
Mario Enzio (*)

Falo Tudo

Na verdade, só falo se 

for pego, antes vamos 

deixar que a sorte cuide 

dos detalhes com a 

divina providência. 

E, nada se comenta, 
de que um em cada 
três pode ser acusa-

do. Nada se sabe até que se 
descubra, investigue, prove, 
processe, julgue e faça-se 
cumprir. Mais uma coisa é cer-
ta e óbvia: temos alguns que 
fazem parte de um grupo de 
assalto aos cofres públicos. 

As linhas que demarcam 
o que é corrupção têm sido 
bem evidentes. Os números 
do dinheiro recuperado é uma 
clara indicação do que existe. 
Só que há controvérsias e es-
peculações nesses números. 
Dizem alguns chutadores 
calculistas ou especuladores 
de tendências que a corrup-
ção pode ser responsável por 
desviar ou consumir trezentos 
bilhões, quem sabe duzen-
tos, dos cofres públicos? A 
previsão, dependendo das 
cifras, pode ser pessimista 
ou otimista. 

Tudo é relativo na hora de 
se estabelecer uma comissão 
de desvio. Um por cento pode 
ser pouco, como dez por cento 
pode ser bom, dependendo do 
valor. Em dez mil reais, um 
por cento, será cem reais. Se 
dez por cento, mil reais. De 
um contrato de cem milhões, 
um por cento parece bom.  
Os olhos brilham quanto 
mais ouro está à sua frente, 
não é?

Então, cifras e valores, 
fi cam para serem debatidos 
ou acertados pelo pessoal do 
segundo ou terceiro escalão. 
O que lemos, na hora das 
revelações, é que o principal 
benefi ciário nunca sabe de 
nada. Nunca tratou daquele 
assunto e que 'tudo foi feito 
dentro da Lei'. Até que é pego 

ou grampeado. Aí o discurso 
muda, fala tudo o que sabe. 
Passa a contar quem eram os 
colegas que faziam parte do 
esquema, que dia o dinheiro 
foi entregue no endereço no 
centro da cidade. Todos os 
detalhes que, evidentemente, 
estavam funcionando até que 
o esquema fosse desmante-
lado. 

Há uma regra, no estilo 
mafi oso dessas associações, 
entre conhecidos com pouca 
intimidade: todos sabem que 
recebem, mas não comentam 
entre si. O silêncio, imposto às 
condições e os números que 
são divididos, é o cerne da 
perpetuação dessa amizade 
envolvendo as esferas priva-
das e públicas. 

Quando esse vínculo é ame-
açado ou descoberto deixam-
se de lado as formalidades 
e o distanciamento se torna 
necessário. 

Mudam-se os discursos e 
as poses e sorrisos. Passa-se 
a ouvir: - 'nunca estive com 
essa pessoa' ou 'recebemos 
e registramos dentro do que 
a Lei determina'. Em parte, 
pode ser verdade, de nunca 
ter estado com a pessoa, já 
que o benefi ciário fi nal não 
põe a mão na mala. Alguém faz 
isso por ele. Dessa maneira, 
esquemas se aperfeiçoam e 
medidas de pedir ou receber 
se sofi sticam. Nota-se que re-
ceber em cheque nem pensar. 
Além do comércio, essa mo-
dalidade caiu em descrédito. 
Assim como a maleta tipo 007, 
cheinha de dólares, muito 
usada nos anos setenta, não 
é recomendada.

Quando as difi culdades se 
mostram intransponíveis, o 
melhor é mudar as leis que 
atrapalham. Fica mais cômodo 
não ter que falar tudo. 

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em Direito e 

Ciências Sociais (www.marioenzio.
com.br). Email: (enzio@uol.com.br).
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Pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI) com 2.002 pessoas 

mostra que 70% dos brasileiros 
estão tomando alguma medida 
restritiva, como evitar andar 
com dinheiro, sair à noite, 
deixar de circular por alguns 
bairros, aumentar a segurança 
privada e até mesmo trocar 
de casa ou os fi lhos de escola. 
Destaque para o fato de 27% das 
pessoas terem mudado o modo 
de se vestir para reduzir o risco 
de assalto ou de assédio: 30% 
das mulheres estão se privando 
de vestir como gostariam, con-
tra 23% dos homens. 

A pesquisa Retratos da So-
ciedade Brasileira - Segurança 
Pública - foi feita em 141 mu-
nicípios entre os dias 1 e 4 de 
dezembro de 2016. Cerrca de 
80% das pessoas vivenciaram 
de perto alguma situação de ris-
co, como pessoas usando dro-
gas (70%), a polícia prendendo 
alguém (50%), alguém sendo 
agredido (39%) ou assaltado 
(32%), ou estiveram presentes 

A certeza da impunidade é motivo para o aumento da 

criminalidade, na opinião de 82% dos entrevistados.

