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Política é missão, 
não profi ssão

A política não é um fi m 

em si mesmo. Trata-se 

de um sistema-meio 

para administrar as 

necessidades do povo

Sendo assim, é uma mis-
são, não uma profi ssão. 
Aristóteles ensina que 

o cidadão deve servir à polis, 
visando ao bem comum. Ao se 
afastar dessa meta, dá lugar 
à corrupção. Que acontece 
quando “quem governa se des-
via do objetivo de atingir o bem 
comum, e passa a governar de 
acordo com seus interesses”, 
diz o fi lósofo.

Por conseguinte, a política 
não deve ser escada para 
promover pessoas nem meio 
para facilitar negócios. Como 
sistema, desenvolve a capaci-
dade de responder aspirações, 
transformar expectativas em 
programas, coordenar com-
portamentos coletivos e recru-
tar para a vida pública quem 
deseja cumprir uma missão 
social. Esse acervo é utópico? 
Pode ser, mas deve servir de 
inspiração aos políticos. 

Infelizmente, em nossa 
cultura, a política tem sido 
tratada por muitos como um 
bom negócio. Tradição que 
vem lá de trás. Quando d. João 
III, entre 1534 e 1536, criou e 
doou aos donatários 14 capi-
tanias hereditárias, plantava a 
semente do patrimonialismo, a 
imbricação do público com o 
privado. Os donatários rece-
biam a posse da terra, podiam 
transferi-la para os fi lhos, mas 
não vendê-la. Consideravam a 
capitania como uma possessão, 
sua propriedade. A res publica 
virou coisa privada.

Hoje, parcela dos nossos 
representantes considera 
espaços públicos ocupados 
por seus indicados como 
feudos, extensões de suas 
posses. É assim que a políti-
ca se transforma em um dos 
maiores e melhores negócios 
da Federação. O caminho é 
este: primeiro, conquista-se 
o mandato; a seguir, a política 
transforma-se em instrumento 
de intermediação. Temos um 
amplo mercado em um territó-
rio com 27 Estados (com o DF), 
com nichos, estruturas, cargos 
e posições em três esferas: 
federal, estadual e municipal.

O negócio da política mexe 
com cerca de 150 milhões de 
consumidores, que formam 
o contingente eleitoral. Para 
chegar até eles, um candida-
to gasta uns bons trocados 
(o custo médio está hoje em 
torno de 12 a 15 reais por 
eleitor), a depender do cargo 
disputado: vereador, prefeito, 
deputado estadual, deputado 

federal, governador, senador e 
presidente da República.

Para tanto, candidatos ricos 
bancam suas campanhas. A 
maior parte recebe recursos do 
fundo partidário ou doações. 
Para 2020, o fundo partidário 
deve ser em torno de R$ 2,5 
bilhões, sendo que o PSL e o 
PT, os dois maiores partidos na 
Câmara, receberão as maiores 
fatias. O que se sabe é que 
numa campanha despende-
-se entre três a quatro vezes 
mais recursos do que a quantia 
apresentada aos Tribunais 
eleitorais.  São poucos os que 
conseguem chegar ao Parla-
mento com somas pequenas.

Desse panorama, surge a 
pergunta: se a campanha políti-
ca no Brasil é tão dispendiosa e 
se os candidatos gastam acima 
do que ganham, por que se 
empenham tanto em assumir a 
espinhosa e sacrifi cada missão 
de servir ao povo? Será que há 
muito desvio entre o espírito 
cívico de servir e o sentido 
prático de se servir?

É arriscado inferir sobre 
ações e comportamentos 
do nosso corpo político, até 
porque parcela do Congresso 
tem atuado de maneira nobre 
na defesa de seus represen-
tados. Sofre, injustamente, 
críticas por conta da corrupção 
cometida por alguns. E onde 
brota a semente da corrupção? 
Vejamos. 

Nas cercanias da política há 
um costume conhecido como 
superfaturamento. Obras pú-
blicas, nas três malhas da 
administração (federal, esta-
dual e municipal), geralmente 
acabam recebendo um “plus”, 
um dinheiro a mais. Parcelas 
dos recursos servem aos acha-
cadores e vão para os cofres 
das campanhas, formando o 
círculo vicioso responsável 
pelo lamaçal. 

