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 INTRODUÇÃO    Existe no Brasil grave distorção na matriz de infraestrutura de transporte 

e seus modais, cujas consequências no setor rodoviário chegam a níveis desumanos, são 

extremamente onerosas para o Povo e bloqueiam o desenvolvimento do País, haja vista a 

diversidade e natureza das nossas riquezas, distribuição dos polos econômicos regionais e 

demais aspectos geopolíticos. Assim é útil para esse entendimento a visão da MATRIZ DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE estudada pelos Engenheiros (área de concentração Estradas e 

Transporte) no contexto de matérias e disciplinas como  MEIOS DE TRANSPORTE, ECONOMIA, 

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRÁFEGO. Essa matriz está sintetizada, abaixo, considerando 

na análise e discussão da matriz uma determinada massa padrão1 com ênfase nos 03 

primeiros modais, abstraindo-se o transporte de passageiros nos 03 primeiros modais. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   MODAIS e  IDENT.                        CARACTERÍSTICAS                   CUSTO  REL.             Obs-  .  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   1    CABOTAGEM           Grandes massas a grandes distâncias,                     Capacitação 

   (transp. marítimo, hidrovias)  países com      1 : 1             em  navios 

                             dimensões continentais (a exemplo do Brasil).           infraestrutura   

                 portuária, etc 

   2    FERROVIÁRIO     Massas e distâncias grandes e médias,           3 : 1     Linhas-troncos  

    maior  velocidade média    de             N-S, L-O                                                                                                                                                                                 
                                        deslocamento                       ramais, terminais 
                       ferroviários                                        
                                                         (200 % superior 
                  ao M-1. 

   3    RODOVIÁRIO      Pequenas massas a pequenas distâncias, 
                               ligações  e movimentação de massas nas     9 : 1      (800% superior             

               ligações intermodais.                                                  ou 500% ao M-2 

 
 

   4    AEROVIÁRIO       Massas especiais e valores, passageiros,  

                                         a grande e médias distâncias.                 55 :1   (5400% > ao M-1)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Notas: 

http://www.youtube.com/watch?v=UL2_DW3Cl2k
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i) -  A unidade de custo em transportes, UCT, é medida em unidade monetária/unidade de massa (ou por 

passageiro) x distância. Por exemplo  em R$/(ton. x km) para massas e produtos ou R$/(pass. x km), para 

passageiros.  Massa  

ii) - Esses dados referem-se a dados presumíveis disponíveis há cerca de 02 décadas.  Há novos valores de custos 

divulgados pela Federação Nacional dos Engenheiros Rodoviários. Note-se que valores exatos de custos reais 

são próprios de cada país e de sua  infraestrutura efetiva.  

iii) - Foram abstraídos da matriz acima outros modais como hidrovias, minerodutos e outros tipos de adutores 

industriais  - dutovias -,  dada a dificuldade de  estudos contemplando a Matriz na sua totalidade. 

iv) O termo massa esta sendo empregado  para designar matérias-primas como minérios, petróleo, carvão, 

etc., produtos industrializados: querosene  gasolina, etanol, mercadorias; e produtos manufaturados. 

Rigorosamente, do ponto de vista da Física deveríamos empregar o termo peso,  pelo fato de que a massa 

de qualquer corpo estará sujeita ao campo gravitacional da Terra.  Como o peso dimensionalmente 

equivalente à força, o deslocamento de qualquer corpo implica a realização de trabalho e consumo de 

energia. A matrizes de infraestrutura de transporte e a matriz energética comportam-se como colunas de 

sustentação do desenvolvimento de qualquer pais, e, por esta razão devem ser alvos de preocupação 

permanente da parte dos administradores e gestores públicos.   

--------------------------------- 

 Como consequência da distorção (grandes cargas fora dos modais próprios) tem-

se o tráfego pesado sobre as rodovias brasileiras originando: a rápida deterioração da 

rede rodoviária, impossibilidade técnica de manutenção adequada, elevados custos de 

recuperação ou de reconstrução, respectivamente, R$ 175.000,00/km, R$ 575.000,00/km e 

R$ 765.000,00/km segundo a Federação Nacional dos Engenheiros (www.fne.org.br); 

158.893 acidentes nas rodovias federais (em 2009) mais de 5.900 pessoas mortas, mais de 

55 mil feridos (www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes), 

e custos de  alguns milhões de Reais ao Sistema de Saúde Pública e de Previdência.  

