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A grava-se no Esta-
do de São Paulo
o clima de desâ-
nimo na Polícia
Civil, sobretudo
entre delegados

de polícia, em decorrência dos
vencimentos e das condições
de trabalho inferiores em rela-
ção aos congêneres de outros
Estados e da própria Polícia
Federal.

O resultado dessa atmosfera
pessimista pode ser medido pe-
la crescente migração de poli-
ciais paulistas, aprovados em
concurso, para trabalhar nos
outros Estados, onde os venci-
mentos são bem maiores. Não
são só os delegados que se incli-
nam pela migração: também es-
crivães e investigadores fazem
o mesmo.

O risco deste fenômeno é a
perda de cérebros e de profis-
sionais experientes numa área
bastante sensível da vida de to-
dos nós. Neste momento, por
exemplo, 18 mil advogados de
todo o Brasil estão inscritos no
concurso em realização pelo
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo para o preenchimento de
aproximadamente 100 vagas
de juiz, com vencimentos ini-
ciais em torno de R$ 17 mil.

Esse enorme interesse dos
advogados pela magistratura
paulista, que permite a seleção
de pessoas qualificadas, decor-
re, é claro, de vencimentos
atraentes e das condições de
trabalho. Mas com a Polícia Ci-
vil paulista, em especial relati-
vamente aos delegados de polí-
cia, ocorre o contrário.

Com a realização do último

concurso em São Paulo, foram
aprovados 180 novos delegados
de polícia, porém, entre eles, 31
já se exoneraram do cargo para
atuar em outros Estados, que re-
muneram mais adequadamente
a atividade.

Não só os novos delegados de
polícia, mas também os mais an-
tigos na carreira, passaram a se
inscrever em concursos progra-
mados nos outros Estados do
País e deixam entrever que a mi-
gração, lamentavelmente, terá
continuidade.

As consequências se refle-
tem diretamente no policia-
mento e na segurança do mais
populoso e mais rico Estado bra-
sileiro. Basta ver, por exemplo,
que 31% dos municípios paulis-
tas se encontram sem delega-
dos, ou seja, com as delegacias
vazias ou ocupadas tão somen-
te um ou dois dias por semana

por algum delegado que acumu-
la o encargo sem nenhuma van-
tagem pessoal.

O mais preocupante é que o
preenchimento das vagas de de-
legado e de outros policiais ci-
vis, decorrentes dessas migra-
ções e das aposentadorias natu-
rais, demora no mínimo dois
anos. Se um delegado ou escri-
vão migra ou se aposenta, não
há substituto e a função que vi-
nha exercendo permanecerá
em aberto, num cenário que se
agrava, sem a menor perspecti-
va de solução.

Mais grave de tudo é que os
vencimentos dos delegados pau-
listas, com o líquido abaixo de
R$ 4 mil, fazem com que muitos

deles se sintam humilha-
dos e desprestigiados,
uma vez que continuam a
ser os salários mais bai-
xos do País. A circunstân-
cia de o Estado mais rico
pagar o pior salário é vis-
ta como afronta e como
desprezo à atividade, co-
mo se ela tivesse reduzi-
da importância.

Em verdade, aqui já se
disse isto e é a pura verda-
de: mesmo Estados de re-
conhecida pobreza, co-
mo Maranhão e Piauí, re-
muneram seus delegados
com importâncias bem
mais elevadas. Isso para
não falar da Polícia Fede-
ral, em que os delegados
recebem aproximada-
mente R$ 17 mil por mês
no início de carreira, para
o exercício de atividades
similares.

Sem nenhuma dúvida,
viu-se que a elevação dos
vencimentos federais a es-
se patamar conferiu nova

dimensão àquela polícia, que se
mostra muito mais eficaz, embo-
ra com o grave comportamento
de muitas vezes preferir o espe-
táculo e a aparição na mídia.

A corrupção de que se tem no-
tícia em muitas delegacias de
polícia no Estado de São Paulo
não se justifica em hipótese al-
guma, mas, sem dúvida, os bai-
xos vencimentos ajudam a com-
preender por que ela ocorre. Os
policiais civis, além do risco de
vida, convivem no combate ao
crime com a escória da socieda-
de, verificando-se muitas vezes
ser tênue, bastante tênue, a li-
nha divisória entre uma ativida-
de e a outra. Aí mora a tentação
do abismo.

É evidente que a população
do Estado de São Paulo deseja e
merece uma polícia muitas ve-
zes melhor. Mas, em virtude das
frequentes notícias envolvendo
a reputação de policiais civis, os
esforços para a melhoria de con-
dições de trabalho e de venci-
mentos esbarram em dificulda-
des políticas difíceis de superar.

