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No início dos anos 

90, um funcionário 

público ligado ao 

Partido Socialista 

Italiano, Mario Chiesa, 

foi preso, acusado de 

usar uma empresa de 

fachada para receber 

propinas de prestadoras 

de serviço ao governo 

italiano

Caso típico de corrupção, 
de relação espúria entre 
agentes públicos com 

empresários, envolvendo su-
perfaturamento, apropriação 
indevida de recursos públicos 
e fi nanciamento ilegal de can-
didaturas. A diferença, neste 
caso, é que Mario Chiesa “caiu 
atirando”: denunciou vários 
“colegas” de envolvimentos 
semelhantes. 

A investigação então se 
espalhou e – estimulando as 
delações dos envolvidos em 
troca da diminuições das penas 
-  atingiu cerca de cinco mil 
pessoas, virando de cabeça 
para baixo o sistema político 
italiano, ferindo de morte os 
três maiores partidos desde 
o fi m da Segunda Guerra – O 
PDC, o PSI e o PCI – e abrin-
do caminho para os “não-
políticos”, como o empresário 
Sílvio Berlusconi, chegarem ao 
poder.  Nesse momento, pare-
cia que, deixando os políticos 
e os partidos de fora, a Itália 
renasceria “limpa” e pronta 
para um salto de qualidade 
rumo ao futuro.

Não é preciso dizer que, 
após cerca de 7 anos de inves-
tigações, nada ou quase nada 
havia sido mudado nas práticas 
políticas italianas. Basta lem-
brar os escândalos envolvendo 
os governos Berlusconi, logo 
ele que chegara ao cargo de 
Primeiro Ministro para “acabar 
com tudo o que envergonhava 
os italianos”. 

A operação “Mãos Limpas”, 
como fi cou conhecida, perdeu 
força quando indicou que a cor-
rupção na Itália não podia ser 
combatida prendendo apenas 
os grandes fi gurões, embora 
essas prisões servissem para 
saciar o desejo de “vingança” 
por uma política que há muito 
havia virado as costas aos an-
seios mais prementes da po-
pulação: saúde de qualidade, 
transporte urbano, educação, 
segurança. 

Com o passar do tempo, 
porém, o efeito espetacular 
das prisões foi perdendo 
o “encanto” e o Ministério 
Público, seguindo a trilha do 

dinheiro roubado,  começou 
a “caçar” personagens menos 
conhecidos – funcionários, 
contadores, lobistas, cambis-
tas, operadores. 

Cada vez mais fi cava claro 
aos olhos de todos que “puri-
fi car” a política italiana de seus 
vícios não implicava apenas em 
colocar quinhentos ladrões da 
cadeia. Implicava criminalizar 
a corrupção do dia a dia, a 
sonegação do pequeno comer-
ciante, o suborno do guarda de 
trânsito, o acerto com o fi scal 
do boteco da esquina, a compra 
de alvará do posto de gasolina 
de bairro, a venda sem nota 
fi scal da lojinha de produtos 
chineses, etc. e etc.. 

Ou seja: o que se escancarava 
era que o modo de vida de uma 
sociedade era posta em xeque, 
com suas práticas que passa-
vam longe dos Palácios de go-
verno e das casas Legislativas. 
E quando esse dedo acusador 
começou a apontar também 
aqueles que comemoraram a 
prisão dos “peixes graúdos”, o 
incômodo aumentou. E então, 
alguns anos depois da euforia, 
quase ninguém se opôs quan-
do o Parlamento, na surdina, 
foi desmontando a operação 
anticorrupção. Já era hora de 
fechar as cortinas.

A Itália tornou-se um lugar 
melhor após essa epopeia 
toda? Não. A Itália continuou 
a ser um mesmo lugar e os 
italianos, de uma maneira 
geral, continuaram a pensar 
do mesmo jeito, entendendo 
que sempre é possível levar 
alguma vantagem quando se é 
“esperto” e que “crime” nunca 
é o que você está fazendo. 

E a indignação? Curio-
samente, continua intensa 
(como uma praxe): crítica 
aos políticos, abstenção nas 
eleições, sugestões de sepa-
ratismo, nostalgia do governo 
autoritário de Mussolini, etc. e 
etc.. Parafraseando um italiano 
do passado, a Operação Mãos 
Limpas mudou tudo para que 
tudo continuasse como sem-
pre esteve. A Terra gira e não 
sai do lugar. Mas a vontade 
de continuar mudando – em 
alguns, sincera -  vai criando 
os heróis do momento, desde 
que não acreditem que devam 
mudar àqueles que os apoiam, 
“traindo”, assim, a causa. 

