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A Podernite
Os governantes, regra 

geral, padecem de grave 

doença: a podernite

Que afeta, sobretudo, 
membros do Poder 
Executivo, a partir do 

presidente da República, go-
vernadores e prefeitos, poden-
do, ainda, pegar protagonistas 
de outros Poderes e os corpos 
da burocracia.

Como todas as ites, trata-se 
de uma infl amação, que, ao 
invés de atacar o corpo, invade 
a alma. Podemos designá-la 
como a “doença do poder’”. 

Se alguém quiser associá-la 
ao egotismo, a importância que 
uma pessoa atribui a si mesmo, 
está correto, pois os conceitos 
são próximos. O presidente 
Bolsonaro, vez ou outra, avisa 
que o poder é dele. Inclusive, 
o poder da caneta BIC, substi-
tuída pela caneta Compactor, 
quando tomou conhecimento 
que a primeira é de origem 
francesa. (Bolsonaro, lembre-
mos, azucrinou o presidente 
Emmanuel Macron por conta 
da questão amazônica). 

O STF, nos últimos tempos, 
tem pontuado: em última ins-
tância, o poder é nosso. A deci-
são de conceder aos delatados 
a condição de serem os últimos 
a falar nas investigações da 
Lava Jato é um exemplo do 
poder da última palavra.  O 
Legislativo, assustado com a 
invasão de suas competências 
e queixoso da debilidade do 
governo na frente da articu-
lação política, assume papel 
de protagonista principal em 
matéria de reformas. 

Nesse ciclo de grandes in-
terrogações, cada qual quer 
ter mais poder. Até porque 
no vácuo, um poder toma o 
lugar de outro. O poder traz 
fruição, deleite, sentimento 
de onipotência. Governantes 
e até burocratas se acham 
donos do pedaço, tocados 
pela ideia de que são eles que 
conferem alegrias e tristezas, 
fecham e abrem horizontes, 
fazem justiça.

A podernite tem graus varia-
dos de metástase. Nos homens 
públicos qualifi cados, talhados 
pela razão, os tumores são de 
pequena monta. Nos Estados 
mais desenvolvidos, com cul-
turas políticas mais evoluídas, 
a doença não se espalha muito 
porque as críticas da mídia e de 
grupos formadores de opinião 
funcionam como antivírus. Nos 
Estados menos aculturados, 
dominados por estruturas pa-
ternalistas e sistemas feudais, 
a doença geralmente chega a 
graus avançados.

O primeiro sintoma da do-
ença é a insensibilidade.  Só 
ouve o que quer ouvir. O grito 
rouco das ruas é para eles uma 
sinfonia distante. Da insensi-
bilidade, deriva a arrogância. 

Governantes transformam-
-se em soberanos, querendo 
que cidadãos vistam o manto 
de súditos e achando que os 
programas governamentais 
constituem um favor e não um 
dever. Nessa esteira, desenvol-
ve-se o assistencialismo, com 
pequenos sacos de migalhas 
distribuídas a esmo.

A construção da identidade 
de um Governo transforma-
-se, assim, em culto à perso-
nalidade, sob os aplausos da 
plêiade de amigos e oportu-
nistas. Alguns governantes 
descobriram as vantagens das 
redes sociais e capricham no 
envio de mensagens, vídeos e 
fotos sobre sua performance,  
desprezando a sábia lição de 
nossos avós: “elogio em boca 
própria é vitupério”.

O obreirismo inconsequente 
também passa ser eixo das 
administrações, no fi to de fi xar 
marcas. E é porque faltam 
recursos. Vivemos momentos 
de quebradeira geral. Mas o 
“balonismo pessoal” (fenô-
meno de enchimento do balão 
do ego) é impulsionado por 
levas de áulicos. Ocorre que 
o Produto Nacional Bruto da 
Felicidade – o PNBF – não 
sobe. Os bolsos continuam 
secando. E a indignação social 
se expande.

Por isso, as pessoas se 
afastam dos governantes. 
Só mesmo grandes sustos - 
como queda de popularidade 
- trazem-nos à realidade. Nesse 
momento, percebem que o 
poder é uma quimera. Volta-se 
contra eles mesmos. Senho-
res, esta é a dura realidade: 
a glória mítica de palanques, 
os palácios, os ministérios e 
as instâncias da Justiça são 
coisas passageiras. Mudam 
como as nuvens. (As caravanas 
que pediam Lula Livre hoje se 
mobilizam para pedir o Lula 
Preso. Porque da sede da PF 
em Curitiba onde está, ele 
consegue fazer mais barulho 
do que em seu apartamento 
de São Bernardo do Campo). 

