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Reformar a 
administração pública

Quero chamar a 

atenção dos colegas e da 

sociedade brasileira que 

nos lê para um desafi o 

que considero premente 

e que devemos encarar 

de frente

Trata-se da Profi ssiona-
lização e Racionaliza-
ção da Administração 

Pública (administração di-
reta, autarquias, fundações, 
empresas públicas, agências 
reguladoras e fundos de pen-
são). Penso que, no contexto 
de crises e incertezas que 
assombra o País, nosso papel 
como representantes do povo 
é apresentar sugestões para 
uma agenda propositiva. E 
nada mais saudável para a boa 
execução dos serviços públicos 
– uma cobrança reiterada da 
população brasileira-, do que 
melhorar a qualidade desses 
serviços a um custo menor. 
É preciso qualifi car o gasto 
público.

O princípio da efi ciência, 
tão defendido pelos gestores 
e administradores públicos, 
raramente é observado na 
prática, seja por uma buro-
cracia excessiva e engessada, 
seja pela falta de comprometi-
mento de gestores com a coisa 
pública. É preciso voltar o olhar 
para a importância de se ter à 
frente da Administração Pú-
blica gestores efi cientes, que 
estejam, de fato, a serviço do 
bem público. Uma visão mais 
organizacional das relações 
entre o Poder Público e a po-
pulação quebraria esse estigma 
de morosidade e inefi ciência.

Algumas refl exões nos sal-
tam aos olhos quando trata-
mos o tema. Destaco três que 
considero importantes:

Primeiro, a seleção e pro-
moção da meritocracia na 
Administração Pública. Es-
colher as melhores cabeças, 
ou seja, profi ssionais gestores 
que tenham conquistado seu 
espaço por mérito próprio, 
no sentido de garantir a boa 
execução dos serviços públicos 
e, assim, tornar mais efi ciente e 
produtiva a Administração. Por 
essa razão, é preciso reforçar 
a meritocracia.

Mas falar em meritocracia, 
vez por outra, assusta aqueles 
que estão acomodados no fi sio-
logismo e no corporativismo. 
Contudo, no Estado de Goiás, 
por exemplo, implementamos 
um belo trabalho nesse sen-
tido, e que tem dado muito 
certo. Reproduzir esse modelo 
certamente traria também 
resultados positivos em nível 
federal, estadual ou municipal, 
em todos os Poderes. Nada na 
vida é mais gratifi cante que 
alçar voos mais altos por mérito 
próprio.

Segundo, o combate in-
cessante ao fi siologismo e ao 
corporativismo. O profi ssional 
comprometido com os objeti-
vos da instituição é capaz de 
trazer melhores resultados, 
sem estar dependente de 
indicações partidárias ou 
interesses corporativos. O 
fi siologismo, prática política 
lamentável que busca privi-
legiar interesses pessoais ou 
partidários em detrimento 
do bem comum, pode levar a 
condutas imorais e até mesmo 
criminosas. Já o corporativis-
mo pode ser entendido como 

a prevalência da defesa dos 
direitos de uma classe profi s-
sional em relação ao restante 
da sociedade. 

Delfi m Netto, em artigo de 
abril deste ano, ilustra muito 
bem a nova “luta de classes”, 
que ressalta a disputa entre o 
trabalhador do setor privado, 
“nós” – aqueles que produzem 
e reclamam o retorno dos seus 
impostos em bons serviços e 
que vê nos burocratas estatais 
seus grandes inimigos – versus 
“eles”, os servidores públicos 
blindados em direitos adquiri-
dos e inefi cientes na prestação 
dos serviços públicos. Ambos, 
fi siologismo e corporativismo, 
são condutas políticas que 
impedem que a democracia 
brasileira amadureça e se 
solidifi que.

Terceiro, a racionalização 
dos gastos com maior prática 
de austeridade. Para isto, é 
necessário:
 a) A redução drástica de 

Gastos e Custos nos 
Poderes Executivo, Le-
gislativo, Judiciário e 
Ministério Público. E isso 
se traduz na redução das 
estruturas estatais e dos 
cargos comissionados, 
dos gastos e benefícios 
exclusivos, das despesas 
de custeio, etc.

 b) Na votação do teto dos 
salários dos servidores 
públicos. Existe, hoje, 
nos Três Poderes da Re-
pública, percentual signi-
fi cativo de servidores que 
recebem supersalários, 
isto é, valores muito su-
periores ao limite previs-
to constitucionalmente 
para a remuneração do 
funcionalismo público, 
referindo-se ao que ga-
nha um ministro do STF. 