Quando isso acontece, outro 
“herói” deve ser convocado, 
como uma ciranda: nós que 
amávamos Joaquim, que ama-
mos Moro, que amamos Lúcia, 
que amaremos...

(*) - É Doutor em Educação Histórica 
pela UFPR e professor do Curso 

Positivo, de Curitiba.

Daniel Medeiros (*)

Quando acabar o 
fôlego da Lava Jato

Ajuste fi scal dos 
estados ainda está 
em negociação

O governador do Distrito Fe-
deral, Rodrigo Rollemberg, disse 
que ainda estão em discussão os 
detalhes de um documento em 
que governadores de todo o país 
se comprometerão com o ajuste 
fi scal. O que estaria atrasando 
a consolidação do documento 
seriam as especifi cidades e dife-
renças entre os  estados. Rollem-
berg e outros governadores do 
Centro-Oeste – Marconi Perillo 
(Goiás), Reinaldo Azambuja 
(Mato Grosso do Sul) e Marcelo 
Miranda (Tocantins) - além do 
governador Confúcio Moura 
(Rondônia), reuniram-se na 
sexta-feira (2) com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles

No encontro, segundo Rollem-
berg, não foi abordada a questão 
do repasse de uma parcela da 
multa da repatriação aos esta-
dos, conforme acordado com 
o governo federal. “Esse tema 
[repatriação] não foi tratado. 
[Conversamos sobre] aspectos 
gerais da economia e que me-
didas estruturantes os estados 
devem tomar, a União vai tomar. 
Nós temos uma convicção da ne-
cessidade de fazermos reformas. 
Agora, temos especifi cidades que 
estão sendo tratadas”, afi rmou.

De acordo com o governador do 
DF, vários governadores já estão 
adotando medidas de ajuste em 
seus estados de maneira indepen-
dente. Questionado se a União 
repassaria os valores referentes à 
repatriação antes do fi m do ano, 
Rodrigo Rollemberg afi rmou que 
“isso é com o governo”. Meirel-
les, que foi à reunião a pedido 
dos seis governadores, deixou a 
residência ofi cial sem falar com 
a imprensa (ABr).

Empresas devem 
garantir troco em 
dinheiro

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
obriga as empresas a garantir 
aos empregados, no início da 
jornada, uma quantia mínima 
de dinheiro em espécie para 
cobrir as despesas com troco. A 
medida está prevista no projeto 
do deputado Rômulo Gouveia 
(PSD-PB), que acrescenta um 
artigo à CLT.

O relator na comissão, depu-
tado Fábio Mitidieri (PSD-SE), 
recomendou a aprovação da 
matéria. A proposta, segundo o 
parlamentar, reconhece um pro-
blema cotidiano dos trabalhado-
res do setor de serviços: quando 
não há dinheiro em caixa, eles se 
veem obrigados a utilizar seus 
próprios recursos, para serem 
ressarcidos posteriormente.

“O texto prevê uma proteção 
adicional contra essa prática 
abusiva e não gera aumento 
de custos para as empresas”, 
afi rmou Mitidieri. O projeto, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será analisado ainda 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O senador José Medeiros (PSD-MT) criticou o 
ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, 
Joaquim Barbosa, que, em declaração à imprensa, 
disse não acreditar que Michel Temer fi nalize o man-
dato. Barbosa afi rmou, ainda, que o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff foi uma farsa.

“A meu ver, com todo o respeito pela história 
dele, ele fez essa entrevista ao sabor de uma 
paixão política antiga. Talvez, após ter feito o 
encaminhamento e a administração da Ação 470, 
o mensalão, ele esteja tendo um déjà-vu da época 
em que era simpatizante do PT”, disse o senador, 
que foi um dos integrantes da comissão especial 

do impeachment, citou as denúncias envolvendo a 
ex-presidente Dilma Rousseff que fundamentaram 
a decisão do Senado pelo afastamento dela.