Eita, Brasil mutante, ou se 
quiserem, Brasil do chiste. O 
procurador de Justiça de Mi-
nas Gerais, Leonardo Azeredo 
dos Santos, ganha R$ 24 mil 
mensais e garante que esta 
quantia é um “miserê”. O que 
dirão os milhões de brasileiros 
desempregados ou aqueles que 
põem no bolso o mísero salário 
mínimo? 

Os pacientes de podernite 
agem como Vespasiano, o 
Imperador, que, na beira da 
morte, fi cava gracejando numa 
cadeira: Ut Puto Deus Fio 
(Parece que Me Transformo 
num Deus).

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Antes do início, o líder 
católico liderou uma 
procissão de sacerdotes, 

indígenas e outros fi éis da Ba-
sílica de São Pedro ao plenário 
do Sínodo, em um ato repleto 
de canoas, pagaias (um tipo de 
remo) e cartazes em defesa da 
Amazônia.

“Devemos nos aproximar 
dos povos amazônicos na 
ponta dos pés, respeitando sua 
história, sua cultura, seu estilo 
de bem viver”, disse o Papa 
na abertura da assembleia. O 
Pontífi ce também pediu “pru-
dência nas informações” que 
serão passadas para fora, lem-
brando que haverá um serviço 
de briefi ng para a imprensa. 
O evento deve discutir novas 
formas de evangelização dos 
povos amazônicos e a criação 
de uma “ecologia integral” 
que garanta a preservação da 
fl oresta, em linha com a “Lou-

O evento deve discutir novas formas de evangelização

dos povos amazônicos.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que “nunca falou” em dar 
fi m à estabilidade do servidor 
público, durante as discussões 
do governo sobre a reforma 
administrativa. A afi rmação, 
feita domingo (6) na saída 
do Palácio do Alvorada, foi 
em resposta a uma matéria 
publicada pelo jornal Cor-
reio Braziliense. De acordo 
com o jornal, a proposta de 
reforma administrativa a ser 
enviada ao Congresso previa 
tal medida.

Bolsonaro criticou também 
uma outra reportagem - da 
Folha de S. Paulo - envolvendo 
o presidente em um suposto 
caso de Caixa 2 durante 
as campanhas eleitorais. O 
presidente classifi cou as re-
portagens como “covardia e 
patifaria”. Ao deixar o Alvora-
da, Bolsonaro conversou com 
alguns simpatizantes. 

Presidente Jair Bolsonaro rebate as críticas.

Os Estados Unidos anuncia-
ram a retirada de suas tropas 
do nordeste da Síria, territó-
rio ocupado pelos curdos, e 
abriram caminho para uma 
invasão comandada pela Tur-
quia. Segundo Donald Trump, 
a decisão foi tomada para tirar 
os EUA de “ridículas guerras 
sem fi m, muitas das quais são 
tribais”. “Vamos lutar onde for 
em nosso benefício e apenas 
para vencer”, disse o republi-
cano no Twitter.

A medida, no entanto, deixa 
os curdos à própria sorte para 
lidar com a Turquia. Os curdos 
sírios foram os principais aliados 
dos EUA na guerra contra o Es-
tado Islâmico (EI) e receberam 
treinamento e armas das forças 
americanas. “Os curdos lutaram 
conosco, mas receberam gran-
des quantidades de dinheiro 
e equipamentos para fazê-lo. 
Eles lutam contra a Turquia há 
décadas. Segurei essa briga por 
quase três anos, mas é hora de 
nos tirar dessas ridículas guerras 
sem fi m”, disse Trump.

O objetivo da Turquia é tomar 
os territórios controlados pelos 
curdos sírios e estabelecer uma 
“zona de segurança” entre a 

fronteira dos dois países. Esse 
corredor teria cerca de 30 km 
de largura e 400 km de extensão 
e abrigaria os refugiados sírios 
que o presidente Recep Tayyip 
Erdogan quer devolver ao país 
vizinho. Segundo a Casa Bran-
ca, a Turquia também assumirá 
a responsabilidade pelos cerca 
de 2,5 mil combatentes do EI 
provenientes de outros países 
e capturados pelas forças ame-
ricanas.

