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O POVO, QUE POVO? 
UMA ANÁLISE CONSTRUTIVA........................ 
 
Segundo divulgado pelo governo federal, os planos de saúde dos idosos não 
poderão sofrer reajustes. É o que diz o estatuto do idoso, recém aprovado com 
grande euforia. 
 
Sem sombra de dúvidas é uma decisão correta, uma vez que a população 
brasileira está apresentando um aumento expressivo da participação do número 
de idosos. Além disso, na sua grande maioria, são pessoas com parcos recursos, 
que lutam para manter seus planos de saúde em dia, uma vez que a 
probabilidade de apresentarem algum problema de saúde é bem maior do que 
aqueles de idade inferior. 
 
Ocorre que essa decisão se tornou complicada. Como sempre o governo passa 
para a iniciativa privada a sua incompetência. Fazer caridade com o dinheiro dos 
outros é fácil, difícil é saber administrar um país onde a corrupção e as fraudes 
imperam. 
 
Como sabemos, a maioria dos brasileiros pagam tudo em dobro.  A educação por 
que o governo é incompetente no ensino (chego a pensar que 
propositadamente, pois um povo instruído pode começar a causar problemas), a 
a previdência privada porque o governo é incompetente para reduzir a corrupção 
e as mordomias de determinadas castas intocáveis, seguro saúde porque se 
depender do governo morrem, segurança porque o governo não consegue fazer 
frente aos bandidos, e etc, etc, etc. Parece brincadeira, mas é verdade! Seria 
cômico se não fosse trágico!!! 
 
Agora transfere o custo de sua incompetência para os usuários não idosos dos 
planos de saúde. O errado não é brecar os aumentos dos idosos, o errado é 
impor uma situação (setor privado) para se livrar da responsabilidade social, que 
nunca foi cumprida; de dar a população um sistema de saúde igual aos que tem 
os funcionários do planalto. Errado é não colocar Lalaus, Georginas e um mar de 
políticos corruptos realmente na cadeia. Todo mundo consegue uma forma de se 
safar, e o povo................... 
 
Por falar em povo, essa é uma doce palavra sempre usada pelos políticos. Todos 
falam com uma autoridade que até parece que o povo sabe o que está 
ocorrendo. É utilizada de diversas formas e maneiras, como: se o povo quis 
assim........, se o povo decidiu dessa forma......., se o povo..........etc, etc. É lindo 
de se ver! 
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O POVO, QUE POVO? 
UMA ANÁLISE CONSTRUTIVA........................ 
 
Vocês já repararam como o povo é valorizado nas eleições? Os políticos abraçam 
o povo, beijam crianças do povo, dão camisetas ao povo, empregam o povo para 
suas propagandas, dão cestas básicas ao povo, prometem o de sempre (há mais 
de 50 anos) ao povo e depois................. temos Criança Esperança, TeleTom e 
um maremoto de campanhas para ver se minimizam as eternas promessas que 
os mesmos políticos deram e nunca cumpriram ao povo. 
 
O novo governo veio cheio de esperanças, contudo com velhas figuras. Temos 
até de volta senadores cassados por má conduta! Temos ex-presidente de plano 
econômico furado, políticos biônicos que nunca caem e etc. E o povo? 
 
Será que o povo sabe: 
 

i) Que a carga tributária atinge a 36% do PIB? Será que o povo na 
verdade sabe o que é PIB? 

 
ii) Que existem 61 tributos, divididos entre impostos, taxas e 

contribuições? 
 

iii) Que existem, além dos mencionados no item anterior, mais 93 
obrigações acessórias? 

 
iv) Que 58% dos tributos pagos por quem ganha R$ 3.300,00 por mês 

estão embutidos nos preços dos produtos e serviços? 
 

v) Que o maior peso individual é a contribuição ao INSS, justamente 
onde correm soltas a fraude e a corrupção? 

 
vi) Que os deputados federais se deram cinco aumentos nos últimos três 

meses? E que esses aumentos foram decididos na casa do presidente 
da Câmara, Deputado João Paulo Cunha do PT? 

 
vii) Que, segundo site na internet, o presidente trocou seu roupão de 

banho de fios de cactos por fios de algodão egípcios? 
 

viii) Que um parente do presidente da CBF ganhou mais de R$ 300 mil pelo 
Brasil ter ganhado a copa do mundo? 

 
ix) E o povo ................ 
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O POVO, QUE POVO? 
UMA ANÁLISE CONSTRUTIVA........................ 
 
A lista acima representa um pingo dentro do oceano de casos que são 
conhecidos, onde na sua grande maioria acabam em pizza. Para que dar ensino 
decente ao povo?  
 
Certa vez ouvi de um senador que o país é viável, o povo é que não é. Contudo, 
o conceito de povo aplicado deve ser o que dirige não o que vive de ilusão. 
 
Quem sabe um dia a memória curta que dizem que o povo tem não seja mais 
tão curta? Com certeza nesse momento o país e o povo mudam. Quem sabe 
passaremos a ter um governo do povo para o povo? Onde aqui será o povo que 
hoje vive de ilusão.  
 
 
Luiz Roberto Castiglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