Também integrante da Comissão de Obras 
Inacabadas, José Medeiros quer visitar as obras 
paralisadas em todos os estados para conhecer de 
perto o problema. Segundo ele, boa parte dessas 
obras está paralisada por causa da má aplicação 
do dinheiro público, uma “herança maldita” 
dos governos do PT. O senador lembrou que o 
governo federal anunciou a retomada de 1.600 
obras paralisadas, com valor estimado entre
R$ 500 mil e R$ 10 milhões (Ag.Senado).

A prefeita de Ribeirão Preto, 
Darcy Vera, presa na manhã 
de sexta-feira (2) na operação 
Mamãe Noel, da Polícia Federal 
(PF), foi transferida para a capi-
tal paulista no início da tarde. A 
prefeita - acusada de corrupção 
passiva, peculato e associação 
criminosa - foi afastada do cargo 
e presa pela PF e pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
do Ministério Público (MP ) 
paulista. A decisão pela prisão 
foi emitida pelo desembargador 
da 6ª Câmara de Direito Crimi-
nal do Tribunal de Justiça (TJ), 
Marcos Correa.

Além da prefeita, foram deti-
dos dois ex-advogados do Sindi-
cato dos Servidores Municipais, 
Sandro Rovani da Silveira Neto 
e Maria Zuely Alves Librandi. 
Segundo o MP, a denúncia diz 
respeito ao pagamento ilegal 
de honorários, com base em 
documentação falsa, a uma 

Prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera.

A Comissão Meio Ambiente 
da Câmara aprovou proposta 
que altera a Lei Federal do 
Saneamento Básico, para 
estabelecer que a água des-
cartada por aparelhos de ar 
condicionado seja conside-
rada fonte alternativa para 
o abastecimento de casas e 
prédios, assim como as águas 
de reuso, de captação pluvial 
e outras fontes.

O texto aprovado é um 
substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano 
para o projeto do deputado 
Sarney Filho (PV-MA). Rela-
tor, o deputado Silvio Torres 
(PSDB-SP) decidiu propor 
um novo texto por entender 
que a captação e o uso da 
água gerada por aparelhos 
de ar condicionado não pode 
ser uma obrigação. Acompa-
nhando Torres, o relator na 
Comissão de Meio Ambiente, 
deputado Luiz Lauro Filho 

Deputado Luiz Lauro Filho, 

relator da proposta.
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Além dessa proposta, ou-
tras questões polêmicas 
devem ser analisadas 

pelos parlamentares no Ple-
nário, como a regulamentação 
da terceirizaçãoe parte da 
reforma política. A alteração 
da Lei de Abuso de Autoridade 
promete longos debates. O as-
sunto foi tratado numa sessão 
temática na última quinta-feira 
(1º), quando fi caram claras as 
divergências entre parlamen-
tares e até mesmo entre inte-
grantes do Poder Judiciário. 

O relator é o senador Roberto 
Requião (PMDB-PR), que dis-
se estar analisando sugestões 
e emendas já apresentadas. 
Uma das propostas é um texto 
alternativo apresentado por 
um grupo de senadores com 
alterações indicadas pelo juiz 
federal Sérgio Moro. Um dos 
pontos mais polêmicos é a 
possibilidade de a divergência 
na interpretação da lei e na 
avaliação de fatos e provas 
constituir o chamado crime de 
hermenêutica. 

A PEC 113-A/2015 está para 
ser votada em primeiro turno 
também na terça-feira (6). A 

Muito trabalho e longos debates aguardam os senadores na semana.

O projeto que acelera a li-
beração de pesquisas clínicas 
no Brasil foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado. A proposta cria um 
marco regulatório para análise 
e registro de novos medica-
mentos no tratamento de cân-
cer, Alzheimer, diabetes e de 
outras doenças, além de fi xar 
regras a serem cumpridas nos 
estudos em seres humanos. O 
texto, aprovado na forma de um 
substitutivo à proposta original, 
precisa passar por turno suple-
mentar de deliberação.

“É a partir da pesquisa 
clínica que são produzidos 
conhecimentos essenciais 
para a compreensão das do-
enças e de seus mecanismos, 
das formas de prevenção e 
tratamento, além de medidas 
para a promoção da saúde. 
Portanto, é indispensável para 

que as práticas dos serviços 
e dos profi ssionais de saúde 
sejam baseadas em evidências 
científi cas que garantam a sua 
efetividade e segurança, além 
de permitir o seu constante 
aprimoramento”, afirmou o 
relator, senador Otto Alencar 
(PSD-BA).