A própria Corte suprema dá o 
aval para situações que desto-
am à realidade socioeconômica 
brasileira ao permitir que o 
teto seja ultrapassado quando 
há acumulação de cargos pre-
vistos pela Constituição. São 
remunerações astronômicas 
se comparadas à realidade em 
que vive quase a totalidade dos 
brasileiros. O servidor público 
já conta com estabilidade e 
bons salários, condições favo-
ráveis e desejáveis por muitos, 
mas que faltam à grande classe 
trabalhadora brasileira.

Profi ssionalizar e racionali-
zar a Administração Pública 
implica em melhorar a quali-
dade de vida da nossa popu-
lação, oferecendo serviços de 
qualidade. No mundo atual, 
demoras e descasos com a 
coisa pública e com o cidadão 
não se justifi cam.

A maturidade da Administra-
ção Pública resulta em mostrar 
ao contribuinte que os recursos 
que eles confi am ao Estado são 
bem empregados em serviços 
públicos de qualidade como 
saúde, educação, transporte, 
saneamento e segurança; e não 
provocar a indignação com má 
distribuição de renda, injustiça 
social e discrepâncias que ge-
ram ainda mais desigualdade.

Somos um País com enorme 
potencial para se recuperar e 
retomar o caminho do desen-
volvimento. Podemos e deve-
mos resgatar a credibilidade 
da Administração. 

(*) - É deputado federal e presidente 
da Executiva do PSDB de Goiás.

Giuseppe Vecci (*)

MPF prorroga 
por seis meses 
trabalhos da 
Lava Jato no Rio

O Conselho Superior do Mi-
nistério Público Federal auto-
rizou ontem (25) a prorrogação 
por seis meses da força-tarefa 
da Operação Lava Jato no Rio 
de Janeiro. A decisão foi to-
mada de forma unânime pelos 
11 membros do conselho, pre-
sidido pelo procurador-geral 
da República (PGR), Rodrigo 
Janot, e integrado também por 
sua sucessora, Raquel Dodge, 
que assumirá o comando da 
PGR em setembro.

A força-tarefa da Lava Jato no 
Rio foi criada em junho de 2016 
para trabalhar em 20 processos 
sobre desvios na Eletronuclear, 
subsidiária da Eletrobrás, cuja 
sede fi ca no estado. De início 
com três procuradores, o grupo 
conta hoje com 10. A decisão 
prorrogou por mais seis meses 
a dedicação exclusiva de cinco 
procuradores que atuam na 
força-tarefa da Lava Jato no 
Rio, que nos últimos meses 
passou a cuidar também de 
outras dezenas de processos 
oriundos das investigações so-
bre desvios na administração do 
ex-governador Sérgio Cabral.

Durante a reunião, Janot elo-
giou a indicação de Dodge como 
sua sucessora, destacando que 
o Ministério Público passará 
pela primeira vez a ser coman-
dado por uma mulher (ABr).

Em julho, a avaliação do 
governo federal atingiu o 
pior patamar desde janeiro 
de 2003, segundo a pesquisa 
Pulso Brasil, realizada pela 
Ipsos. O presidente Michel 
Temer também alcançou o 
maior índice de reprovação 
dos brasileiros (94%). O 
levantamento ainda mostra 
que 95% dos entrevistados 
acreditam que o país está no 
rumo errado.

“O levantamento confi rma 
os altos índices de desapro-
vação do governo federal e 
do presidente Michel Temer. 
Identifi camos que os efeitos 
da crise política e da delação 
premiada de Joesley Batista 
ainda se mantêm. Esse qua-
dro tende a se manter nos 
próximos meses com a pauta 
do aumento de impostos e 
dos combustíveis”, comenta 
Danilo Cersosimo, diretor da 
Ipsos Public Affairs, respon-
sável pelo Pulso Brasil.

A pesquisa também analisou 
a popularidade de 33 nomes 
listados entre políticos e 
personalidades públicos. No 
ranking “Barômetro Político”, 
Temer possui maior desa-
provação com 94%, seguido 
por Eduardo Cunha (93%), 
Aécio Neves (90%), Renan 
Calheiros e Dilma Roussef 

O levantamento confi rma os altos índices de desaprovação do 

governo federal e do presidente Michel Temer.

Justiça nega pedido de 
Cunha para suspender 
divulgação de livro

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ) decidiu, por una-
nimidade, negar provimento ao 
recurso impetrado pelo ex-depu-
tado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
contra a divulgação do livro Diário 
da Cadeia - com trechos da obra 
inédita Impeachment. O autor do 
livro, Ricardo Lísias, usou como 
pseudônimo o nome de Eduardo 
Cunha.