De acordo com Erdogan, a 
invasão turca pode começar 
“a qualquer momento”. “É 
absolutamente impossível para 
nós tolerar novas ameaças des-
ses grupos terroristas”, disse 
o presidente, em referência 
à milícia curda Unidades de 
Proteção Popular (YPG), ligada 
ao Partido dos Trabalhadores 
do Curdistão (PKK). As Forças 
Democráticas da Síria (SDF), 
coalizão curda que combateu 
o Estado Islâmico, disseram 
que estão prontas a defender 
a região ‘a qualquer custo’. 
“A decisão [dos EUA] foi uma 
surpresa, e podemos dizer que 
foi uma facada pelas costas”, 
afi rmou um porta-voz do grupo 
(ANSA).
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A Câmara prestou homena-
gem aos 103 anos de nasci-
mento do deputado Ulysses 
Guimarães, em sessão solene 
no plenário ontem (7). Ulysses 
nasceu em 6 de outubro de 
1916, em Rio Claro. Ele morreu 
em 12 de outubro de 1992, víti-
ma de acidente aéreo quando o 
helicóptero em que viajava de 
Angra dos Reis para São Paulo 
caiu em alto-mar. Seu corpo 
nunca foi encontrado.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, inaugurou es-
cultura de Ulysses, no Salão 
Verde, na entrada do plenário 
que leva o nome do deputado 
morto aos 76 anos. Maia ressal-
tou a importância do político 
considerado “grande símbolo 
da Câmara e da Constituição 
1988”. 

Maia afi rmou que Ulysses 
foi fundamental para a rede-
mocratização do país e para 
a estabilização da democracia 
brasileira após o período do 
regime militar.

“Nada mais do que justo que 
a gente possa fazer essa home-
nagem aqui hoje, junto com 
o MDB, e que isso simbolize 
esse novo momento da política 
brasileira, o novo momento da 

Ulysses Guimarães, no Salão Verde, na entrada do

plenário que leva o seu nome .

Investigação de fake 
news contra direitos 
coletivos

A Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia do Senado pode votar amanhã (9) 
o relatório da senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) ao projeto que prevê a 
apresentação de ação civil pública 
contra a divulgação de notícias falsas 
na internet que atinjam interesses 
coletivos. O texto, da Comissão de 
Direitos Humanos, foi apresentado 
como uma sugestão  encaminhada 
pelo Programa Jovem Senador. 

No relatório, Mara diferencia 
as “fake news individuais” (que 
atingem a honra de um indivíduo 
específico) das “coletivas” (que 
ferem os interesses sociais difusos). 
Para as individuais, o Marco Civil 
da Internet já prevê que somente a 
vítima tem legitimidade para propor 
a ação judicial. No caso das coletivas, 
a senadora diz que há espaço para 
aprimorar a legislação.

“A ação civil pública é o principal 
instrumento que disciplina o me-
canismo de proteção de interesses 
transindividuais. O problema é que, 
atualmente, a lei não autoriza, ao 
menos de forma clara, a propositu-
ra de ação coletiva para a hipótese 
das fake news coletivas, o que pode 
ser corrigido”, acrescenta Gabrilli 
(Ag.Senado).
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Em vigor a 
lei que torna 
transporte 
irregular 
infração 

gravíssima 
Entrou em vigor a Lei 

que considera infração 
gravíssima o transporte 
“pirata” de passageiros, 
incluindo o de estudantes. 
Publicada no DOU, a norma 
altera o Código de Trânsito 
Brasileiro, tornando mais 
rigorosas as penalidades 
aplicadas aos motoristas 
flagrados transportando 
passageiros mediante re-
muneração, sem terem a 
autorização para fazê-lo.

Ao ser classifi cado de in-
fração gravíssima, o trans-
porte irregular de estu-
dantes passa a ser punido 
com multa de R$ 293,47 
multiplicado pelo fator 5, 
totalizando R$ 1.467,35, 
além da remoção do veículo a 
um depósito. Já o transporte 
remunerado de pessoas ou 
bens, quando não licencia-
do, passa de infração média 
a gravíssima, punida com 
multa e remoção do veículo.

Nos dois casos, o motorista 
também perde 7 pontos 
na carteira de habilitação, 
como estabelece o Código 
de Trânsito Brasileiro. Ele 
só não será punido em “ca-
sos de força maior ou com 
permissão da autoridade 
competente” (Ag.Senado).O Plenário da Câmara dos Deputados pode 

votar, a partir de hoje (8), a proposta que au-
menta os casos permitidos de porte de armas e 
diminui a idade para a sua compra. O projeto, 
do Poder Executivo, conta com um substitu-
tivo do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) 
que também disciplina o tema para atiradores 
esportivos e caçadores.