Participando de um con-
gresso no Vaticano sobre os 
500 anos da Reforma Pro-
testante, o papa Francisco 
disse na sexta-feira (31) 
que é preciso reconhecer os 
aspectos “positivos” do mo-
vimento iniciado pelo monge 
alemão Martinho Lutero. “O 
estudo atento e rigoroso, 
livre de preconceitos e po-
lêmicas ideológicas, permite 
às igrejas, hoje em diálogo, 
discernir e assumir o quanto 
de positivo e legítimo houve 
na Reforma e tomar distância 
de erros, exageros e fracassos, 
reconhecendo os pecados que 
levaram à divisão”, afi rmou 
o Papa.

Segundo o Pontífi ce, “apro-
fundamentos sérios” sobre 
a fi gura de Lutero e suas 
críticas contribuem para 
“superar aquele clima de des-
confi ança mútua e rivalidade 
que por tanto tempo carac-
terizou o relacionamento 
entre católicos e protestan-
tes”. Além disso, Francisco 
destacou o ineditismo de 
um congresso que reúne as 

Papa Francisco cumprimenta o secretário-geral da Federação 

Luterana Mundial, Martin Junge.
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Mais 106 municípios baianos 
tiveram situação de emergên-
cia reconhecida pelo governo 
federal devido à falta de chu-
vas no estado. O decreto de 
reconhecimento foi publicado 
na sexta-feira (31) no Diário 
Ofi cial da União pela Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, do Ministério da Integra-
ção Nacional. Com a inclusão 
de 106 cidades, o número 
de municípios baianos nessa 
situação subiu para 314. Com 
o reconhecimento da situação 
de emergência, os gestores po-
dem solicitar apoio do governo 
federal para “ações de socor-
ro, assistência à população e 
restabelecimento de serviços 
essenciais”.

Além disso, os municípios te-
rão direito a outros benefícios, 
como a renegociação de dívidas 
no setor de agricultura – para 
a retomada de atividades eco-
nômicas nas regiões afetadas 
pela seca – e poderão receber 
o serviço de fornecimento de 
água potável, pela Operação 
Carro-Pipa Federal. 

Entre os municípios que 
tiveram a situação de emer-

Por causa da falta de chuva, 106 municípios baianos tiveram 

situação de emergência reconhecida.
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70% dos brasileiros mudaram seus 
hábitos em função da violência

A falta de segurança pública restringe cada vez mais o uso das cidades pela população
Investidores desistem de inves-
tir no país. Como consequência, 
os produtos fi cam mais caros”, 
afi rma o gerente-executivo de 
Pesquisa e Competitividade da 
CNI, Renato da Fonseca.

A certeza da impunidade é 
motivo para o aumento da cri-
minalidade, na opinião de 82% 
dos entrevistados. Para 75% 
das pessoas, penas mais rigoro-
sas reduziriam a criminalidade 
e 85% defendem a redução da 
maioridade penal para 16 anos. 
As ações repressivas mais cita-
das como forma de melhorar 
a situação da segurança são 
o maior combate ao tráfi co 
de drogas (43%), o aumento 
do policiamento (41%), das 
penas pelos crimes (24%) e o 
combate à venda ilegal de armas 
(21%). Para 83% das pessoas 
é preciso ter uma política de 
tolerância zero, em que todo 
tipo de infração seja punida. E 
55% das pessoas concordam 
que a violência dos criminosos 
justifica a violência policial 
(Imprensa/CNI).

em um tiroteio (26%), entre 
outras. Das famílias brasileiras, 
40% tiveram algum de seus 
membros vítima de furto, as-
salto ou agressão nos últimos 
12 meses. Em 2011, 30% das 
famílias diziam ter sido afeta-
das. O medo da violência altera 
o modo de vida e impacta no 
bolso dos brasileiros. 

Dos entrevistados, 76% 
contrataram serviços ligados 
à segurança privada, como 

instalação de alarmes, grades 
e trancas, compraram armas 
ou contrataram seguros contra 
roubo. “A violência provoca 
tanto a perda da qualidade de 
vida, como da competitividade, 
ou seja, do desenvolvimento 
do país. Trabalhadores fi cam 
mais tensos e, com isso, menos 
focados no trabalho, menos 
produtivos. As empresas des-
viam recursos da produção 
para atividades de segurança. 

Papa reconhece aspectos 
‘positivos’ da Reforma Protestante

duas vertentes por iniciativa 
da Santa Sé. “Hoje, após 50 
anos de diálogo ecumênico 
entre católicos e protestantes, 
é possível realizar uma purifi -
cação da memória, sem traços 
daquele rancor pelas feridas 
sofridas que deforma a visão 
que temos uns dos outros”, 
acrescentou.

