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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 
você e todos os seus familiares. Nas Eleições de 2018 já tenho um candidato 
certo para o Executivo Federal: Neemias, para presidente do Brasil. Por que 
votarei em Neemias? Simples, vejam as suas propostas: (1º) fim dos banquetes 
palacianos, nada de refeições suntuosas que significam desrespeito aos mais 
simples, além de gastos desnecessários; (2º) diminuição drástica na carga 
tributária, nada de sobrecarregar o cidadão com altos impostos; (3º) todas as 
autoridades que oprimiram o povo, estão sumariamente demitidas; e (4º) não 
delegará a ninguém aquilo que ele também não esteja obrigado a fazer, mas 
ao contrário, trabalhará em conjunto com os cidadãos.  

  
É ou não é um candidato ideal? Encontramos tal método de 

administração nos escritos de Neemias 5:14-16: “Além disso, desde o 
vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na 
terra de Judá, até o trigésimo-segundo ano do reinado, durante doze 
anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao 
governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, 
puseram um peso sobre o povo e tomaram deles quatrocentos e oitenta 
gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares 
oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao 
contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus 
homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho; e não 
compramos nenhum pedaço de terra”.  

  
Utopia? Possivelmente. Estamos muito longe desse ideal. Mas, 

sobre o tema, gostaria de compartilhar um escrito de Marcos Bontempo, 
intitulado “De planos e voos. O que Neemias faria no Congresso Nacional?”. 
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Tratando-se de uma matéria veiculada em 2014, tenhamos em mente que 
esses valores já aumentaram, e muito. Vamos ao escrito? 

   

DE PLANOS E VOOS. O QUE NEEMIAS FARIA NO 
CONGRESSO NACIONAL? 
Marcos Bontempo 
 
É provável que você não ganhe seis mil reais por mês. Eu 

também não. Não quero ofender, mas vou reduzir a pendenga à metade: que 
tal três mil reais? Eu também não. 

  
Pois é. Pouco mais de seis mil reais é o que gasta, em média, 

cada senador da nossa velha e boa República com celular todos os meses. As 
nossas custas, e claro.  

  
“No ano em que o governo federal enfrentou dificuldades 

orçamentárias e o desajuste fiscal ficou ainda mais evidente, o gabinete da 
Presidência da República elevou em 51% os gastos com cartões corporativos. A 
Secretaria de Administração da Presidência, que lida com as despesas diretas 
da presidente Dilma Rousseff, encerrou 2014 com um gasto de 8,8 milhões de 
reais em cartões corporativos. No ano anterior, o total havia sido de 5,8 
milhões, em valores já corrigidos. Os gastos de Dilma e sua equipe mais 
próxima constituíram uma média de 24.007 reais por dia em 2014, incluindo 
feriados e fins de semana – justamente em um ano no qual a presidente 
dedicou-se à campanha eleitoral e passou muito pouco tempo governando.” 
(http://veja.abril.com.br/politica/gastos-do-planalto-com-cartoes-
corporativos-sobem-51/). 

 
Não sei se chamo de “pré”, “pós” ou “hiper” o mimo dado aos 

senadores e governantes. E parece óbvio que a crise chegou à minha casa 
antes do que na Câmara Alta do país. Meu plano é um pré-pago, quinze 
reais... Ou seja, apenas um mês do “bolsa-celular” dado aos senadores 
poderia sustentar meu modesto plano de telefonia móvel pelos próximos 50 
anos. 

   
Neemias, aquele mesmo dos tempos bíblicos, que também 

experimentou as benesses e os vícios do poder, teria mais cuidado com as 
contas do seu gabinete. Por exemplo, certamente não usaria o dinheiro do 
Estado para pagar passagens aéreas da sogra ou apaniguados para a Europa ou 
Crateús. Também usaria o próprio celular e não o do gabinete. Basta conferir 
algumas das medidas provisórias – em vigor por 12 anos – do seu governo 
[transcrita acima]. 

  
Por aqui, o conjunto de bondades imorais entre parlamentares 

não tem fim. O que conhecemos como “milhagem” o Congresso Nacional 
transformou em “pilhagem” aérea, com a devida vênia do macaco Simão. 
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“No Congresso Nacional, os gastos com diárias e passagens 
chegaram à R$ 71,1 milhões em 2014. A Câmara dos Deputados foi responsável 
pela maior parcela dos recursos: R$ 60,7 milhões. Já o Senado Federal 
desembolsou R$ 10,4 milhões”. 
(http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/10303). 

 
Não, não me acostumo aos escândalos. Tento arquivá-los na 

memória. Há outros piores, e alguns deles bem escondidos pelos jornais, 
revistas e pela televisão. Aliás, a liberdade de imprensa, algo bastante caro 
ao país e à democracia, anda meio a reboque da “liberdade de empresa”. É 
preciso ficar de olho. Tanto nos políticos como nos pregoeiros. 

   
E é bom começar a acompanhar cada candidato... Aliás, [sabia 

que os parlamentares] evangélicos também voam e também falam ao celular. 
E, no Congresso, quase sempre no baixo clero, posam de vestais quando são 
cumplices de votações fechadas ou de algum lobby nada recomendável.   

 
Atenção: não confundir público com privado, “plano” (de 

governo) com telefonia móvel, nem a “plataforma” (do partido) com a área 
de embarque e desembarque de passageiros.  

 
Obviamente que temos no nosso coração a esperança da pátria 

eterna, mas enquanto aqui estivermos temos obrigação de influenciar a 
sociedade com os valores do Reino. Façamos isto hoje!   
 


