 
organizadas, bairros com sólida representação popular e sempre presente na 
PRAÇA DOS TRES PODERES nos momentos cruciais da vida nacional. Lembro, 
apenas, a grande mobilização da cidade na defesa das DIRETAS JÁ por ocasião 
da apreciação da EMENDA DANTE DE OLIVEIRA, em 1984. VIVA BRASILIA, 
símbolo dos ANOS DOURADOS no BRASIL e expressão do engenho e arte da 
civilização brasileira. Aliás, foi a direita furibunda e atrasada, sob a égide da 
UDN, que sempre condenou a construção de BRASÍLIA, 
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Renate Land Querido, Brasília sem dúvida tem todo esse brilho, mas está 
numa redoma. Parece um país distante do Brasil e não temos como interferir a 
não ser fechando a Paulista. Queria ver se Congresso fosse numa grande 
capital. O q essa corja teria coragem de fazer? 
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Paulo Timm Não é BRASÍLIA que está distante do BRASIL, são os políticos 
brasileiros...De resto, Brasília é uma grande capital, embora sem a pujança 
econômica de São Paulo ou com a tradição cultural do Rio de Janeiro. Mas, 
simbolicamente, é muito mais BRASIL do qu...Ver mais 
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Renate Land Pois é...por isso defendo um Congresso mais central 
geograficamente. Seria muita economia de tanto deslocamento e serviços.Nao 
conheço a proporçao geografica de parlamentares, mas imagino uma reduçao 
violenta de custos, sem contar viagens de empresários e prestadores de 
serviço. 
Sem contar q a participaçao na plenária seria muito concorrida. 
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Paulo Timm Posso dizer que, do ponto de vista ORÇAMENTÁRIO a economia 
de viagens , é insignificante. De resto, BRASILIA é o grande HUB da aviação no 
país, pois é seu LUGAR CENTRAL. Esqueça. BRASILIA É A CAPITAL que melhor 
expressa o BRASIL. Levantem SÃO PAULO contra o esbulho que este GOVERNO 
represente e teremos uma nova política no país. 
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Paulo Timm Mexeu com BRASÍLIA, mexeu com meus brios nativistas...kkk 

  

Renate Land Kkkk....amo a cidade. M sinto muito bem lá, mas com os 
políticos aqui em sampa pra pularem miudinho. 
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Paulo Timm Livrem-se primeiro do DORIA e do ALKMIN aí Depois deem palpita 
sobre BRASILIA CAPITAL... 
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