Hoje, esse lamaçal está sen-
do devassado pela Operação 
Lava Jato. Mas há sempre 
uma fresta por onde se desvia 
dinheiro. E isso ocorre porque 
nos postos chaves estão pes-
soas de confi ança de políticos 
que as indicaram. Portanto, 
há um PIB informal formado 
por recursos extraídos das 
malhas da administração nas 
três instâncias federativas. 
Sanguessugas predadoras 
escondem-se em parcela do 
corpo político para sugar as 
veias do Estado brasileiro.

Dinheiro e poder são as vigas 
da vida pública, mas começam 
a soçobrar nesse início de ciclo 
da ética e da transparência. 
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A MP foi aprovada na Câ-
mara, na última quarta-
-feira (11). Essa será a 

última votação do Senado este 
ano. Além disso, é a última 
oportunidade de confi rmar a 
mudança do Coaf para o BC. A 
MP perde a validade no mesmo 
dia. O presidente Jair Bolsonaro 
editou a MP em agosto, trans-
formando o Coaf em Unidade de 
Inteligência Financeira (UIF).

Ela será “responsável por pro-
duzir e gerir informações para a 
prevenção e o combate à lavagem 
de dinheiro, ao fi nanciamento do 
terrorismo, ao fi nanciamento 
da proliferação de armas de 
destruição em massa, além de 
promover a interlocução insti-
tucional com órgãos e entidades 
nacionais, estrangeiros e inter-
nacionais que tenham conexão 
com a matéria”.

Nem todos os parlamentares 
são favoráveis à mudança. O 
Podemos, partido defensor da 
Operação Lava Jato e que tem 

Essa será a última votação do Senado este ano.

Os ex-deputados estaduais Paulo Melo 
e Edson Albertassi já retornaram à prisão 
em Bangu 8, no Complexo Penitenciário 
de Gericinó, depois de se apresentarem 
espontaneamente à Polícia Federal. Os 
dois deixaram a prisão, por um erro da 
Justiça no número do alvará de soltura 
expedido pelo Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) .

Em razão de erro material, os alvarás 

de soltura referentes à decisão proferida 
na Operação Furna da Onça incluíram, 
indevidamente, o número do processo da 
Operação Cadeia Velha. Por conta disso, os 
ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi 
acabaram sendo liberados da prisão, embora 
devessem permanecer custodiados. Para 
solucionar o equívoco, o desembargador 
federal Paulo Espírito Santo, determinou a 
expedição de alvarás retifi cados e ordenou 

o restabelecimento das prisões relativas à 
Operação Cadeia Velha.

De acordo com a PF, Paulo Melo e Alber-
tassi se apresentaram à sede da Superinten-
dência da Polícia Federal, na Praça Mauá. 
De lá, os dois ex-parlamentares seguiram 
para o Complexo de Gericinó. A Secretaria 
Estadual de Administração Penitenciária 
(Seap) confi rmou que os dois já voltaram 
para a cadeia (ABr).

A série de protestos na Índia 
contra a aprovação de uma polê-
mica lei que exclui muçulmanos 
de um projeto de concessão de 
cidadania se espalhou pelas uni-
versidades do país ontem (16) e 
já deixou ao menos seis mortos e 
100 feridos. Milhares de estudan-
tes se reuniram em Nova Délhi, 
Chennai, Bangalore, Mumbai e 
Lucknow, onde foram registrados 
confrontos entre manifestantes e 
policiais locais. 

A prestigiada universidade 
Jamia Millia Islamia, na capital 
indiana, também foi palco de atos 
violentos. Lá, os agentes usaram 
gás lacrimogêneo para dispersar a 
multidão. Ao todo, 35 estudantes 
foram detidos. O vice-reitor do 
campus, Najma Aktar, condenou 
a ação policial e anunciou que 
a universidade solicitará uma 
investigação criminal contra os 
agentes. As autoridades india-
nas decretaram ainda o corte da 
internet e toque de recolher em 
algumas regiões do país. 