Recaem ainda sobre os proprietários de automóveis o alto valor do IPVA, a taxação do 

imposto sobre combustível (53,03%)  e cumulativamente, novos ônus com os pedágios.2 O 

simples exame da matriz mostra como historicamente o Brasil teve essa Matriz submetida 

a injunções externas, e/ou sem planejamento estratégico, impondo a grave distorção no 

transporte terrestre e/ou marítimo, seja de massas ou passageiros.  Restam a condição 

de mercado cativo de equipamentos no setor e, o elevado custo do item-transporte nos 

produtos e serviços que impede os brasileiros usufruir plenamente das riquezas, além de 

bloquear o desenvolvimento. Enfim um País de dimensões continentais  transportado 

sobre pneus !  - mais de 65% do total de carga -,  e grande dependência externa de 

navios. O resultado prático disto se manifesta  em grandes perdas de energias dificulta 

muito o desenvolvimento do Brasil. 

    Na composição de custo unitário de produto transportado por caminhão ou carreta  

tem-se a incidência de valor 500% maior do que se fossem transportados por ferrovias e 

um valor ainda maior (800%) se a matéria-prima e produtos fossem  transportados em 

Navios3.  Uma segunda incidência e aumento de custo das mercadorias ocorre quando o 

produto industrializado ao sair da fábrica é levado aos centros distribuidores e 

consumidores por rodovia. 

     

  1.   A INDUSTRIA NAVAL E O TRANSPORTE MARÍTIMO 

http://www.youtube.com/watch?v=ERJKUlZEGUo
http://www.fne.org.br/
http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes


3 
 

 Nas questões relativas à industria naval e ao transporte marítimo, vale lembrar que  o 

Comercio exterior - soma das importações e exportações -, totalizou, de janeiro a outubro 

de 2005, um montante na ordem de US$ 160 bilhões, sendo feito transporte de cerca de 

95% dos produtos, por via marítima.   

Ademais não é só o valor financeiro que conta, pois, em tempos de 

globalização, nossa produção emprega insumos importados, de tal sorte que 

interferências com nosso livre trânsito sobre os mares podem levar-nos, 

rapidamente, ao colapso. A conclusão lógica é a de que somos de tal 

maneira dependentes do tráfego marítimo que ele se constitui em uma de 

nossas grandes vulnerabilidades. Como agravante, o País gasta com  fretes 

marítimos, anualmente, cerca de US$ 7 bilhões, sendo que apenas 3% desse 

total são transportados por navios de bandeira brasileira.  (CARVALHO, 2006) 

CIRM Comissão Interministerial para os recursos do Mar.      

 Assim, tendo o Brasil sua frota de navios deixará de gastar tão elevados recursos e ainda 

poderemos transportar riquezas em navios de bandeira verde-amarela para outros países, 

principalmente no apoio aos países do MERCOSUL.   

–  Perguntas cruciais :  por que nos governos anteriores foi descontinuado o ritmo  de 

atividades da  Marinha Mercante Brasileira e da Escola de Formação de Oficiais da 

Marinha Mercante -  EFOMM do Rio de Janeiro e de Belém  ?    

        Por isso, é da maior relevância (e urgência !)  a atenta observação do  setor 

Marítimo  da   Economia, por todos os brasileiros e brasileiras,  pois  é este setor  um 

componente decisivo  do  Megavetor do desenvolvimento ou do aniquilamento (CERQUEIRA  

Nt. e   FERREIRA, 2009 p. 455). Neste sentido é oportuna a leitura cuidadosa do artigo:   A 

Importância da Marinha Mercante Brasileira,   Eliane Arêas Fadda, (1999)  e  Informativo  

da CIRM, referido acima. 

       O Brasil  possui  a 2a  maior jazida de ferro do mundo, em volume  (1a no teor 

trióxido de ferro);  um dos maiores parques siderúrgicos, mas não temos navios nem 

ferrovias e, sendo os projetos econômicos subalternos a interesses externos, não nos é 

possível fechar o ciclo de utilização de volumosas reservas de minério e de nosso parque 

siderúrgico.  Instala-se o processo de descontinuidade da industria naval e da Marinha 

Mercante Brasileira e o desaparelhamento dos portos,  restando ao Brasil a condição de 

simples fornecedor de matéria-prima (minério de ferro e outros produtos naturais)  para o 

exterior, a preços controlados.  Além disso o País fica submetido ao dispêndio, a cada 

ano, de bilhões de dólares  destinados ao  custeio do frete de navios de bandeiras 

estrangeiras.  Surpreendentemente o mesmo aconteceu com   a rede ferroviária 

brasileira. 

