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Pequenas lições
de grandeza

As malhas do poder 

invisível carecem ser 

escancaradas

Em Seis Propostas para 
o Próximo Milênio, pa-
lestras que pronuncia-

ria durante o ano letivo de 
1985-86, na Universidade de 
Harvard, se a morte súbita 
não interrompesse sua obra, 
Ítalo Calvino, o grande escri-
tor italiano nascido em Cuba, 
tratou de objetos literários 
que gostaria que a humanida-
de preservasse na nova era. 
Trata-se de uma das mais belas 
coletâneas de pensamento a 
respeito da complexidade das 
estruturas narrativas. 

Apesar de o foco centrar-se 
nos valores literários, não há 
como deixar de projetar seu 
engenhoso ideário para o cam-
po da vida social e política. Na 
trilha das propostas, roguemos 
que os nossos governantes e 
políticos tornem-se compro-
missários do valor da leveza, 
o primeiro dos seis. 

Diante da constatação amar-
ga de que o esforço do governo 
para resgatar nossa economia 
não tem quase alterado o mapa 
do desemprego e melhorado 
a vida da população, nossas 
preces apelam para que o país 
seja capaz de iniciar a correção 
da monstruosidade registrada 
pelo IBGE: o rendimento total 
dos 10% mais ricos é superior 
à soma dos 80% mais pobres; 
em 2018, o rendimento médio 
mensal do 1% da classe mais 
rica do país foi de 27.744 reais, 
enquanto os 50% mais pobres 
tiveram rendimento médio 
de 820 reais, valor 33,8 vezes 
menor que os mais abastados.

Não se exige a leveza literária 
dos termos do escritor italiano, 
mas a leveza de um cotidiano 
tranquilo, menos inseguro, 
mais farto na cozinha, praze-
roso, menos cáustico. Não dá 
para postergar. A vida é cada 
vez mais breve. As coisas pre-
cisam ser feitas com urgência. 
Não esperem os governos pelo 
último ano das administrações.

Já o segundo valor, a rapidez, 
preenche as expectativas das 
ruas, sendo a resposta que 
o povo quer nesse ciclo de 
explosão das comunicações. 
Brasileiros estão cansados de 
ouvir a lengalenga dos idos 
dos nossos bisavós, que, por 
décadas, ouviram a cantilena 
de políticos: “Vamos construir 
a Pátria dos nossos fi lhos”.

Urge reconstruir a Pátria, 
já, sem delongas. O amanhã 
é hoje e pede soluções para 
cidades de todos os tamanhos 
devastadas pela incúria de 
más administrações. Lincoln 
ensinava: “Podeis ludibriar 
uma parte do povo durante 
o tempo todo, ou o povo du-
rante algum tempo; mas não 
podereis ludibriar todo o povo 
durante todo tempo”.

O Brasil que ressurgiu da 
eleição de outubro de 2018 
espera por exatidão, esse valor 
tão massacrado nesses tempos 
de fake-news. Precisamos 
banir do nosso dicionário o 
refrão nazista de que uma 
mentira repetida três vezes 
torna-se verdade no quarto 
relato. Precisamos banir per-
fi s inescrupulosos, a mentira, 
a promessa mirabolante, a 
hipocrisia do crocodilo que, 
chorando, atrai a presa para 
devorar.

Bobbio, outro italiano, em 
sua obra, chama a atenção 
para dois fenômenos adversos 
e estritamente ligados: o poder 
oculto ou que oculta, isto é, 
que se esconde, escondendo. 
As malhas do poder invisível 
carecem ser escancaradas. Daí 
a necessidade de darmos força 
à visibilidade para se possa 
acreditar nos governantes e 
nos representantes do povo. 

O País não aceita viver sob 
dois Estados, o visível e o invi-
sível, este operado por estru-
turas corrompidas, gabinetes 
secretos, decisões políticas 
longe dos olhares do público. 
O “poder mascarado” produz 
metástases que maltratam a 
alma da Nação. Nossa cultura 
miscigenada abriga valores 
nobres da vida - o respeito, a 
lealdade, a fé, o companhei-
rismo, a dignidade, a ética. Há 
uma vontade plural no país que 
merece ser respeitada.