O substitutivo diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra de armas; permite 
o porte de armas para os maiores de 25 anos 
que comprovarem estar sob ameaça; aumenta 
as penas para alguns crimes com armas; e 

permite a regularização da posse de armas de 
fogo sem comprovação de capacidade técnica, 
laudo psicológico ou negativa de antecedentes 
criminais.

Essa regularização do registro da arma poderá 
ser feita em dois anos a partir da publicação da 
futura lei. O interessado deverá apenas apre-
sentar documento de identidade, comprovante 
de residência fi xa e prova de origem lícita da 
arma, dispensados ainda o pagamento de taxas, 
comprovante de ocupação lícita e ausência de 
inquérito policial ou processo criminal contra 
si (Ag.Câmara).

Papa inicia trabalhos do Sínodo 
e cobra respeito aos índios

O papa Francisco deu início ontem (7) aos trabalhos do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, 
que durante três semanas discutirá temas ligados à maior fl oresta tropical do planeta

ou de tutela das culturas como 
se elas fossem um museu”.

“Isso não respeitaria a rea-
lidade de um povo, que deve 
ser soberana”, declarou. Além 
disso, pediu respeito às rou-
pas e aos costumes dos povos 
indígenas. “Fiquei triste com 
um comentário de brincadeira 
sobre um senhor que tinha 
plumas no chapéu. Qual é a 
diferença entre as plumas e os 
tricórnios que alguns ofi ciais 
usam em nossos dicastérios?”, 
questionou.

O Sínodo acontece até o pró-
ximo dia 27, e tem como relator 
o cardeal brasileiro e arcebispo 
emérito de São Paulo, Cláudio 
Hummes. Em seu pronuncia-
mento na assembleia, Hummes 
lembrou que a Amazônia sofre 
com uma “carência de presbí-
teros” que leva à ausência dos 
sacramentos, como a Eucaristia 
(ANSA).

vado seja”, encíclica ambiental 
de Francisco.

“Um processo como o Sínodo 
pode ser um pouco afetado se 
cada um disser o que pensa ao 
sair da sala. Informações da-

das com imprudência levam a 
equívocos”, acrescentou. Jorge 
Bergoglio ainda alertou que os 
padres e bispos não foram ao 
Vaticano para “inventar progra-
mas de desenvolvimento social 

Bolsonaro não pretende acabar 
com estabilidade de servidor

“De novo, hoje, capa do Cor-
reio Braziliense dizendo que 
vou acabar com a estabilidade 
do servidor. Não dá para con-
tinuar com tanta patifaria por 
parte de vocês. Isso é covardia 
e patifaria. Nunca falei nesse 
assunto. Querem jogar o servi-
dor contra mim. Como ontem 
a Folha de S.Paulo queria me 

ligar ao problema em Minas 
Gerais. Um esgoto a Folha 
de S.Paulo”, disse. “Lamento 
a imprensa brasileira agir 
dessa maneira. O tempo todo 
mentindo, distorcendo e me 
difamando. Vocês querem 
me derrubar? Eu tenho o 
couro duro. Vai ser difícil”, 
acrescentou.

Trump retira tropas da 
Síria e abre caminho a 

invasão turca

Câmara e os 103 anos de 
nascimento de Ulysses Guimarães

democracia brasileira e que a 
Câmara se espelhe nesse es-
petacular exemplo do passado 
para que os parlamentares 
de hoje e do futuro tenham 
também o mesmo reconheci-
mento que o Parlamento teve 
no passado”.

Líder do MDB na Câmara e 
recém-eleito presidente na-
cional da legenda, o deputado 
Baleia Rossi (SP) lembrou 
momentos marcantes da car-

reira de Ulysses, que foi um 
dos destaques da campanha 
nacional pelas eleições diretas 
entre 1983 e 1984 e exerceu 
a presidência da Câmara e 
da Constituinte quando pro-
mulgou a nova Carta Magna, 
conhecida como a Constituição 
Cidadã. “Neste Parlamento, 
ele fez história reafi rmando o 
compromisso sempre com a 
democracia e com a justiça so-
cial”, disse o deputado (ABr).

Plenário da Câmara pode votar 
ampliação do porte de armas


