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Cada vez mais me incomoda a capacidade de nossos governantes de pensar mais em si e menos 
na população. Neste momento em que a realidade de muitos brasileiros é recorrer a auxílios; 
que há aumento no número de moradores de ruas e pedintes nas sinaleiras; percebemos que 
nossos políticos estão cada vez mais distantes de nós. 
 
Talvez não seja só pelo distanciamento deles da realidade, do dia a dia. Talvez seja também por 
nem sempre os mais votados pela população serem de fato eleitos, devido ao quociente eleitoral. 
Se olharmos sob esse prisma, não estamos escolhendo de fato nossos representantes. Seria um 
jogo de tabuleiro que recomeça a cada 04 anos, mas as peças seguem praticamente a
as regras são mexidas para, a cada vez, manter as mesmas peças no tabuleiro. 
 
Desde a exclusão da possibilidade de empresas poderem contribuir para os partidos políticos, 
estes buscaram soluções para seu financiamento. No entanto, ao invés de re
óbvias, como redução de custos e aumento de sua base de “filiados”, com programas e ações de 
fato interessantes, assistimos os partidos avançarem sobre os cofres públicos. Serão R$ 4,9 bilhões 
para gastar com eles mesmos neste ano. A distr
não eleitas, decidida através de uma regulamentação validada junto aos partidos sugere que a 
renovação não é interessante, uma vez que as maiores bancadas recebem as maiores verbas, e 
consomem a maioria dos recursos. Embora já aprovado, há uma ação tramitando no STF, ajuizada 
pelo Partido Novo, visando reduzir o valor do Fundo Eleitoral.
 
É nosso dever participar da política, seja ela partidária ou não, pois envolve valores caros à 
sociedade, com reflexos na vida de todos. A política tem origem nobre, assim como pode ser 
grandioso o seu resultado. Nossa voz deve ser ouvida para que os elevados valores pagos em 
impostos sejam revertidos para a população, a ponto de termos uma sociedade educada o 
suficiente para compreender o seu poder e a sua responsabilidade. 
 
Por isso, defender o fim do Fundo Eleitoral e uso racional dos recursos públicos, com foco no 
desenvolvimento econômico e social, e não na manutenção de máquinas públicas inchadas, 
custosas e ineficientes, oportunizará a redução da carga tributária e mais dinheiro disponível no 
caixa das empresas para investimento e no bolso dos cidadãos para melhor qualidade de vida.
 

Membro da Diretoria Ampliada da CICS Canoas.
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O FUNDÃO SEM FUNDO 

Cada vez mais me incomoda a capacidade de nossos governantes de pensar mais em si e menos 
na população. Neste momento em que a realidade de muitos brasileiros é recorrer a auxílios; 
que há aumento no número de moradores de ruas e pedintes nas sinaleiras; percebemos que 
nossos políticos estão cada vez mais distantes de nós.  

Talvez não seja só pelo distanciamento deles da realidade, do dia a dia. Talvez seja também por 
mais votados pela população serem de fato eleitos, devido ao quociente eleitoral. 

Se olharmos sob esse prisma, não estamos escolhendo de fato nossos representantes. Seria um 
jogo de tabuleiro que recomeça a cada 04 anos, mas as peças seguem praticamente a
as regras são mexidas para, a cada vez, manter as mesmas peças no tabuleiro. 

Desde a exclusão da possibilidade de empresas poderem contribuir para os partidos políticos, 
estes buscaram soluções para seu financiamento. No entanto, ao invés de re
óbvias, como redução de custos e aumento de sua base de “filiados”, com programas e ações de 
fato interessantes, assistimos os partidos avançarem sobre os cofres públicos. Serão R$ 4,9 bilhões 
para gastar com eles mesmos neste ano. A distribuição desse valor, feita por um grupo de pessoas 
não eleitas, decidida através de uma regulamentação validada junto aos partidos sugere que a 
renovação não é interessante, uma vez que as maiores bancadas recebem as maiores verbas, e 

s recursos. Embora já aprovado, há uma ação tramitando no STF, ajuizada 
pelo Partido Novo, visando reduzir o valor do Fundo Eleitoral. 

É nosso dever participar da política, seja ela partidária ou não, pois envolve valores caros à 
vida de todos. A política tem origem nobre, assim como pode ser 

grandioso o seu resultado. Nossa voz deve ser ouvida para que os elevados valores pagos em 
impostos sejam revertidos para a população, a ponto de termos uma sociedade educada o 

a compreender o seu poder e a sua responsabilidade.  

Por isso, defender o fim do Fundo Eleitoral e uso racional dos recursos públicos, com foco no 
desenvolvimento econômico e social, e não na manutenção de máquinas públicas inchadas, 

s, oportunizará a redução da carga tributária e mais dinheiro disponível no 
caixa das empresas para investimento e no bolso dos cidadãos para melhor qualidade de vida.
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Cada vez mais me incomoda a capacidade de nossos governantes de pensar mais em si e menos 
na população. Neste momento em que a realidade de muitos brasileiros é recorrer a auxílios; em 
que há aumento no número de moradores de ruas e pedintes nas sinaleiras; percebemos que 

Talvez não seja só pelo distanciamento deles da realidade, do dia a dia. Talvez seja também por 
mais votados pela população serem de fato eleitos, devido ao quociente eleitoral. 

Se olharmos sob esse prisma, não estamos escolhendo de fato nossos representantes. Seria um 
jogo de tabuleiro que recomeça a cada 04 anos, mas as peças seguem praticamente as mesmas e 
as regras são mexidas para, a cada vez, manter as mesmas peças no tabuleiro.  

Desde a exclusão da possibilidade de empresas poderem contribuir para os partidos políticos, 
estes buscaram soluções para seu financiamento. No entanto, ao invés de recorrer a medidas 
óbvias, como redução de custos e aumento de sua base de “filiados”, com programas e ações de 
fato interessantes, assistimos os partidos avançarem sobre os cofres públicos. Serão R$ 4,9 bilhões 

ibuição desse valor, feita por um grupo de pessoas 
não eleitas, decidida através de uma regulamentação validada junto aos partidos sugere que a 
renovação não é interessante, uma vez que as maiores bancadas recebem as maiores verbas, e 

s recursos. Embora já aprovado, há uma ação tramitando no STF, ajuizada 

É nosso dever participar da política, seja ela partidária ou não, pois envolve valores caros à 
vida de todos. A política tem origem nobre, assim como pode ser 

grandioso o seu resultado. Nossa voz deve ser ouvida para que os elevados valores pagos em 
impostos sejam revertidos para a população, a ponto de termos uma sociedade educada o 

Por isso, defender o fim do Fundo Eleitoral e uso racional dos recursos públicos, com foco no 
desenvolvimento econômico e social, e não na manutenção de máquinas públicas inchadas, 

s, oportunizará a redução da carga tributária e mais dinheiro disponível no 
caixa das empresas para investimento e no bolso dos cidadãos para melhor qualidade de vida. 