 

 2.   O BINÔMIO FERROVIA X  RODOVIAS - CONSEQUÊNCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx9NtzkXexQ
https://www.mar.mil.br/secirm/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Mercante_Brasileira#Hist.C3.B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/EFOMM
http://www.twiki.ufba.br/twiki/pub/IGeo/NoticiaIGeo20100929125031/Defesa_Direitos_Humanos.pdf
http://osaciperere.wordpress.com/11-2/foi-manchete/a-universidade-versus-desafios-do-3o-milenio-e-sustentabilidade/
http://www.navioseportos.com.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=50:importancia&catid=35:historia-mm-brasileira&Itemid=82
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O setor ferroviário é decisivo no apoio ao transporte marítimo ou 1o modal, sendo ambos 

muito críticos na questão do desenvolvimento.  Então faz-se a pergunta o que aconteceu 

com as Ferrovias brasileiras e com a Rede Ferroviária Federal  S.A   (RFFSA) ?   

       Em 1992, a RFFSA foi incluída no Programa Nacional de 

Desestatização, ensejando estudos, promovidos pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que recomendaram a 

transferência para o setor privado dos serviços de transporte ferroviário 

de carga. Essa transferência foi efetivada no período 1996/1998, de 

acordo com o modelo que estabeleceu a segmentação do sistema 

ferroviário em seis malhas regionais, sua concessão pela União por 30 

anos, mediante licitação, e o arrendamento, por igual prazo, dos ativos 

operacionais da RFFSA aos novos concessionários.   Disponível em:  

http://www.rffsa.gov.br/principal/historico.htm 

 

       Na questão da política de transporte de cargas -- que persistiu apesar da 

privatização do setor ferroviário -, e da concentração de tráfego nas rodovias  destaca-se 

o  aumento assustador a cada ano do número de veículos: automóveis ônibus e 

caminhões, gerando insegurança, comprometimento da vida útil dos pavimentos  e 

acidentes cada vez mais graves. E, disso decorre a responsabilização do governo atual, 

por um grande número de pessoas, infelizmente, sem a devida percepção do histórico do 

problema e das causas reais associadas à distorção da matriz de infraestrutura dos 

transporte no Brasil. 

      Os Quadros 2 e 3 abaixo mostram um dos resultados da política de transporte de 

cargas  e passageiros por Rodovias. Tal política persistiu apesar da privatização do setor 

ferroviário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         QUADRO 2       ACIDENTES COM VEÍCULOS APENAS 

                                        NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS  (Anos:  2007 a 2011) 

2007 2008 2009 2010 2011 SOMAS                     FAIXA  ETÁRIA    

3.615 3.687 3.943 4.041 3.768 19.054 Crianças e pré-adolescentes   < 13 anos 

39.214 40.161 43.855 47.861 48.088 219.179 Adolesc.  e   adultos  13 a 33  anos 

54.532 58.229 65.234 74.578 77.346 329.919        Adultos,  idades acima de 33 anos 

97.361 102.077 113.032 126.480 129.202 568.152   

Fonte: Arquivo pessoal do A.                                      Dados primários:  DNIT-DPRF (2007, .. 2011)    

https://www.facebook.com/pages/Dilma-E-As-Rodovias-Do-Nordeste/158662907621666?sk=timeline
https://www.youtube.com/watch?v=ERJKUlZEGUo
https://www.youtube.com/watch?v=ERJKUlZEGUo
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        Esses dados mostram que ao se completar 01 década, em 2016 -- portanto no 

meado da legislatura do candidato vencedor das eleições presidenciais -2014, serão mais 

de 1 milhão de brasileiros vitimados nas rodovias brasileiras, dentre esses mais de 50 mil 

crianças e pré-adolescentes !  e, provavelmente, mais de 80 mil mortos ! Esta é 

certamente  a pior estatística em relação a outros países e que envergonha o Povo 

brasileiro,  e,  pela gravidade,  forçosamente, teria que aparecer, (ou não !?)4 nos 

recentes debates dos Planos de Governo dos candidatos à eleição presidencial, ou, 

minimamente,  estar no contexto  das questões formulados por profissionais da imprensa.  