Uma das principais reivindi-
cações dos delegados de polí-
cia, por exemplo, é a aprovação
de um projeto de reestrutura-
ção da carreira que tramita pela
Assembleia Legislativa do Esta-
do há mais de dez anos sem ne-
nhuma solução. O projeto, se
aprovado, reduziria de 14 para 7
as carreiras policiais, criando o
ambiente profissional melhor
que a classe deseja.

Os delegados, no entanto,
têm uma lamentável fragilidade
associativa. Não conseguem se
unir e dirigir esforços no mes-
mo sentido, de tal forma que es-
barram sempre em dificuldades
políticas e em ambições pes-
soais dentro da carreira.

Nos dias presentes, cresce o
clima de tensão da Polícia Civil
em relação ao Palácio dos Ban-
deirantes, tendo em vista a
frustração pós-eleitoral de ex-
pectativas. Entre os delega-
dos, não há esperança de que o
novo governo pretenda consti-
tuir uma Polícia Civil melhor e
que a aparelhe mais adequada-
mente. Pelo andar da carrua-
gem, dizem, as prioridades não
os alcançam e se refletirão pro-
gressivamente na segurança
de cada um de nós.

A falta de diálogo cria um cli-
ma quase de antagonismo dos
delegados em relação ao gover-
nador, dando a entender que, se
assim se mantiverem as coisas,
novos e lamentáveis incidentes
poderão se repetir, como a gre-
ve de 59 dias em 2008, que levou
a um conflito entre policiais ci-
vis com militares, bem próximo
ao Palácio.
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OC a m p e o n a t o
MundialdeFute-
bol, organizado
a cada quatro
anos pela Fifa,
entidade priva-

da com sede na Suíça, é um negó-
cio arquibilionário para quem vi-
ve em torno de futebol: jogado-
res,técnicos,dirigentes,prepara-
dores físicos e outros profissio-
nais do ramo; acionistas, redato-
res, narradores e comentaristas
de imprensa, rádio e televisão; e,
sobretudo,osmaiorais daentida-
de organizadora e seus afilhados
pelomundo.Estesinventamaca-
da torneio novas regras que tor-
nam necessárias obras civis que
exigem grandes investimentos:
dos estádios à infraestrutura de
transportes urbanos e aéreos,
além da adaptação da rede hote-
leira para atender à demanda de
público aos jogos.

Paísesquedispõemdecaixapa-
ra cobrir as deficiências de esta-
ções metroviárias, aeroportos,
vias públicas e outras instalações
físicas necessitadas de reforma
para abrigar hordas de aficiona-
dos por futebol lutam para sediar
espetáculostransmitidospelate-
levisão para plateias de bilhões.
Essetipodeinvestimentoimpor-
ta divisas para a sede do torneio
quadrienaletambémgeraimpos-
tos que ajudam a engordar o erá-
rio, o que poderia, se aplicados
com decência e critério, melho-
rar os serviços públicos, sobretu-
do em áreas essenciais e caren-
tes,comosaúde,educaçãoesegu-
rança pública. Em relação a isso,
há três controvérsias. A primeira
é que nunca sede alguma de uma
Copa do Mundo trouxe a lume
umrelatoconfiáveldoslucrosau-
feridos ao longo do evento. A se-
gunda é que mais arrecadação
nem sempre (ou quase nunca?)
representa melhora de atendi-
mento em hospitais, aprimora-
mentodaeducação,especialmen-
teabásica,nemreduçãosignifica-
tiva de índices de violência. Se is-
so foi medido, está mantido sob
rigoroso sigilo. E, no caso do Bra-
sil,queaceitouacondiçãodeisen-
tar os beneficiados de impostos,
este segundo efeito será nulo.

Este país sediará a Copa de
2014daquiatrêsanosequatrome-
ses. Um ano antes, como ocorre
sazonalmente, será testada parte
dos equipamentos para os gran-
des espetáculos num aconteci-
mento de grande repercussão,
masmenoralcancedoqueoMun-
dial propriamente dito, a Copa
das Confederações. Neste mo-
mento,estamos nosegundo está-
gio, no qual governantes come-
çam a assumir compromissos
que, de início, renegaram. O ex-
presidenteLuizInácioLuladaSil-
va (PT), o ex-governador de São

PauloAlbertoGoldman(PSDB)e
o prefeito Gilberto Kassab (ainda
DEM) juraram de pés juntos que
nenhum centavo de dinheiro pú-
blico seria usado na construção
de algum estádio para o torneio.