O ex-deputado, que está preso 
em Curitiba, no âmbito da Opera-
ção Lava Jato, alegou que a obra 
literária era ofensiva a sua honra. 
Ele impetrou mandado de segu-
rança para suspender a decisão da 
8ª Câmara Cível do Tribunal, que 
negou a proibição da divulgação 
do livro. Os desembargadores do 
Órgão Especial seguiram o voto 
do relator do processo, desem-
bargador Nagib Slaibi, que negou 
a antecipação cautelar ao mandado 
de segurança e entendeu ser o livro 
de Lysias uma obra de fi cção. 

“Na verdade, trata-se de uma 
obra literária de fi cção, a qual tem 
como pano de fundo a realidade 
política brasileira. Em uma análi-
se preliminar, conclui-se que não 
houve anonimato, vedado pela 
Constituição Federal, e sim a uti-
lização de um pseudônimo em uma 
obra fi ccional”, disse Slaibi (ABr).

Os parlamentares ne-
gociam mudanças no 
fi nanciamento das elei-

ções, no funcionamento dos 
partidos e até na forma de es-
colher vereadores e deputados. 
Mas, para entrar em vigor na 
campanha de 2018, as altera-
ções precisam ser aprovadas 
na Câmara e no Senado até 
setembro.

O deputado Vicente Candido 
(PT-SP), relator da reforma 
política na Câmara, propõe a 
criação de um fundo de R$ 3,5 
bilhões para bancar as eleições 
de 2018. Nos anos seguintes, 
o Fundo Especial de Financia-
mento da Democracia (FFD) 
seria de R$ 2 bilhões. O relatório 
deve ser votado em agosto em 
uma comissão especial e tam-
bém no Plenário da Câmara. A 
criação do FFD divide a opinião 
dos senadores. De um lado, 
parlamentares lembram que o 
STF proibiu o fi nanciamento 
de campanha por empresas e 
que as contribuições de pessoas 
físicas não são sufi cientes para 
cobrir todos os gastos. 

Para o senador José Medeiros 
(PSD-MT), sem a reforma “é 
quase impossível ter eleição”. 

Para entrar em vigor nas próximas eleições, mudanças têm de ser aprovadas na

Câmara e no Senado até setembro.
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Ao dar posse ontem (25), 
em Brasília, ao novo ministro 
da Cultura, Sérgio Sá Leitão, 
o presidente Michel Temer 
pediu que ele ajude as escolas 
de samba do Rio de Janeiro. “O 
carnaval faz parte da cultura e 
do turismo brasileiro. Ainda há 
pouco recebi presidentes das 
escolas de samba que estarão 
contigo hoje. Ajude-os. É pre-
ciso ajudarmos com o apoio do 
governo”, afi rmou.

Antes da posse, dirigentes 
e integrantes de escolas de 
samba do grupo especial do 
Rio de Janeiro se reuniram 
com Temer e disseram que o 
presidente sinalizou apoio do 
governo para que as escolas 
obtenham recursos para o 
Carnaval de 2018, após o corte 
de cerca de R$ 13 milhões feito 
pela prefeitura do Rio.

O deputado Pedro Paulo 
(PMDB-RJ), que também par-
ticipou da reunião, disse que 
Temer assegurou que o governo 
poderá direcionar até R$ 13 

Presidente Temer cumprimenta o novo ministro da Cultura, 

Sérgio Sá Leitão.Comercializar, distribuir e usar 
buzinas à base de gás propano e 
butano em tubos de aerosol pode 
ser proibido. Projeto do deputado 
Lincoln Portela (PRB-MG), tem 
por objetivo tirar do mercado o pro-
duto para uso recreativo e penalizar 
quem descumprir a norma. Algu-
mas cidades e estados brasileiros 
já proibiram a venda e a utilização 
das buzinas. Um decreto estadual 
de 2012 proibiu a comercialização 
e o uso do produto em Goiás. 

O uso da buzina pode prejudicar 
o aparelho auditivo. Se os gases 
forem inalados, podem causar 
desorientação espacial e, em casos 
extremos, a morte. Ao justifi car o 
projeto, Lincoln Portela ressalta o 
perigo que o produto representa à 

saúde, mas defende o uso da buzina 
em situações pontuais.

“Apesar de proibir a comercializa-
ção, distribuição e uso dessa buzina, 
o projeto permite exceções a serem 
regulamentadas pelo Ministério da 
Saúde. Assim, será preservado o uso 
em situações de emergência (comu-
nicação e sinalização a grandes dis-
tâncias), com os devidos cuidados de 
segurança”, argumenta o deputado.