Os 500 anos da Reforma 
Protestante, comemorados em 
2017, marcam a primeira vez 
que a Igreja Católica participa 
ofi cialmente das celebrações 

de aniversário da revolução 
de Martinho Lutero. Em 1507, 
Lutero colou na porta da igreja 
do castelo de Wittenberg um 
manifesto com 95 teses para 
revolucionar a Igreja Católica, 
servindo de embrião para as 
diversas confi ssões protestan-
tes que surgiriam nos séculos 
seguintes. O monge era contra 
principalmente à “venda” do 
perdão aos fi éis - a chamada 
indulgência - e ao luxo cul-
tivado pelo papado (ANSA/
COM ANSA).

Mais 106 municípios da Bahia têm 
emergência reconhecida

gência reconhecida pelo 
governo federal está Parami-
rim, no sudoeste da Bahia. O 
prefeito da cidade, Gilberto 
Brito, comemorou o reconhe-
cimento, já que a região passa 
por uma estiagem “totalmente 
agressiva”.

“Nós temos aqui a Barragem 
do Zabumbão, e em março de 
2016 estava com potencial de 45 
milhões de metros cúbicos de 

água. Mas em março deste ano, 
esse potencial chegou somente 
a 22 milhões. Nossa esperança é 
a chuva, que pode aumentar um 
pouco o nível, mas mesmo assim 
não será sufi ciente porque o pe-
ríodo chuvoso na nossa região 
é no verão”. Após a publicação 
do reconhecimento da situação 
de emergência no Diário Ofi cial 
da União, a medida vale por 180 
dias (ABr).

Instituto 
suspende 
estudo da 
“pílula do 
câncer”

Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp) 
suspendeu a inclusão de 
novos pacientes nos testes 
com fosfoetanolamina, subs-
tância que fi cou conhecida 
com a “pílula do câncer”. 
Segundo o diretor-geral da 
instituição, o oncologista 
Paulo Hoff, os testes com 72 
voluntários não mostraram 
evidências de que o produto 
seja efi ciente para combater 
tumores. “Neste momento 
o estudo tem se revelado 
muito aquém do que nós 
desejaríamos em termos 
de taxa de resposta”, disse 
em coletiva, ao lado do se-
cretário estadual de Saúde, 
David Uip.

Entre os 59 pacientes 
tratados com as dosagens 
diárias de fosfoetanolami-
na, quando reavaliados, 
apenas um registrou índice 
de remissão dos tumores 
maior do que 30%. Para dar 
continuidade aos estudos, a 
equipe esperava, de acordo 
com Hoff, que ao menos 20% 
dos voluntários tivessem re-
sultados semelhantes. Ainda 
estão sendo ministradas do-
ses a 20 pacientes. “Achamos 
mais prudente suspender a 
inclusão de novos pacientes 
no estudo, porque da manei-
ra como está sendo colocado 
não achamos ético continuar 
incluindo  pacientes nesse 
estudo”, afi rmou o diretor 
do Icesp.

Sobre o caso que teve 
resultados positivos, Hoff 
disse que a situação será 
estudada com mais profun-
didade. “Uma resposta em 
59 avaliações pode acon-
tecer por diversas razões. 
Gostaríamos que fosse pelo 
efeito benéfi co do produto 
e vamos estudar isso com 
cuidado”, acrescentou. Os 
pacientes que participaram 
do estudo tinham 10 tipos 
diferentes de câncer. Porém, 
apenas em relação ao câncer 
colorretal foi alcançada a 
meta de inclusão de 21 vo-
luntários para uma avaliação 
conclusiva dos efeitos. Neste 
grupo, os resultados foram 
todos insatisfatórios. Apenas 
um paciente com melanoma 
atingiu as taxas de sucesso 
esperadas (ABr).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) 
recorreu ao STJ para anular a decisão que 
concedeu prisão domiciliar à advogada e 
ex-primeira-dama Adriana Ancelmo, mulher 
do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, presa na Operação Calicute. A procu-
radoria pede a revisão da decisão proferida 
pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
que concedeu o benefício com base em uma 
lei que prevê a concessão da prisão domiciliar 

de mães com fi lhos menores de 12 anos.
De acordo com a liminar, Adriana não po-

derá deixar seu apartamento, no bairro do 
Leblon, a não ser por emergência médica, e 
todos os meios de comunicação da residência 
foram retirados, incluindo rede de telefonia, 
de internet e até mesmo o interfone. Os visi-
tantes deverão deixar os aparelhos celulares 
na portaria do prédio.

Adriana Ancelmo e Sérgio Cabral são acusa-

dos pelo MP dos crimes de corrupção passiva 
e ativa, organização criminosa e lavagem de 
dinheiro. Segundo apurado nas investigações, 
os crimes chegam a R$ 220 milhões, valor pago 
por grandes empreiteiras como propina para 
garantir obras públicas. Na casa de Cabral, 
foram apreendidas joias no valor estimado de 
R$ 2 milhões. O ex-governador foi preso em 
novembro do ano passado e permanece no 
Complexo Prisional de Bangu (ABr).

PGR recorre para anular prisão domiciliar de Adriana