Lamentavelmente, sobre tão angustiante questão imperou o  total silêncio.  

         Os distintos leitores e leitoras se o desejarem, poderão assistir aos vídeos abaixo 

selecionados aproveitando o ensejo para suas próprias reflexões e conclusões. Os 

mesmos  evidenciam de modo contundente o resultado aqui no Brasil, da ênfase em 

décadas passadas, dada à política de transporte rodoviário no rastro das privatizações das 

ferrovias brasileiras.  Observa-se nos países desenvolvidos como o transporte da carga 

pesada destinada a portos, centros industriais e polos econômicos  concentra-se nas 

ferrovias e, geralmente, em  trens específicos:  combustíveis, minério, graneleiros, etanol, 

querosene e gasolina, etc. em alguns dos exemplos selecionados podemos ver rodovias 

      QUADRO 3    MORTOS EM ACIDENTES COM VEÍCULOS APENAS 

                     NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS  (Anos:  2007 a 2011) 

2007 2008 2009 2010 2011 SOMAS 
 

5.818 5.469 5.897 6.873 6.848 30.905 Homens 

1.239 1.344 1.423 1.690 1.552 7.248 Mulheres 

7.057 6.813 7.320 8.563 8.400 38.153 
 

Fonte: Arquivo pessoal do A.                      Dados primários:  DNIT-DPRF (2007, ..2011) 

      O custo, para o Povo brasileiro está 

destacado em vermelho no quadro à 

direita, em apenas 01 ano, atingindo 

inclusive o sistema nacional de saúde. 

Porém, a maior dor, sofrimentos  e traumas 

permanecem com as famílias das vítimas, e 

com  aqueles que sobreviveram !   

       Estes dados mostram quadros de 

desumanidade  que o neoliberalismo gera 

no Brasil, sob o total silêncio e conformismo 

da sociedade.  A verdade é que estes dados 

comprovam o desprezo pala vida, inclusive 

e infelizmente, da parte de alguns setores 

da mídia, nestes momentos de discussão 

política  que estamos vivenciando. 

  

Disponível em:       http://www.scielo.br/ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NrwjY4_Fe0g
https://www.youtube.com/watch?v=oZtPUDlnmZ0
http://www.scielo.br/
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praticamente livres de caminhões e carretas. Alguns dos trens têm extensões de cerca de 

3km e carga total equivalente a 390 carretas de 50t.  

        Nos vídeos também podemos ver trens de passageiros projetados com 

compartimento inferior para bagagens de passageiros e transporte de encomendas e 

mercadorias, ao contrário do que temos aqui no Brasil. Também é importante verificar 

que existem trens específicos para o transporte de carretas e caminhões (economias:  

não queimam combustível, não emitem monóxido de carbono, não causam acidentes nas 

rodovias, não causam estragos nas pistas, não gastam pneus e aumento do ganho do 

proprietário).  

        Ocorre que existem no Brasil cerca de 2 milhões de  proprietários. Logo,  tem-se um 

problema crucial pois com a entrada em operação das ferrovias cada trem tirará das 

estradas 200  carretas ou mais !, dando origem a um grave problema social, se não 

houver o planejamento estratégico da transição.  Deveria haver em caráter de urgência o 

chamamento aos sindicatos dos caminhoneiros em todo o Brasil, inclusive o envolvimento 

de associações, no sentido de viabilizar projetos de PPP´s  para trens específicos no 

transbordo de caminhões e carretas de modo a assegurar o equilíbrio social, seja no 

período de transição ou após o inicio da operação dos troncos ferroviários.  Este é um 

tópico de alta relevância,  requer urgência  e que,  infelizmente, não está previsto no 

Plano de Governo do Partido dos Trabalhadores. Sem estes cuidados o problema será 

utilizado da pior forma para gerar um intenso movimento paredista de caminhoneiros no 

Brasil, a exemplo do que aconteceu em 25 de julho/2012 quando uma paralisação 

nacional (vide Fotos FOTO - A,  B  e   FOTO - C abaixo). 

 já ocorreu em alguns Estados, há pouco tempo), potencializando perigosamente o 

desabastecimento.  É importante notar que a exploração de trens mistos por parte da 

iniciativa privada, terá pouca ou nenhuma sensibilidade para com esse contingente de 

trabalhadores. 