Pelo projeto, os infratores po-
derão ser punidos de acordo com 
previsões do Código de Defesa 
do Consumidor e da lei que trata 
das infrações sanitárias. O projeto 
está em tramitação na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado e 
tem como relator o senador Paulo 
Rocha (PT-PA) (Ag.Senado).
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Congresso enfrenta reforma 
política após o recesso parlamentar
Senadores e deputados voltam do recesso parlamentar no dia 1º de agosto com um tema polêmico e 
urgente na pauta: a reforma política

“O pessoal está desesperado 
porque hoje não tem fi nan-
ciamento de campanha. Di-
nheiro não dá em árvore. Se 
não é privado, vai ter que ser 
público”, disse. O relatório de 
Candido mantém a doação por 
pessoas físicas até o limite de 
10% do rendimento declarado 
no IR. Os candidatos a cargos 
proporcionais (vereadores e 
deputados) poderiam fi nanciar, 
com dinheiro do próprio bolso, 
até 5% da campanha de 2018. 
Mas isso seria proibido para os 

cargos majoritários (prefeito, 
governador, presidente e se-
nador).

O senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) defende a propos-
ta. Para ele, a decisão do STF 
deixou o fi nanciamento “no 
limbo”. “Não se permite mais o 
fi nanciamento privado de em-
presas, mas em compensação o 
fundo partidário não sustenta”, 
afi rmou Ribeiro. De outro lado, 
parlamentares alertam que a 
criação do FFD pode enfrentar 
desgaste social e econômico. 

O líder do PMBD, senador 
Raimundo Lira (PB), avalia 
que a aprovação da matéria vai 
depender da opinião pública 
e da situação fi nanceira do 
País. “As eleições precisam ser 
fi nanciadas diretamente pelo 
próprio eleitor, não via Tesouro 
Nacional. Via Tesouro é um 
fi nanciamento compulsório. Na 
medida em que o eleitor vá se 
acostumando a doar aos seus 
candidatos, acho que seria o 
melhor sistema”, avalia Lira 
(Ag.Câmara).

Desaprovação a Temer atinge 
maior índice de rejeição

empatados com 80%, e José 
Serra (75%).

Por outro lado, os melhores 
avaliados são o juiz Sérgio Moro 
(64%), Luciano Huck (45%) 
e o ex-juiz Joaquim Barbosa 
(44%). Na sequência está o 
ex-presidente Lula da Silva 
(29%), Cármen Lúcia (28%) e 
Rodrigo Janot (24%). 

Outras personalidades que 
foram avaliadas quanto ao 
índice de desaprovação e apro-
vação são: Fernando Henrique 
Cardoso (71% e 11%, respec-
tivamente); Geraldo Alckmin 
(67% e 15%, respectivamente); 
Antonio Palocci (65% e 3%); 
Rodrigo Maia (60% e 4%); Ma-
rina Silva (59% e 21%); Gilmar 
Mendes (58% e 5%); Romero 

Jucá (57% e 2%); Jair Bolso-
naro (53% e 15%); Ciro Gomes 
(52% e 10%); Romário (51% 
e 15%); Henrique Meirelles 
(50% e 5%); Marcelo Crivella 
(47% e 11%); Roberto Justus 
(47% e 17%); João Doria (45% 
e 17%); Paulo Skaf (45% e 
6%); Tasso Jereissati (44% 
e 5%); Nelson Jobim (44% e 
4%); Luciana Genro (44% e 
4%); Ayres Brito (41% e 3%); 
Edson Fachin (41% e 15%) e 
Deltan Dallagnol (36% e 11%).

Com margem de erro de 3 
pontos percentuais, a pesqui-
sa realizou 1.200 entrevistas 
presenciais em 72 municípios 
brasileiros. Fonte e mais infor-
mações: (https://www.ipsos.
com/pt-br).

Temer promete ajuda federal a 
escolas de samba do Rio

milhões para o Carnaval do Rio 
de 2018. “O presidente falou que 
se não tiver nenhum recurso 
privado, ele vai colocar tudo 
do orçamento da União”, disse 
o deputado. Segundo Pedro 
Paulo, o presidente foi receptivo 
e rápido na tomada de decisão 
para determinar que os minis-
tros da Cultura e do Turismo que 
criassem soluções para suprir o 
valor de R$ 13 milhões.

O presidente da Estação Pri-

meira de Mangueira, Francisco 
Carvalho, conhecido como 
Chiquinho da Mangueira, disse 
que Temer “garantiu” que vai 
buscar um caminho para ajudar 
o carnaval do Rio de Janeiro. 
“Viemos pedir ao presidente 
que ele completasse esse corte 
que foi feito e ele garantiu que o 
governo federal vai ajudar atra-
vés dos ministérios da Cultura e 
do Turismo”, disse o presidente 
da Mangueira (ABr).

Projeto proíbe venda de 
buzinas a gás