O epicentro da confusão ocor-
reu em Guwahati, na maior cidade 
do estado de Assam. O novo 
projeto facilita a concessão de 
cidadania a pessoas do Paquistão, 
Bangladesh e Afeganistão que 

deixaram seus países por algum 
episódio de perseguição religiosa 
anterior a 2015 e estão na Índia 
ilegalmente. No entanto, a nacio-
nalidade indiana será oferecida 
de maneira mais veloz apenas a 
budistas, cristãos, hindus, partis, 
jains e sikhs. 

Dessa maneira, os muçulmanos 
rohingyas de Myanmar, que já 
foram alvos de perseguições, 
fi caram de fora. A medida pro-
vocou intensos protestos desde a 
semana passada nos quais mani-
festantes queimaram pneus, trens 
e ônibus, forçando a interrupção 
do serviço em algumas áreas. Os 
cidadãos e diversas organizações 
justifi cam que a lei é contrário à 
Constituição indiana e às suas 
tradições. 

No entanto, o primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, garantiu, 
em sua conta no Twitter, que 
a nova lei “não afeta nenhum 
cidadão da Índia de nenhuma 
religião”. “Nenhum indiano deve 
fi car preocupado com esta lei. A 
lei destina-se apenas a quem foi 
vítima de perseguição no estran-
geiro e não tem outro sítio onde se 
refugiar a não ser a Índia”, afi rmou 
Modi, apelando depois à “paz, 
união e irmandade” (ANSA).

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

A CCJ do Senado deve ana-
lisar a proposta que impede 
pagamento de auxílio, ajuda 
ou qualquer outra forma de re-
tribuição, a título de reembol-
so de despesas efetuadas com 
moradia, a senador, deputado 
federal, estadual, distrital e 
vereador. Formulada no âm-
bito do Portal e-Cidadania do 
Senado, sob o título de “Fim 
do auxílio moradia para de-
putados, juízes e senadores”, 
a iniciativa recebeu o apoio 
de mais de 140 mil cidadãos.

O relator da matéria na CCJ, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
apresentou relatório favorá-
vel, para que a sugestão seja 
transformada em Emenda 
Constitucional, já que o texto 
modifi ca o Art. 39 da Cons-
tituição. Para ele, a proposta 
de iniciativa popular chega ao 
Parlamento num momento 
de grave recessão, que atinge 
a todos os cidadãos, afetando 
principalmente os mais pobres. 
Segundo Paim, é chegada a 
hora de os congressistas en-
frentarem questões como esta, 
que incomodam a sociedade.

Senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou relatório favorável.

O aumento da proporção de 
assentos reservados a idosos em 
ônibus, trens e metrôs está em 
discussão com a apresentação, 
quarta-feira (11), de projeto pelo 
senador Carlos Viana (PSD-MG). 
O projeto altera de 10% para 
15% o percentual de assentos 
destinados a maiores de 65 anos 
em transportes coletivos públi-
cos urbanos e semiurbanos. O 
senador justifi ca a proposta com 
base no aumento da média de 
idade da população: o número de 
idosos teve crescimento desde 
2003, quando o Estatuto do Idoso 
entrou em vigor. 

Por isso, para o parlamentar, 
eles necessitam de maiores faci-
lidades nos meios de transporte. 
O projeto também aumenta, de 
duas para três, o número de va-
gas reservadas às pessoas idosas 
com renda igual ou inferior a dois 
salários-mínimos no sistema de 
transporte coletivo interestadu-
al. “Há cada vez mais pessoas 
idosas de baixa renda que, em 
razão das conquistas sociais de 
nosso país, têm conseguido se 

Entre 2012 e 2107, a população com 60 anos cresceu 18%, 

passando de 25,4 para 30,2 milhões de pessoas.

Novos 
projetos 

recuperam 
pontos 

do pacote 
anticrime

O pacote anticrime, que 
modifica a legislação penal 
e processual penal para 
torná-la mais rigorosa, 
foi aprovado pelo Senado 
na quarta-feira (11). No 
entanto, diversos pontos 
do texto original, proposto 
pelo ministro da Justiça, 
Sergio Moro, foram modi-
ficados na Câmara. Com 
a intenção de recuperar 
pontos do pacote que fo-
ram alterados, o senador 
Elmano Férrer (Podemos-
-PI) apresentou quatro 
projetos tratando desses 
temas. 