3.  CONSIDERAÇÕES 

         Vimos nas seções acima a delicadeza do problema decorrente da grave distorção 

da Matriz de Infraestrutura de Transporte no Brasil.  E,  como a problemática  reclama:  

ações urgentes da parte dos gestores públicos e de todos os segmentos da sociedade, o 

adequado conhecimento do problema e a devida reflexão, em benefício de um Brasil 

melhor para os que virão depois.   Todavia, infelizmente, os cenários de debates, embora 

sejam eficazes no aumento do faturamento e lucro da mídia, com sucessivos recordes de 

audiência, favorecem apenas a mis en scene, prestando um grave desserviço ao Povo 

brasileiro e à Nação, pois, não permite trazer à discussão a tragédia humana e/ou 

desumanidades evidenciadas nos Quadros-2 e 3 acima. Tampouco, permite a publicização 

ou focar conteúdos cruciais como a redução da idade penal x neurociências x 

neoliberlismo, etc. Esse trinômio-x acima só é entendido com auxílio de informações com 

base científicas, vide por exemplo: Sociedade, Faixa Etária e Idade Penal, do Prof. Nildo 

https://www.youtube.com/watch?v=vd55U1Flf8M
https://www.youtube.com/watch?v=a5UjW51EQlA
https://www.youtube.com/watch?v=dJybPTnGwtI%3e%3e
https://https/www.youtube.com/watch?v=dJybPTnGwtI%3e%3e
https://https/www.youtube.com/watch?v=dJybPTnGwtI%3e%3e
https://www.youtube.com/watch?v=BJzSq6utoLA
http://espacoacademico.com.br/031/31cviana.htm
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Viana, da Universidade Estadual de Goias; ou a analise de autoria da Dra. Suzana 

Herculano-Houzel sobre a questão da Redução da maioridade penal à luz da neurociência 

-- por sinal um dos itens da proposta de um dos candidatos à Eleição Presidencial.  

      E, menos ainda, dá oportunidade às brasileiras e brasileiros ansiosos com o que 

ocorre no Brasil e no mundo de conhecerem denúncias como as que se encontram no 

livro5 da jornalista parisiense Viviane Forester (1996) publicado na Europa. Obtêm-se  da 

referida obra informações importantes do modo como a ideologia neoliberal impôs-se(!?) 

ao mundo6 -- sem ter oficialmente o formalismo da própria filosofia --; move classes 

sociais para níveis mais baixos à medida que concentra a riqueza, aumentada o número 

de mendigos e miseráveis nas grandes cidades do mundo e gera desemprego e pobreza.  

Adverte no última capítulo que as pessoas 'no futuro terão que aprender a sobreviver sem 

trabalho ou emprego (!?)  ou seja, a obra mostrou com muita clareza e bastante 

antecedência a profunda crise econômica que atualmente está varrendo a Europa e o 

mundo.  

 

4.    CONCLUSÕES 

        Conclui-se que os atuais cenários de debates entre candidatos às eleições 

presidenciais - 2014  no formato concebido por alguns setores da mídia são inadequados, 

na medida  em que enseja: a perda de objetividade nas questões centrais, a falta de 

concisão e, infelizmente, inviabiliza a projeção de tabelas, gráficos, etc. oriundos de 

instituições de pesquisa, tendo em vista dirimir dúvidas. Perdem-se tempo e oportunidade 

valiosos, por exemplo, para reflexão quanto a atual crise multidimensional mundial 

mostrando, por exemplo, aos muitos brasileiros e brasileiras possuidores de pequenas 

economias, bens de capital e/ou patrimoniais, e, mesmo ao grande capital, como teorias 

econômicas estão se tornando obsoletas em face das incertezas do 3o Milênio, cada vez 

mais prementes (vide os slides de no 01, 11 e 19 da palestra AÇÕES IMPERATIVAS E O EXITO NA 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS); ou de informar a existência de movimento internacional em 

defesa do Planeta, propondo uma nova economia, novos modelos e ações, a exemplo 

da Economia Ecológica;  novos campos do saber, como Ecologia Humana, Educação 

Ambiental e Direito Ambiental (DIAS, 2006, 2007)7. Como exemplo desse movimento, cita-se 

o trabalho e estudo que o Professor Joshua Farley8, desenvolve na Universidade de 

Vermont nos Estados Unidos (FARLEY, 2010). Por isso registro meu protesto e a minha 

grande indignação pelo formato dos debates na mídia e nivelamento das questões em 

patamar inferior. 

