
os últimos anos, a reputação 
dos arrecadadores de dinhei
ro para campanhas eleitorais 
foi contaminada por suspeitas 
de negócios escusos. À me

dida que o julgamento do mensalão 
avança e documentos oficiais chegam 
à CPI do Cachoeira, a má fama dos te
soureiros só se agrava. Nesse cenário de 
descrédito, empresas hesitam em fazer 
doações. O resultado são arrecadações 
pífias e uma crise generalizada nos co
fres dos partidos políticos. Para driblar 
a resistência à figura dos tesoureiros e 
o temor de os doadores se envolverem 
em novos escândalos, candidatos co
meçaram a adotar estratégias emergen-
ciais de sobrevivência financeira. Essas 
mudanças incluem a substituição do 

procedimento de cap
tação de recursos e a 
escalação de ocupan
tes de cargos públicos 
para pedir dinheiro a empresários. 

A candidatura de Patrus Ananias (PT) à 
Prefeitura de Belo Horizonte é um exemplo 
da preocupação com a conduta dos arreca
dadores. O petista criou um grupo gestor 
composto por três pessoas para administrar 
a entrada e a saída das doações e descon
centrar o poder no processo. "Foi uma 
ideia para ninguém ficar com excesso de 
responsabilidade e poder", explica Luiz 
Alberto Vieira, encarregado de fazer os 
pagamentos. O mesmo aconteceu em 
cidades como Salvador, Maceió e Porto 
Alegre. Em uma estratégia um pouco 
mais arriscada, outros candidatos op

taram por abolir a figura do tesoureiro 
e nomear um grupo financeiro, com 
poderes formais de passar o pires. A 
coordenação desse grupo fica, geral
mente, nas mãos de aliados que ocupam 
cargos públicos, acostumados a tratar 
de contratos e licitações com empresas 
privadas. "É uma forma de facilitar o 
percurso, já que a pessoa que contratou 
sabe as empresas que um dia já benefi
ciou", diz um ex-tesoureiro tucano. 

No Recife, Humberto Costa (PT) 
optou por Dílson Peixoto, que preside a 
Empresa Pernambucana de Transporte 
Intermunicipal desde 2011. Nos últimos 
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anos, ele foi o responsável por conces
sões, permissões e autorizações para o 
funcionamento do milionário mercado 
de transportes do Estado. Dílson inte
grava a cota do PT no governo Eduardo 
Campos (PSB). Ele deixou o cargo no 
dia 10, mas ainda mantém uma sala 
no órgão. O candidato a prefeito de 
Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), 
criou um grupo para administrar os 
recursos e colocou no comando um 
ex-funcionário público. Marcelo Abi 
Saber foi secretário de Assuntos Ins
titucionais e, antes disso, tinha sido o 
braço direito do prefeito na empresa 
Batik, fornecedora de equipamentos 
de telecomunicações. "Somos uma 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2233, p. 56-57, 29 ago. 2012.




