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Consulta médica
Cardiologista em Salvador 
perguntando ao paciente:
- Como está a sua alimentação?
- Só como verduras, legumes, carne 
magra, peixe, zero de gordura e nada 
de sal.
- Actividade física?
- Corro diariamente 10 km e depois 

‘Faltam gestão
e investimentos’
Por Rubens Recalcatti*

Na semana passada, 
estive em Florianópolis a 
convite da organização do 3º 
Seminário Regional da União 
Nacional das Assembleias 
Legislativas, a UNALE, para 
atuar como coordenador de 
um dos três Grupos de Tra-
balho sobre Segurança Pú-
blica – os outros dois temas 
tratados foram “Violência 
contra a Mulher” e “Suicídio 
e Automutilação”. Reprodu-
zo hoje trechos do discurso 
que fiz no debate do qual fui 
mediador. É o que segue:

“Como policial ci-
vil durante 40 anos, tive a 
oportunidade de atuar como 
investigador e delegado de 
Polícia. Lamentavelmen-
te vi, nesse período, que as 
instituições e corporações 
das forças de segurança en-
fraqueceram e ainda sofrem 
por falta de estruturas física, 
tecnológica e de equipamen-
tos, como também pela falta 
de condições de trabalho. 
Poderia listar uma série de 
motivos que provocaram este 
atual quadro.”

“Acredito, porém, que 
duas palavras são chaves 
nesta crise: gestão e investi-
mentos. Além da falta de re-
cursos do setor público bra-
sileiro, que tem provocado 
o definhamento dos serviços 
essenciais para a popula-
ção, sofremos pela falta de 
continuidade na execução de 
projetos, planos e políticas 
públicas. A administração 
pública brasileira deve dar 
um “basta!” aos improvisos 
operacionais, às ações midi-
áticas e às políticas persona-
listas.”

“Recentemente o Con-
gresso Nacional aprovou um 
conjunto de Leis que instituiu 
a Política Nacional e criou o 
Conselho, o Fundo e o Siste-
ma Único de Segurança Pú-
blica. Torço para que estas 

medidas venham a dar rumo 
e continuidade para a gestão 
e os investimentos no setor. 
A segurança pública foi um 
dos temas mais discutidos 
nas eleições de 2018, elegen-
do centenas de representan-
tes das forças de segurança 
para as Assembleias Legisla-
tivas e Congresso Nacional.”

“Quero informar que 
fui o relator, na Comissão de 
Segurança Pública, do Pro-
jeto de Lei do Governo do 
Estado que cria o Conselho 
e o Fundo Estadual de Se-
gurança Pública, conforme 
exige a recente legislação 
federal aprovada em Bra-
sília para a implantação do 
SUSP.” (Com isso, o Paraná 
passa a fazer parte do SUSP 
e terá direito ao rateio de 
recursos para financiar pro-
jetos, além de participar de 
operações integradas. Tam-
bém terá de cumprir metas 
definidas pela União.)

“Acredito que não 

devemos nos restringir ao 
papel de Legisladores e ape-
nas aprovar as Leis. Mais 
do que isso, devemos atuar 
fortemente como fiscalizado-
res nos Estados do que está 
sendo proposto pela União. 
Devemos nos preocupar, ao 
final deste debate, em deixar 
clara uma proposição sobre 
como nós, parlamentares, 
vamos atuar dentro do Sis-
tema Nacional de Acompa-
nhamento e Avaliação do 
SUSP”.

No documento extra-
ído do Seminário, metade 
das 10 propostas feitas para 
a segurança pública refere-se 
à busca de alternativas para o 
financiamento do setor.

*Rubens Recalcatti é Deputado Es-
tadual pelo PSD
dep.delegadorecalcatti@gmail.com
https://www.facebook.com/
DelegadoRecalcatti/
https://www.recalcatti.com.br/
https://www.instagram.com/
delegadorubensrecalcatti/

uma hora no ginásio.
- Fuma?
- Nunca fumei na vida!
- Bebida?
- Meia taça de vinho tinto todos os 
dias, às vezes duas.
- Actividade sexual?
- Hmm... 4 a 5 vezes por ano...
O médico pondera por alguns 
segundos antes de continuar:
- Bem... quanto à alimentação e 
actividade física, tudo certo. Porém, o 
senhor tem que melhorar a frequência 
da sua atividade sexual.
Sexo é fundamental para a saúde 
mental e reflete-se na saúde física. Eu, 
por exemplo, tenho 10 anos a mais 
que o senhor e não deixo por menos: 
transo pelo menos três vezes por 
semana!
- Acontece que o senhor é médico, 
doutor.... e eu sou o Bispo de Juazeiro.