Trata-se, assim, de observar 
e promover a multiplicidade 
(o quinto valor) dos sujeitos, 
das vozes, dos olhares sobre a 
nossa realidade. A pluralidade 
étnica, social, econômica e 
cultural do País constitui re-
ferência para o planejamento 
e administração de políticas 
públicas. Essa visão múltipla 
sobre o País recomenda a 
mobilização de todas as clas-
ses e categorias profi ssionais, 
atribuindo-se a cada uma seus 
deveres e direitos.

A última lição de Calvino 
trataria do tema da consis-
tência. Nesse caso, fi quemos 
com sua intenção de resgatar 
o valor da responsabilidade nas 
atitudes e ações, que implica 
seriedade, densidade, peso. O 
contraponto é a improvisação, 
a irresponsabilidade, a tibieza. 

O Brasil, ao fi nal de segun-
da década do novo milênio, 
precisa resgatar o valor da 
humanidade, esse que mere-
ceu de Confúcio a máxima: “a 
humanidade é mais essencial 
para o povo do que água e 
fogo. Vi homens perderem sua 
vida por se entregarem à água 
ou ao fogo; nunca vi alguém 
perder a vida por se entregar 
à humanidade”.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político
e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).
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Alberto Fernández sequer 
assumiu como novo presi-
dente da Argentina, mas o 
governo brasileiro já dá sinais 
de que terá uma relação mais 
conturbada com seu parcei-
ro de Mercosul. Se, por um 
lado, o peronista defende 
abertamente a libertação do 
ex-presidente Lula, por outro, 
Jair Bolsonaro fez campanha 
para o derrotado Mauricio 
Macri e já criticou o futuro 
mandatário argentino.

Em visita ao Catar, o pre-
sidente do Brasil disse on-
tem(28) que o apoio de 
Fernández à campanha “Lula 
livre” é uma “afronta à demo-
cracia brasileira e ao sistema 
judiciário brasileiro”. “Ele está 
afrontando o país de graça”, 
declarou. No dia da eleição, 
Fernández divulgou uma foto 
na qual faz a letra L com a mão 
e parabenizou o petista por 
seu aniversário de 74 anos. Já 
no discurso da vitória, puxou 
um grito de “Lula livre” para 
seus eleitores.

Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández.

A proposta permite a 
concessão de porte de 
armas de fogo para novas 

categorias, além das previstas 
no Estatuto do Desarmamento. 
Atualmente, o porte só é per-
mitido para as categorias como 
militares das Forças Armadas, 
policiais e guardas prisionais. 
O porte consiste na autoriza-
ção para que o indivíduo ande 
armado fora de sua casa ou 
local de trabalho. Já a posse só 
permite manter a arma dentro 
de casa ou no trabalho.

Entre outros pontos, o texto 
do relator da proposta, deputa-
do Alexandre Leite (DEM-SP), 
diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra de 
armas desde que comprovados 
alguns requisitos, como bons 
antecedentes e apresentação 
de laudo psicológico. O relator 
também incluiu em seu parecer 
que cidadãos poderão obter 
a licença se comprovarem a 
efetiva necessidade devido 
aos riscos da profi ssão, ou por 

O porte consiste na autorização para que o indivíduo ande armado fora de sua casa.

O partido governista da Colôm-
bia perdeu as eleições de domingo 
(27) nas três principais cidades 
do país: a capital Bogotá, Medelín 
e Cali, impondo uma derrota ao 
presidente Iván Duque. Bogotá 
elegeu pela primeira vez em sua 
história uma mulher como prefeita, 
a ex-senadora Claudia López, da 
Aliança Verde. Ela é homossexual 
assumida e doutora em ciências 
políticas pela Universidade de 
Northwestern de Chicago.

Antes de ingressar na política, 
foi investigadora em temas de 
corrupção e crimes de colarinho 
branco em entidades locais e in-
ternacionais. Já em Medelín, que 
é bastião do chamado “uribismo”, 
movimento político liderado pelo 
ex-presidente Álvaro Uribe, um 
aliado de Iván Duque, venceu o 
candidato independente Daniel 
Quintero Calle. Em Cali, o ex-pre-
feito Jorge Iván Ospina, também da 
Aliança Verde, ganhou as eleições. 

“Para quem foi eleito, minha 
mensagem é clara: esse governo é 
de todos os colombianos. Podem 
ter certeza de que, em mim e em 
toda a equipe do governo, encon-
trarão aliados para cristalizar as 
iniciativas com a responsabilida-
de que precisam”, disse Duque, 
sinalizando aos novos líderes. O 
presidente também incentivou os 

Claudia López, nova

prefeita de Bogotá,

celebra os resultados.