Osjuramentos,feitosereitera-
dos,jácomeçaramaser sutilmen-
te abjurados. Lula e Goldman saí-
ramdecena,substituídosporDil-
ma Rousseff e Geraldo Alckmin.
Quem deu o pontapé inicial, não
napelota,masnotraseirodocon-
tribuinte, foi o remanescente do
trio, Kassab, sob cuja gestão se
anunciou que está em estudos
umprojetoardilosode socorrer o
Corinthians na construção de
seu estádio em Itaquera para que
sirva de palco para a abertura do
campeonato. Ao lado de Alck-
min,eleouviuDilmagarantirsex-
ta-feira passada que, sim, o pri-
meiro jogo será no estádio do
qualnãoseconhecesequerproje-

to de viabilidade.
O trio multipartidário passou

por cima de algumas evidências
da lógica elementar: nada garan-
tequeSão Pauloterá maisbenefí-
cios do quecustos sediandoa Co-
pa; a cidade tem estádios demais
para atender o Mundial e a agen-
dafutebolísticalocal; eofavoreci-
mento de um clube específico –
em detrimento de seus adversá-
rios – é acintoso. A excelente dre-
nagem do Morumbi no clássico
de domingo deixou claro que o
estádio pode ser reformado com
relativa facilidade para cumprir
as exigências de que a Fifa e sua
representante no Brasil (a CBF
de Ricardo Teixeira) não abrem
mão. Até o Pacaembu, que a Pre-
feitura por pouco não ce-
deu em comodato ao mes-
mo Corinthians, agora be-
neficiado, e a Arena Pales-
tra Itália, que o Palmeiras
está reconstruindo às suas
expensas,têmsobreoPiri-
tubão uma vantagem es-
sencial: eles existem. A op-
ção anunciada por Dilma,
Alckmin e Kassab de que o
jogo inicial será disputado
nazonalesteequivaleàde-
cisãodeumdiretordecine-
ma que, precisando de um
bebê, incentiva o flerte de
um casal para contratar o
filho que será gerado, an-
tes sequer de ter início o
namoro dos pais. Se vivos
fossem, Aristóteles e San-
to Tomás de Aquino te-
riam de recorrer ao Pro-
con para salvar a honra da
lógica que descreveram.

O aval da presidente,
do governador do Estado
e do prefeito de São Paulo
à decisão monocrática de
Ricardo Teixeira, presi-

dente da CBF e rei do comitê or-
ganizador da Copa no Brasil, só
se explica por interesses eleiçoei-
ros. O Mundial será disputado
em ano de eleições e disso que-
rem tirar proveito. Mas, como os
trêsdeverãoestaremcampos po-
líticos opostos nas eleições para
governador e presidente em qua-
tro anos e terão de dividir a grati-
dão do eleitorado (nem sempre
tão grato assim) no vale-tudo do
marketing eleitoral, pouco im-
portaráquemgoze daregalia. Im-
porta é que o cidadão pagará as
despesas. A conversa fiada de
que o contribuinte não bancará
o banquete em que se refestela-
rão os barões do marketing es-
portivo, dos meios eletrônicos
de comunicação de massas e da
burocracia federal não o livrará
de arcar com o prejuízo, mesmo
expulso das arquibancadas pelo
alto custo dos ingressos. Relató-
rio insuspeito do Tribunal de
Contas da União expõe a carta
que os dirigentes da República e
dos esportes pretendiam man-
ter escondida na manga: dos R$
23 bilhões a serem gastos em
obras, só R$ 336 milhões ficarão
por conta do setor privado, res-
tando 98,5% para o cidadão dei-
xado de fora financiar.

Pelo andar da carruagem, não
há garantia de que a Copa de 2014
será disputada neste país sem es-
tádios, aeroportos, vias públicas,
hotéiseoutrosequipamentosexi-
gidos pelos organizadores. Em
vezde fazerem ojogoda “cartola-
gem” só por demagogia barata,
Dilma, Alckmin e Kassab seriam
mais espertos se saíssem de fini-
nho e devolvessem o mico anun-
ciado à Fifa e à CBF, seus legíti-
mos criadores.
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SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Policiais paulistas
migram por salários
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JOSÉ
NÊUMANNE

Copa de 2014: crônica
do mico anunciado

CHUVAS
Solução em 40 anos

A população de São Paulo agora
poderá dormir tranquila sabendo
que o problema das enchentes
pode ser resolvido daqui a 40
anos. O tempo passa tão rápido
que, ao olharmos para o calendá-
rio, estaremos comemorando o
réveillon de 2051. Parabéns aos
nossos prefeitos!
ARIOVALDO J. GERAISSATE
ari.bebidas@terra.com.br
São Paulo

