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“Talvez, quem sabe, nosso  
personagem, o JP, possa vir a ser uma 
caixa de ressonância da sociedade”. 

                                Antonio Chiarotto Filho  
 

 
Em abril de 2013, Antonio Chiarotto Filho, administrador de empresas e morador do bairro 

paulistano do Tatuapé, lançou-se como escritor com a obra JP um sonho de...Presidente, em que, 
como toda boa ficção, o inusitado é um crescente ao longo de suas páginas. 

Chiarotto, em setembro de 2012, após ler o artigo “Nós e os outros” do jornalista J. R. Guz-
zo, na revista Veja, cujo tema central era o gasto do governo com publicidade, teve o primeiro insigth. 
No meio do texto, o jornalista colocou uma frase que foi o mote para que o livro fosse escrito: “a publi-
cidade oficial ─ uma aberração só vista no Brasil”. Os números apresentados foram suficientes para 
que o pontapé inicial fosse dado. Por ser membro do conselho administrativo de três hospitais, o 
agora escritor Chiarotto, sabe muito bem qual é o custo aproximado para a construção de um hospital. 

O protagonista da história é um homem simples oriundo de Minas Gerais que, por conta de 
um sonho estranho, acorda no quarto do presidente da república, em Brasília. Fazendo um paralelo 
entre a ficção e o que de fato acontece com o presidente de plantão no Palácio do Planalto, o leitor 
encontrará muitas situações similares, para não dizer idênticas. 

Na obra, JP até que se sai bem no exercício da presidência da república. Como todo cida-
dão com o mínimo de bom senso e preocupado com a situação geral do país, em especial com a 
saúde, em uma reunião com todo o ministério, ele expõe seus pensamentos no sentido de reduzir os 
gastos oficiais, conforme suas palavras abaixo:  

“Vejam os principais cargos oficiais que existem no executivo e legislativo: temos 27 governadores e outros tantos vice-
governadores. Depois temos 5.561 prefeitos. No congresso 81 senadores e 513 deputados federais. Os deputados estaduais somam 3.238 e 
finalmente o Brasil tem ainda 68.544 vereadores. Não falamos do Judiciário e da enorme massa de assessores e auxiliares que trabalham 
para esses políticos todos atuantes na política, a maioria trabalhando para si próprios”.  

“Já pensaram no volume de recursos que essa gente consome? Automóveis, combustíveis, viagens, etc...etc. E ainda os chamados 
cargos de confiança do governo federal, contados aos milhares”. 

“Caros amigos, não sei o que decidirão, mas sei o que quero para minha vida. Quero andar com a cabeça erguida e olhar as pesso-
as olho no olho, na rua ou em qualquer lugar”.  

“Minha proposta além daquelas já expostas é a de que devemos repensar porque um deputado que ganha mais de 25 mil reais por 
mês, mais verbas de representação, moradia, etc, deverá ter ainda um automóvel com todas as despesas em que isso implica. E tudo pago 
pelo governo, ou seja, o povo”. 

“Qual é a lógica que transforma um deputado ou senador num ser tão especial que necessite de todo esse caro aparato?”  
“Não enxergo gênios da economia, da tecnologia ou da medicina na política, vejo sim pessoas que receberam votos, prometeram re-

presentar os eleitores, mas quase sempre mudam o rumo no meio do caminho. Ou ainda mudam de partido, o que é pior”. 
 O sonho estranho do mineiro, ex-gerente de uma empresa de ônibus urbano, pode vir a ser realidade. O gigante uma hora haverá 

de acordar. 
“(...) Antonio Chiarotto nos leva, ao longo das páginas de sua obra, a uma visão simples e direta da realidade. Como é de seu feitio, 

não compactua, não transige e não tenta agradar ninguém. Coloca sobre o papel aquilo que lhe dita a consciência. Como patriota e cidadão 
exemplar, preocupa-se com todos os fatos e as ininterruptas crises que abalam o país. Espero que da mesma forma que eu, os leitores enten-
dam o que Chiarotto expressa nas páginas desse seu primeiro livro. Não só isso, aguardo com ansiedade que ele nos brinde com uma longa 
série de outros trabalhos”, diz o escritor Pedro Abarca no prefácio. 

Impossível o cidadão antenado com a atual situação do país não se identificar com o sonho do simples JP. 
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