O Plenário do Senado deve 
votar nesta semana o projeto 
de decreto legislativo que der-
ruba portaria do Ministério da 
Saúde que restringe o acesso 
de mulheres de 40 a 49 anos 
aos exames de mamografi a para 
detecção precoce de câncer de 
mama. A portaria determina 
que somente mulheres de 50 a 
69 anos de idade podem fazer 
o rastreamento no SUS. O pro-
jeto é de autoria do senador 
Lasier Martins (Podemos-RS).

Outra matéria que deve ser 
votada é um projeto que reto-
ma regime de incentivos para 
construtoras e incorporadoras 
em empreendimentos do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. 
O projeto restaura o Regime 
Especial de Tributação para 
a incorporação de unidades 
residenciais de até R$ 100 mil. 
Esse regime especial produziu 
efeitos até 31 de dezembro de 
2018, mas, com o fi m do incen-
tivo, as construtoras voltaram 
ao regime comum, com mais 
imposto a pagar.

Também está na pauta, do 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB-PB), o projeto que 

Senador Lasier Martins apresentou projeto

que suspende ato do governo.

Apoio às exportações 
e aos acordos 
internacionais

A Comissão de Agricultura do 
Senado recebe amanhã (30) re-
presentantes do governo federal, 
bancos e empresas para debater 
o comércio internacional agrope-
cuário. A audiência faz parte do 
plano de trabalho apresentado 
em março pela presidente da 
CRA, senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS).

Da primeira parte da audiência, 
devem participar representantes 
da Financiadora de Inovação 
e Pesquisa (Finep), do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
do Banco do Brasil e da multi-
nacional Cargill. O tema será o 
financiamento da exportação 
agropecuária, seus impactos no 
setor produtivo e nas cadeias do 
agronegócio.

Para a segunda parte, estão 
convidados representantes dos 
ministérios das Relações Exterio-
res, da Agricultura e da Economia. 
O foco das discussões será a 
análise dos acordos bilaterais com 
países como a China e os acordos 
multilaterais com o Mercosul e 
com a União Européia. Os cida-
dãos que queiram encaminhar 
comentários ou perguntas podem 
usar o portal (www.senado.leg.
br/ecidadania) ou o Alô Senado 
(tel. 0800-612211) - (Ag.Senado).

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afi rmou que 
não é somente por falta de dinheiro que os serviços de 
saneamento básico não são universalizados em muitas 
localidades do país. Segundo ele, as idas e vindas para 
aprovar os projetos junto à Caixa Econômica Federal e 
a falta de bom-senso do TCU na hora de fi scalizar o uso 
dos recursos públicos também difi cultam o andamento 
de obras importantes para quem mora nas localidades 
sem serviço de tratamento de água e esgoto.

Por causa da demora e dos entraves provocados pela 
burocracia, o dinheiro destinado ao fi nanciamento de 

projetos se perde, lamentou o senador. “Qual é o prejuízo 
social de não fazer a obra? Quem é criminoso? Quem 
deveria estar preso? Não é nem o governador nem nin-
guém. É essa esculhambação, essa falta de criatividade, 
de entendimento, que a gente tem de arrumar”, disse.

Confúcio relacionou os investimentos em sanea-
mento básico com a incidência de doenças e o desem-
penho escolar de estudantes. Segundo ele, sem água 
e esgoto tratados, o nível de adoecimento é maior, 
obrigando os estudantes a se ausentarem das aulas 
para tratamento da saúde (Ag.Senado). 

Notifi cação de maus-
tratos e automutilação 
de crianças

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que 
torna obrigatória a notifi cação, 
aos conselhos tutelares, de ca-
sos de suspeita ou confi rmação 
de castigo físico, de tratamento 
cruel ou degradante e de maus-
-tratos contra criança ou ado-
lescente, bem como os casos 
de violência autoprovocada por 
criança ou adolescente.

O texto altera o Estatuto da 
Criança e do Adolescente que, 
atualmente, prevê a exigência de 
notifi cação nos casos de suspeita 
ou confi rmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradan-
te e de maus-tratos.

A Lei 13.819/19, que institui a 
Política Nacional de Prevenção 
da Automutilação e do Suicídio, 
determina a notifi cação compul-
sória, pelos estabelecimentos de 
saúde, dos casos de violência au-
toprovocada, incluindo tentati-
vas de suicídio e a automutilação.

