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A emergência de 
uma nova política 

A 
prls~o do e' -sn
v~rnador do Rln 
S~rglo Cabr.1 ~ 
apen.o o mal. re_ 

c"nt~ d~ uma .equ~ntla 
avas •• I.dora de lato. que 
pr"clpUoram uma v~rda _ 
dei .. debade do PMDU do 
Rio, grupo que dominou a 
pollUc. local por uma M
eada. Acrl •• do PMDa nu
mlnen •• ~ evidenciada 
pell dram'HcI crise fI.c~1 
enfrentada pelo [ ,,"do no 
governo do ouc.lSor" aI!
ada d. Cabral. uma conse
qu~ncla dlr~t. d .. pallH
cu Implemen tada. em 
seu próprio governa. So
mada ~ derrota do clndl_ 
da,o a pref~l,o do .eu p.r_ 
tido na c'pl,al". prlslo 
prevendva do , .mb~m 

p •• medebl" , Ildu .. do 
Cun ha, sua de,~nç'o 
Inaugur. um nOvO mo 
m~n"> politlco, que se vli_ 
lumbr . entre o. e'COm_ 
bro. d. velha ordem, 

Para .I~m da. IIderanç .. 
polltica. que e.tarlo 1 fren_ 
le de". nova cicio. ~ cena 
que el e .erA marcado por um. renoVllçlio de prlnclpl_ 
0$ e de valores, ,esul ... do de 
uma pre • .tn Irrelreável da 
.ocledade na •• n.ldn d. 
mudança de pr.ltlc .. na po' 
IiUI:II, em nlvdl",,"l . nado 
n. 1. A ltan. par!ncia radicai 
•• ri .• em dúvid a alguma, 
um d .... eu. pilam. S<:m a 

a""nura de dad ... e Informa
ç~s hoje connalados pelo 
Es'ado e o .. neamento da. 
relaçõe. enue ° público . o 
privado. a. CuSlOS getodo. 
para a sociedade .erlo Ina 
ceita,..,i, _ ""ma vemos 00-
J. da pior forma, quando I' 
hJi pouco a .. laut. 

O • •• onte.lmenta. que 
l~m "';ndn. tona nos último. 
.empns sio, ne .... en!ldo. 
aJ>Cna. mal! um episódio do 
prece"" de aumento da in_ 
""U,I.çao social com O .. ,,~
m. poUlIca, r.n"ldo em 
uma aguda corrosto da con
flonça que J' .m •• ça . Unglr 
as próprias In .. i'ulç~. d. 
democrad .. Slo patenta a. 
demanda. por um r"'lf'lte d. 
valo .... republicanos no t",
lamento do In'e ....... público 
• principio. cams a um regi_ 
Ine democ"',lca. 

O. úhlmM •• on,echnen _ 
10' _ na. eleiç~ .. na cri •• 
Ils<ol e, "SOnl. na esl"", judi
cial _ ... ,,'em de lIçlo pa", 
o. nova •• Iel,o .. aqui e em 
.odo o Bra.ll. Ha uma enor_ 
me es:pectad, .. de que os no
VO< governos alterem em de_ 
IInl . lvo o. I • • or .. du •• 
equaçlo ou "')am lorça,do •• 
1$,0, Tran.parfncia, 8'''~O 
orçament' rI. re$pondvel e 
I n •• rlacuçAo dileto com • ..,_ 
dedade .1vI1,ao elemental 
doravame Indi.pens.:l",,1s ao 
resgate d. político. 
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