O projeto — apresentado pela 
senadora Ana Amélia (PP-RS) 
e pelos senadores Waldemir 
Moka (PMDB-MS) e Walter 
Pinheiro (PT-BA) — contém 
dispositivos que visam prote-
ger a saúde do voluntário de 
pesquisa, mediante a garantia 
de assistência médica com 
pessoal qualificado durante 
toda a execução do estudo. 
De acordo com os autores, o 
projeto pretende, sobretudo, 
desburocratizar o sistema e 
agilizar a liberação de novos 
testes (Ag.Senado).
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Abuso de autoridade e fi m da 
reeleição são destaques no Senado
O Senado inicia a penúltima semana antes do recesso parlamentar com a votação do projeto sobre 
abuso de autoridade, prevista para terça-feira (6)

proposição proíbe a reeleição 
para cargos no Executivo, 
facilita a apresentação de 
projeto de lei de iniciativa 
popular e torna mais rigorosas 
as condições para criação de 
partidos, a chamada cláusula 
de barreira. Já o projeto do ex-
deputado Sandro Mabel, que 
regulamenta a terceirização, 
está dependendo de parecer 
do relator Paulo Paim (PT-RS), 
que já avisou que seu voto 

não prevê a possibilidade de 
terceirização de mão de obra 
nas atividades-fi m.

Na quarta-feira (7), ao me-
nos uma proposição deve gerar 
longo debate no Plenário. É o 
projeto do senador Ciro No-
gueira (PP-PI), que autoriza a 
exploração de jogos de azar no 
país. Se aprovado no Senado e 
depois na Câmara, cassinos e 
bingos poderão voltar a operar 
de forma legalizada. O projeto 

defi ne quais os jogos autoriza-
dos, como serão explorados, 
a destinação dos recursos 
arrecadados e os crimes em 
decorrência da violação das re-
gras. Enquanto isso, a proposta 
que limita os gastos públicos 
nos próximos 20 anos segue 
tramitando e vai passar nessa 
semana pela fase de discussão 
em segundo turno. A votação 
está prevista para 13 de de-
zembro (Ag.Senado).

Projeto prevê aproveitamento 
de água de ar condicionado

todos os aparelhos instalados 
e por instalar, não parece 
sensato e nem seria viável”, 
disse Lauro Filho. “Não se 
pode ignorar que uma medida 
que se mostra apropriada e 
vantajosa em uma situação 
específi ca pode não sê-lo em 
outras condições. O Brasil é 
um país continental e com 
condições ambientais, sociais 
e econômicas muito diversas”, 
completou.

Segundo o autor do pro-
jeto original, além de evitar 
a formação de ambientes de 
proliferação do Aedes ae-
gypti, mosquito transmissor 
da dengue e outras doenças, 
o objetivo é aproveitar algo 
entre 37 e 57 litros de água 
que são condensados pelos 
condicionadores de ar, por 
dia. A proposta ainda será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

(PSB-SP), argumentou que o 
aproveitamento da água pro-
veniente de fontes alternativas 
deve ser pensado de forma 
integrada, considerando ainda 
a eficiência energética das 
soluções.

“Obrigar o aproveitamento 
da água do ar condicionado em 

Prefeita de Ribeirão Preto é 
transferida para a capital paulista

advogada que ocupa cargo de 
confiança na administração 
municipal.

“Planilhas e apontamentos de 
combinação para o pagamento 
de propinas foram encontrados 
em diligências de busca e apre-
ensão. Documentos obtidos 
após colaboração premiada de 
um dos envolvidos no esquema 
comprovaram a falsifi cação”, 

disse o MP em nota. Infor-
mações bancárias da prefeita 
indicaram que movimentação 
fi nanceira incompatível com 
seus rendimentos declarados 
no período de 2010 a 2015, “o 
que pode confi gurar ocultação 
de suas fontes de recursos”. A 
advogada da prefeita, Claudia 
Seixas, informou que, no mo-
mento, avalia o caso (ABr).

Medeiros critica declaração de Joaquim Barbosa

Regulamentação das 
pesquisas clínicas em 
humanos é aprovada