A proposta estabelece que essa 
notifi cação deve ser comunicada 
pelos dirigentes de ensino funda-
mental e entidades públicas e priva-
das que abriguem ou recepcionem 
crianças e adolescentes. O projeto 
também prevê penalização para os 
casos de não notifi cação por parte 
de médicos e professores.

O texto aprovado aproveita 
praticamente a íntegra do projeto 
apresentado pelo deputado José 
Medeiros (Pode-MT). A relatora, 
deputada Chris Tonietto (PSL-
-RJ), optou por uma nova redação 
apenas para ressaltar a necessi-
dade de preservar a identidade 
de quem comunica o crime. O 
projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, será ainda analisado 
pela Constituição de Justiça e 
Cidadania (Ag.Câmara).
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Câmara pode votar projeto que 
amplia porte de armas de fogo

O plenário da Câmara vai tentar votar esta semana o projeto que amplia a posse e o porte de armas de 
fogo no país

terem sofrido alguma ameaça 
contra si ou seu dependente. 

O plenário também pode 
apreciar as medidas provisórias 
(MPs) que criam o programa 
Médicos do Brasil, em subs-
tituição ao Mais Médicos, e a 
que institui pensão especial 
para crianças com microcefalia 
decorrente do vírus Zika. No 

dia 1º de agosto, o governo 
lançou o Médicos do Brasil. 
O principal objetivo do novo 
programa continua sendo a 
interiorização de médicos pelo 
país, especialmente nas regiões 
mais remotas e desassistidas.  

No dia 4 de setembro, o gover-
no federal editou MP que asse-
gura pensão especial por toda 

a vida para crianças vítimas de 
microcefalia decorrente do vírus 
Zika. Pelo texto do Executivo, o 
benefício será concedido a quem 
nasceu entre 2015 e 2018 e cuja 
família receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
auxílio no valor de 1 salário-
-mínimo concedido a pessoas 
de baixa renda (ABr). 

Bolsonaro critica Fernández 
por apoio a Lula

Após o anúncio do resultado, 
Bolsonaro disse que não pre-
tende parabenizar Fernández 
e que a Argentina “escolheu 
mal” seu novo mandatário. Por 
outro lado, garantiu que não 
pretende se “indispor” com 
o vizinho. “Agora, não vamos 
nos indispor. Vamos esperar o 
tempo para ver qual é a posição 
real dele na política, porque 

ele vai assumir, vai tomar pé 
do que está acontecendo, e 
vamos ver qual linha que ele 
vai adotar”, acrescentou.

Bolsonaro afi rmou que não 
vai “fechar as portas” para 
Fernández, mas manteve o 
tom crítico. “A Argentina colo-
cou no poder quem colocou a 
Argentina no buraco lá atrás”, 
declarou (ANSA).

Senado pode derrubar portaria que 
restringe mamografi as

revoga a isenção do ICMS na 
exportação de produtos não 
industrializados e semielabora-
dos. Para o autor do texto, su-
primir a desoneração do ICMS 
prevista na Lei Kandir com 
uma Emenda Constitucional 
é a única forma de preservar 
a autonomia federativa dos 
estados, já que o Executivo não 
dispõe de poder de veto sobre 
as propostas de emenda.

Outra proposta que pode 
ser votada em primeiro turno, 

inclui a mobilidade e a aces-
sibilidade entre os direitos e 
garantias fundamentais. De 
acordo com o senador Paulo 
Paim (PT-RS), autor da pro-
posta, não há no texto consti-
tucional uma menção explícita 
a esses direitos. O Plenário 
pode votar, ainda, o projeto 
que permite a baixa gratuita e 
automática do registro de pe-
quenas empresas que estejam 
sem atividade há mais de três 
anos (Ag.Senado). 

Bogotá terá pela primeira vez 
uma mulher como prefeita

novos prefeitos, governadores e 
legisladores regionais a “trabalha-
rem sem descanso” para resolver as 
“necessidades dos colombianos”.

Já Uribe, por sua vez, admitiu que 
seus candidatos foram derrotados 
nas principais cidades. “Perdemos, 
reconheço a derrota com humil-
dade. A luta pela democracia não 
tem fi m”, escreveu em sua conta 
no Twitter o ex-presidente, que 
comanda o partido de direita Cen-
tro Democrático, ao qual Duque 
pertence (ANSA).

Burocracia difi culta obras de saneamento


