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O jogo limpo do Brasil

O

Valdir Cimino

Brasil está na moda. É o país do pré-sal, da
Copa, da fashion rocks e, agora, das Olimpíadas e Paraolimpíadas. Definitivamente, estamos com tudo! A previsão é que seremos a 5ª economia do mundo e, quem sabe, um G maior do que o 20.
Somos um país de muitas contradições. Nossa política
é corrupta. Você sabia que ainda temos muitos vereadores que trabalham intensamente para modificar o
nome de ruas e praças? O petróleo que nem extraído
foi já é motivo de discórdia na distribuição de renda
da União. Nossos maiores craques moram fora do País,
não somos e nunca fomos relevantes no quadro de medalhas olímpicas e, onde somos, pouco investimento é
dedicado. O tráfico de drogas continua a interferir em
nossas vidas e talvez por isso tenhamos uma cidade
maravilhosa que, de tão maravilhosa, conseguiu trazer
as Olimpíadas para si.
Abençoada por Deus e abraçada por Cristo, vamos
torcer para que dessa vez as estruturas a serem
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erguidas não custem os olhos da cara do brasileiro.
Tomara que todos esses eventos possam trazer mais
saúde e oportunidades, e o que nos resta, é torcer para
que o Brasil melhore seu desempenho e o Rio não fique
como a Grécia.
Aprendemos com Santo Agostinho que o livre-arbítrio
existe para nos lembrar que são nossas as escolhas
que nos fazem agir entre o bem e o mal. Nosso
conhecimento, nossa fé, nossas sensações e vontades
existem como algo verdadeiro, mas a forma como
externamos essa verdade, como entendemos nossa
liberdade, é o resultado do que determinamos a nós
mesmos. Queremos a Copa e a Olimpíada, é claro,
e queremos, também, que esses eventos tragam
prosperidade e não processos longos para descobrir
quem superfaturou o que!
O poder e o dinheiro falam mais alto, mas nem sempre
suplantam a capacidade que todos temos de fazer um
trabalho bem-feito. Com certeza, durante a Olimpíada,
teremos a participação de voluntários em diversas áreas, sendo as mais comuns a dos tradutores, intérpretes
para mais de 50 línguas, e atividades, como orientar as
pessoas nos locais de competições. Em uma pesquisa simples na internet, soube que já há interessados.
Acredito que esses voluntários querem estar ali por
algo verdadeiro, aprender talvez, fazer parte de um projeto grandioso como uma Olimpíada ou simplesmente
colaborar com o Brasil. A organização precisa dessas
pessoas, senão o custo seria muito alto. Imagine que,
na última edição dos Jogos Olímpicos, foram 100 mil
voluntários fazendo um trabalho fundamental de organização. Hoje, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, existe um cálculo para valorar a hora do trabalho
voluntário, e dentro desse valor incluímos a satisfação
do resultado de seu trabalho. Como vemos, tudo tem
o seu preço e tudo pode ser mensurado, até mesmo
os valores humanos. Minha colaboração para com os
Jogos é sugerir que é necessário mensurar os riscos
do PAC da Copa e do PAC da Olimpíada para que se
saiba se esses eventos serão bons ou ruins para o Brasil. Com o resultado, o livre-arbítrio de quem comanda
essa história dirá qual a decisão a tomar de acordo com
os resultados, e então, votaremos em 2010.

Brasil mostra a sua
cara agora e sempre
www.institutoagora.com.br
O Instituto Ágora em Defesa do Eleitor e da Democracia constitui-se em um observatório civil, com foco no Poder Legislativo,
e ao mesmo tempo em uma agência de notícias independente,
que acompanha os trabalhos dos representantes políticos e neles interfere com sugestões e críticas da populaç ão.
Em defesa do eleitor e da democracia lança Transparência &
Participação, um programa de estruturação de redes de monitoramento e incidência em Legislativos locais (Câmaras de
Vereadores).
A partir do trabalho jornalístico diário, registrando sessões
plenárias, comissões técnicas, audiências públicas, eventos e
comissões de inquérito, clippings da produção legislativa são
separados por área e enviados a atores-chave, que por sua vez
dialogam com as organizações que trabalham os mesmos temas
em sua cidade. O ator operativo disponibiliza duas ferramentas,
uma de acompanhamento, “clippings”, e outra de controle, os
“aplicativos” (de percepção, impacto e expectativa) sobre leis
e legisladores.
Dos temas de políticas públicas em curso nos Parlamentos Municipais de São Paulo e Rio de Janeiro, duas áreas de concentração se destacam: diversidade, juventude e direitos humanos;
criança, educação, arte e cultura.
Já o Movimento Voto Consciente, entidade cívica e apartidária
formada por voluntários, também tem por missão acompanhar
o desempenho dos vereadores nas Câmaras Municipais e dos
deputados estaduais nas diversas Assembléias, participando da
discussão sobre políticas públicas e acompanhando o trabalho
parlamentar.
Antes de reivindicar seus direitos o cidadão brasileiro tem que
atentar para seus deveres: votar, cobrar e participar.

conexões
O Movimento Voto Consciente disponibiliza
para a sociedade o curso de formação política,
em cujo conteúdo, de fácil compreensão, são
debatidos os seguintes temas: Democracia
- da direta à participativa; Presidencialismo e
parlamentarismo; Partidos políticos no Brasil;
Sistema Eleitoral; Sistema político e propostas de
reformas; Pesquisas e comportamento eleitoral;
Mídia, marketing e política; Desenvolvimento
econômico, política internacional e o contexto da
globalização. www.votoconsciente.org.br

saiba mais
Marketing Político e
Governamental - Francisco
Gaudêncio Torquato do Rego
Uma coletânea de pequenas
lições e conselhos, fundamentada
nos princípios do marketing e
em nossa realidade política.
Útil para candidatos a postos
eletivos e para funcionários
governamentais.
O Pensamento Social no Brasil
- Luiz Antonio de Castro Santos
Dedica-se ao estudo de temas
do pensamento social no Brasil,
particularmente à obra e à
vida de Gilberto Freyre, Sérgio
Buarque de Holanda e Caio
Prado Júnior, bem como ao
exame de figuras centrais na
história da reforma sanitária e
educacional no Brasil.
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