“ O nosso propósito é res-
gatar pontos fundamentais 
do pacote anticrime que 
foram retirados do projeto 
aprovado pelo Congresso. 
Para evitar um posterga-
mento na aprovação do 
pacote, decidimos aprová-
-lo como veio da Câmara, já 
com muitos avanços. Agora 
proponho que esses pontos 
sejam finalmente discuti-
dos no Senado”, explicou 
o parlamentar.

Um dos projetos possi-
bilita que as audiências 
com presos sejam realiza-
das por videoconferência, 
para diminuir os gastos 
públicos com o transporte 
deles. Outro institui o plea 
bargain, um acordo entre 
acusação e defesa. Além 
desses, temos o projeto 
que prevê novas causas 
impeditivas e interruptivas 
de prescrição, pois, segun-
do o autor, “ela é a válvula 
de escape da maior parte 
de criminosos para furtar-
-se à aplicação da lei”. 

Segundo o autor dos 
textos, é importante de-
bater esses assuntos que 
foram retirados do pacote 
anticrime, pois “são maté-
rias muito relevantes, que 
correspondem a um anseio 
da sociedade brasileira, 
machucada pela violência 
que se espalhou por todo 
o país” (Ag.Senado).
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Senado vota hoje a transferência 
do Coaf para o Banco Central

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para hoje (17) a votação da MP que transfere o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central (BC)

no combate à corrupção uma 
de suas principais bandeiras, 
se posicionou contrário. Para o 
senador Álvaro Dias (Podemos-
-PR), líder do partido no Sena-
do, não há justifi cativa na mu-
dança desejada por Bolsonaro.

“Coaf prestou extraordi-
nários serviços a CPIs fun-
damentais como a CPI dos 
Correios, a CPI do Mensalão. 
[...] Certamente, crimes foram 
desvendados. A corrupção foi 
colocada à luz para ser com-

batida, denunciada, julgada e 
condenada, certamente com 
grande contribuição e conde-
nada, certamente com grande 
contribuição do Coaf. Essas 
alterações não se justifi cam”, 
disse (ABr).

Proposta acaba com auxílio-moradia 
para senadores e deputados

“O pagamento do auxílio-
-moradia, assim como o paga-
mento do auxílio-mudança e 
até mesmo a cessão de imóveis 
funcionais, se algum dia foram, 
certamente hoje não são mais 
legítimos, morais e probos, 
notadamente diante da aus-
teridade no uso do dinheiro 
público que a situação do país 
exige. Os referidos auxílios 
são dissociados do interesse 
público, constituindo-se em 
práticas muito próximas do 

patrimonialismo”, afi rmou o 
senador.

O relator observa que a 
população passa por um mo-
mento de sacrífi cos, com os 
ajustes fi scais impostos pelo 
governo federal e a reforma 
da Previdência. Para ele, as 
autoridades da República 
devem fazer como a maioria 
dos cidadãos, dispondo de 
parte do seu salário para arcar 
com os custos da sua moradia 
(Ag.Senado).

Percentual de assentos de idosos nos 
meios de transportes

mover mais na sociedade e, por 
meio da maior mobilidade, redu-
zir sua vulnerabilidade social”, 
afi rma o senador.

Segundo o IBGE, entre 2012 e 
2107, a população com 60 anos 
cresceu 18%, passando de 25,4 
milhões para 30,2 milhões de 
pessoas. Também pelo próprio 
IBGE e o Ipea, em 2060 o Brasil 
deverá ter mais de 238 milhões 

de habitantes, sendo 58,2 mi-
lhões de idosos. Isso é um idoso 
entre cada quatro habitantes.

O projeto foi distribuído à 
Comissão de Direitos Humanos. 
Depois segue para a Comissão 
de Infraestrutura, de onde, caso 
seja aprovado sem recursos, 
irá diretamente para exame da 
Câmara por ter caráter termi-
nativo (Ag.Senado).

Lei que exclui 
muçulmanos

provoca caos na Índia

Ex-deputados soltos por engano já 
retornaram à prisão