        Definitivamente, os cenários montados para debate dos Planos de Governo não 

conduziram ao  melhor esclarecimento de questões cruciais, contribuindo tão somente 

para aumentar a falácia e "o nível de ruídos" na população,  levando o eleitor: à 

desinformação, discussões estéreis e ao frenesi político9, além de potencializar riscos de 

traumatismos sociais.  Ao contrário, a mídia prestaria um serviço a Nação Brasileira se 

esses momentos de mobilização de toda a sociedade fossem utilizados para veiculação de 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanaherculanohouzel/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanaherculanohouzel/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/suzanaherculanohouzel/2014/07/1489291-queremos-reduzir-a-maioridade-penal-e-a-questao-errada.shtml
http://www.twiki.ufba.br/twiki/pub/IGeo/NoticiaIGeo20100929125031/Defesa_Direitos_Humanos.pdf
http://www.uvm.edu/giee/?Page=farley.html
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dados técnico-científicos tendo o rigor metodológico como base de análises e discussões 

de questões decisivas de nosso futuro como Povo e Nação soberanos.  

     A Sociedade brasileira deve conscientizar-se de que é urgente a necessidade de 

implantação dos troncos ferroviários no Brasil, corrigindo a grave distorção herdada de 

governos passados e se convencer dos riscos de descontinuidade de projetos cruciais 

para a nossa soberania como: a indústria naval, as linhas troncos ferroviárias, 

infraestrutura portuária e hidrovias. Uma Mudança Política traz no seu bojo riscos 

potenciais de indefinições próprias de transição ou de mudança de rumos, bem como o de 

vermos nos próximos anos, notícias como:   INTERROMPIDAS  obras da N-S; obras portuárias ou 

da indústria naval, etc,  por falta de verba, etc., a exemplo  de como no passado assistíamos a 

cada mudança de governo ! num cenário de superfaturamentos de obras  públicas, 

historicamente, com a conivência ou mesmo a participação de alguns "representantes" do 

povo. 

     Finalmente, o aspecto perverso, isto é,  a constatação de que o denominado custo-

Brasil deve-se justamente à esta distorção da Matriz de Transporte, e aos graves efeitos 

da corrupção, ao contrário do que é dito por muitos e por vezes divulgado na mídia, de 

forma equivocada e injusta, como sendo decorrente da ineficiência do trabalhador 

brasileiro.  Há muito tempo instalou-se a corrupção no País, sendo aperfeiçoada ao longo 

de décadas até a forma de um sistema poderoso, blindado em relação ao povo e muito 

competente no sentido de sempre canalizar grandes recursos e beneficiar grupos -- o 

instituto da corrupção no Brasil. E, isto historicamente ocorre independentemente do 

partido ou da pessoa que esteja no governo, pois, a priori, estão sob condições de 

contorno10  de "certas alianças" ou seja, a conhecida "garantia da governabilidade" que 

permeia todos os governos de nossa república. Neste sentido vale lembrar, pela sua 

atualidade, as reminiscências de Rui Barbosa, em 1916 no Congresso Nacional, no Rio de 

janeiro, angustiado com a corrupção. E, quem por ventura tentar abrir qualquer fissura 

nessa blindagem pode perder a própria alma, a exemplo do que está acontecendo com a 

atual candidata a reeleição.  Um grande número de pessoas não conseguiu fazer a leitura 

do porquê da insistência no seu programa de governo quanto a "necessidade de ser feita 

a reforma  política e de se criar mecanismos de proteção do Estado brasileiro contra a 

corrupção, punindo corruptos e corruptores ! "  Ora ! está aqui nesta frase a sentença,  

pois fez soar o alarme do risco de fissura na blindagem do Instituto da Corrupção. Daí a 

sua condenação e, talvez, proximamente, a queda !  -- o que terá sido, à luz dos fatos e 

demais elementos técnicos  aqui trazidos --, um grave equívoco.   

                                                                     ø    
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anteriores. (Grifei) 
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