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Corrupção, propina, nepotismo, abuso de poder... Estelivro mostra os políticos de ontem e de hoje, daqui e defora, que nos causam desprezo e nojo por suas atitudesantiéticas que muitas vezes representam verdadeiroscrimes contra a humanidade. Com linguagem irreverentee divertida, mas sem perder de vista a seriedade doassunto, Fátima Mesquita estimula a conscientizaçãodos jovens e o espírito de cidadania.
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Este livro é dedicado a todo mundo que acha que vale a
pena morar num país onde a gente pode dizer o que
pensa e em que os corruptos podem ser localizados,

investigados e punidos pelas maracutingas que fazem.
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JACARÉ DE SHOPPING

V ocê já acertou cabeça de jacaré naquelas maquinetas de
shopping? Há várias cabecinhas saindo das tocas e você

fica ali, aflito, com um porrete de pano na mão – de pano por-
que você é na verdade pessoa pacífica, certo, e não ia acertar
bicho nem gente com nada que machucasse, pois não! Mas
está ali a postos, tentando porretar todos eles.

Pois a vida de caça-corrupto e caça-tirano se parece muito com
isso: a gente tem que passar a vida toda de olho neles, pronto
mesmo para reconhecer esses carunchos e dar um jeito de dri-
blar essa turma, porque, ó céus, eles são insistentes. 

Quando você acha que deu cabo deles, porque botou na
cadeia, destituiu do poder, fez a figura descer do salto alto do
abuso e que, portanto, não temos mais que aturá-lo, é como
se alguém doido da pedra lascada botasse ficha nova no brin-
quedo e... dá-lhe cabeça de jacaré, mão de mau político e
governo de ditador irritando a gente de novo!

Então, o que a gente faz? Vota e conversa sobre política, pres-
ta atenção nas coisas, participa de tudo quanto é jeito, passa a
saber do que já houve de esquisito e ridículo no passado da
gente, para poder evitar cair nas mesmas ciladas. E, de quebra,
se diverte com tudo isso, começando já, ao devorar este livro.

Bom apetite.
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MOSTRA SUA IDENTIDADE, MANA!

Pois é, tanta gente falando de corrupção o tempo todo e a
gente nem sabe direito o que a dita palavra quer dizer de

verdade, não é? Então eu fui olhar no dicionário para você. E
está lá: vem do termo latino corruptus que, a princípio, signi-
fica, “quebrado em pedaços”, ou seja, estragado, corrompido
e, por extensão, podre.

Estendendo ainda mais a idéia, a gente pode esclarecer as coi-
sas dizendo que se trata do uso ilegal do poder político e
financeiro de modo que dinheiro/vantagens saiam daqui prali
(repito: ilegalmente) para beneficiar alguém ou alguéns.

Se alguém vier lhe falar da corrupção de um alimento,
fique esperto e não coma, porque significa que o

petisco está podre, putrefato, em decompo-
sição. Já se o assunto for corrupção de
um texto isto quer dizer que o original
foi alterado, adulterado, modificado.

Corrupção pode acontecer em qualquer lugar, a
qualquer hora. Mas aqui, neste instante e parágra-
fo, estamos esmiuçando a corrupção que os polí-
ticos cometem no Legislativo, no Executivo e no
Judiciário, bem pequenina ou absurda de gran-
de, envolvendo organismos ou agências ou
departamentos ou funcionários ou qualquer
outra coisa que tenha a ver com a adminis-
tração do bem público nas cidades, nos
estados, no país.

PERIGO: só leia este quadro se você 
não for um robô oco e apatetado 

Como nem eu nem você somos trouxas, tongas, babentos
de burros, não precisamos ficar repetindo à exaustão que
em todo esse mundo nosso doidão e bacana tem gente
que cumpre as leis como também tem gente que não
cumpre as leis. Então você não vai ser um desses babacas
(desculpe o termo, mas se eu não pegar pesado aqui é
bem capaz de você cair em tentação!) que fica só dizendo,
que nem um robô oco, que todo político é ladrão, certo?
Porque…

NEM TODO POLÍTICO É CORRUPTO,
MAS TODO CORRUPTO É CRIMINOSO.

Parece óbvio, mas vale a pena repetir: criminoso é quem
faz qualquer coisa contra a lei. E corrupto é quem come-
te crimes contra os cofres públicos.

MANUAL COMPLETO 
DO CORRUPTO ANIMADO

Um corrupto de marca maior age de maneira variada,
dando um golpe aqui e depois tratando de criar outra

fórmula de passar a mão no alheio acolá. Então, ele às vezes
ataca com suborno ou propina, ou contrata a parentada para
cargos importantes da administração pública, ou faz tráfico
de influências, ou usa informação exclusiva do cargo que
ocupa para ter alguma espécie de vantagem ou dar essa dica
vantajosa para os parentes e chegados, ou recebe presentes,
presentinhos e presentões por conta do cargo, ou ainda ataca
mais na cara dura, com a chamada extorsão. 
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