O destino de Kassab

Enquanto as chuvas inundam
São Paulo, causando caos, mor-
tes e destruição, o prefeito Gilber-
to Kassab parece só se ocupar da
sua carreira política, na busca
por mais poder e benefícios pes-
soais. Os paulistanos estão joga-
dos à própria sorte, lutando co-

mo podem para sobreviver ao
caos. Pobre cidade.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

BOLSA-FAMÍLIA
Reajuste aos fiéis

Mais um golpe será dado no bol-
so do contribuinte brasileiro. Pa-
ra quem trabalhou por 35 anos da
vida e atualmente recebe uma
aposentadoria pífia, o aumento
foi de 6,86%, após longa discus-
são no Congresso, ameaça de re-
taliação a parlamentares que con-
trariassem o governo e, principal-
mente, passando por cima da
Constituição. Entretanto, o au-
mento do benefício recebido por
fiéis eleitores, o Bolsa-Família,
chegará a 45%. É uma afronta ao
povo brasileiro.
CLAUDIO D. SPILLA
Claudio.Spilla@CSpilla.org
São Caetano do Sul

ORÇAMENTO
Só agora?

É aviltante a declaração do minis-
tro da Fazenda de que parte do
corte de gastos previsto pelo go-
verno será atingida reduzindo as
fraudes no seguro-desemprego.
E por que isso não foi feito antes?
Só no Brasil um ministro diz tal
bobagem e fica por isso mesmo.
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

SUDECO
Sem novas despesas

Em relação ao editorial A recria-
ção da Sudeco (28/2, A3), o Minis-
tério da Integração Nacional es-
clarece que a Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Sudeco), instituída pela
Lei Complementar n.º 129
(8/1/2009), não vai gerar novas

despesas para a União. A estrutu-
ra organizacional será transferi-
da integralmente da Secretaria
de Desenvolvimento do Centro-
Oeste, que será extinta. O novo
órgão responde a um desejo anti-
go de quatro Estados: Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Goiás e
Distrito Federal. A Sudeco será
responsável por criar estratégias
de desenvolvimento para a re-
gião. Terá ainda autonomia e agi-
lidade administrativa para articu-
lar com municípios, Estados, so-
ciedade civil e setor produtivo.
Trata-se, portanto, de uma inicia-
tiva positiva, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, com o objetivo
de fomentar iniciativas para pro-
mover o desenvolvimento susten-
tável. A Sudeco será um impor-
tante instrumento para atingir a
meta do governo federal de erra-
dicar a miséria no País.
FERNANDO BEZERRA COELHO,
ministro da Integração Nacional
bonetto01@gmail.com
Brasília

N. da R. – O ministro anuncia o ad-
vento de uma nova era na adminis-
tração pública brasileira: a criação
de um órgão sem a criação de des-
pesas. O tempo dirá se ele é bom
profeta.

ENSINO RELIGIOSO
‘Panfleto anticlerical’

Oportuno e objetivo o artigo de
Eros Grau (Um panfleto anticleri-
cal, 1/3, A2). A ação direta de in-
constitucionalidade movida pela
Procuradoria-Geral da República
(PGR) contra o ensino religioso
nas escolas públicas é realmente
absurda e atemporal, além de
contrariar a Constituição. Embo-
ra o ensino confessional seja fa-
cultativo, o acesso ao ensino reli-
gioso deve ser garantido a todos
(parágrafo 1.º do artigo 210).
Além disso, o Brasil admite qual-
quer tipo de culto.
CARLOS E. BARROS RODRIGUES
ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

Politicamente correto

O artigo de Eros Grau permite
outras reflexões. Valho-me de
análise do filósofo francês decla-
radamente ateu Luc Ferry, em
sua obra Apprendre à Vivre, em
que faz uma constatação: “As civi-
lizações que não conheceram o
cristianismo têm grandes dificul-
dades em aceitar regimes demo-
cráticos, porque a ideia de igual-
dade, notadamente, não tem na-
da de evidente para elas” (tradu-
ção livre). Ferry também reco-
nhece que na raiz de toda a dou-
trina que fundamenta a declara-
ção universal dos direitos huma-
nos está o cristianismo. Assim, a
iniciativa da PGR insere-se, tal-
vez, na ditadura do politicamen-
te correto que avassala o País, fa-
zendo com que uma instituição
que deve ser proativa tenha perdi-
do uma grande oportunidade: a
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ALOÍSIO DE
TOLEDO CÉSAR

Todo o meu povo me ama

LEO MARTINS

São Paulo perde para
outros Estados pessoas
experientes numa área
sensível da nossa vida

Dilma, Alckmin e Kassab
deveriam devolver esse
fiasco inexorável a seus
criadores: a Fifa e a CBF
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