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EDITORIAL

ARTIGO

VERDADES PARALELAS
Michel Temer molda seu discurso ao momento difícil que
enfrenta, com fatos graves revelados pela Polícia Federal

O

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)
estava em curso quando
surgiu a gravação entre o senador Romero Jucá (PMDB-RR) e
o ex-presidente da Transpetro,
Sérgio Machado. Além do desejo
de “estacar” a sangria da Lava Jato,
Jucá ainda fazia uma observação
sobre o então vice-presidente Michel Temer (PMDB).
“Só o Renan [Calheiros] que
está contra. Porque não gosta
do Michel, porque o Michel é
Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha está morto”, dizia o
senador da República.
Nesta semana, a Polícia Federal concluiu investigação que
aponta indícios de que o presidente Michel Temer tinha voz
de comando em uma suposta
organização criminosa formada por integrantes do PMDB
da Câmara. Os integrantes:
Moreira Franco e Eliseu Padilha, além dos ex-deputados
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), Geddel Vieira Lima
(PMDB-BA) e, claro, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ).

Fatos vêm sendo revelados
diariamente com o avançar
da Operação Lava Jato. O governo de Michel Temer, entretanto, cria verdades paralelas.
Totalmente desconexas com a
realidade das provas e documentos das investigações de
PF e Ministério Público.
“Facínoras roubam do país a
verdade. Bandidos constroem
versões ‘por ouvir dizer’ a lhes
assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que
parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas
em ações clandestinas”, diz
trecho da nota da Secretaria
Especial de Comunicação Social da Presidência da República enviada ontem.
As verdades palacianas, entretanto, dificilmente são capazes de convencer o brasileiro. Mas, ao utilizar termos
como ‘facínoras’, ‘destroçadas’
e ‘clandestinas’, o governo tenta um esforço para transformar questões sérias em algo
como uma briga de mocinho e
bandido, apenas para iludir os
mais desatentos.
Difícil é convencer. E as pesquisas não deixam mentir.
Segundo a PF, Temer e Cunha
tinham hierarquia semelhante. O presidente da República, entretanto, tinha a função
de “conferir oficialidade” aos
atos que viabilizam as tratativas acertadas pelo deputado
cassado, “dando aparente legalidade e legitimidade em atos
que interessam ao grupo”.
É preciso investigar. Sem
criar fatos. Apenas buscando a
verdade.
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GENERALIZAR É
NÃO QUERER
PUNIR CULPADOS
Luiz Paulo
Costa
Jornalista e
Escritor

A generalização que vem
ocorrendo no País em relação aos políticos de que todos são corruptos (afora os
impropérios que se lê nas
redes sociais) é não querer
que os verdadeiros culpados
sejam efetivamente punidos
por seus atos contra a lei e o
interesse público. Chegam até
a propor a extinção – como se
isto fosse possível! – da própria “classe política”.
Aristóteles já dizia que o
homem é um animal político
por excelência. Ao que o meu
mestre de economia política
Euzébio Rocha acrescentava:
“Se o homem deixar de ser
político será um animal irracional como os demais.” Qualquer sociedade, principalmente aquelas que desejam atingir

SOBE E DESCE

o estágio ideal de democracia
(do povo, pelo povo e para o
povo), precisa praticar a política como arte ou ciência de
convivência social.
Portanto, é preciso prestigiar a Justiça em sua missão
de apurar e provar quem são
os culpados e puni-los exemplarmente, separando assim
o joio do trigo. Jogar fora
a água suja da bacia com a
criança dentro, não é solução.
Pelo contrário, apenas servirá
para que os verdadeiros corruptos se escondam atrás das
generalizações: “Mas quem
não rouba?!”
O eleitor brasileiro tem feito a sua parte ao votar. Mas o
sistema adotado e os interesses escusos, muitas vezes, impedem o funcionamento regular das instituições do Estado
Democrático de Direito. Mas
não existe outro caminho:
todo o poder ao cidadão! Inclusive para votar em referendos e plebiscitos como prevê
a Constituição para decidir
diretamente.
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FRASE

SOBE
COLHEITA
A Conab divulgou ontem
que estima uma colheita de
238,7 milhões de toneladas
de grãos para a safra
2016/17, alta de de 27,9%
em relação a 2015/2016
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“Nunca se viu, em toda
nossa história, tantos
agentes públicos e
privados investigados,
processados e presos”
Rodrigo Janot
Procurador-geral da República

DESCE
MICHEL TEMER
O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso decidiu
ontem abrir inquérito para
investigar o presidente da
República
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ATROPELAMENTO
Triste ver que matar que pessoas que estavam prestando
socorro não dá em nada! O motorista estava em alta velocidade, numa avenida muito bem
iluminada. Em um país sério,
que zela pela segurança do cidadão de bem era para esse criminoso estar na cadeia. Vergonha do Brasil. Você sai de casa
sem saber se volta vivo!
Fernanda Bittencourt
São José dos Campos
ATROPELAMENTO 2
A voz do povo é a voz de Deus!
Que se rebelem, que exterio-

rizem a dor que sentem pela
perda de pessoas queridas, que
protestem, que chamem a atenção da mídia, que pendurem
faixas, que buzinem. E que, acima de tudo, a Justiça seja feita!
Luciana Puggina
São José dos Campos
ATROPELAMENTO 3
O sinal verde para a impunidade,
quem deu foi o próprio povo,
votando nesses canalhas que
fazem essas leis. O povo quando vota em bandido, é conivente
com essa impunidade. O rapaz
está solto, porque a lei permite
isso, não só para ele mas para

qualquer um de nós. Que todos
os revoltados, se lembrem disso
na hora de digitar seu voto.
Joaquim Freire Machado
São José dos Campos
ATROPELAMENTO 4
As pessoas estão cada vez mais
violentas no trânsito. Esse tipo
de atitude faz com que os imbecis se sintam livres para matar
e fazer o que quiserem. Não vai
dar em nada mesmo. Quem sofreu com o que ele fez foram as
vítimas e suas famílias, os únicos punidos nessa história.
Carla Aquino
São José dos Campos

ATROPELAMENTO 5
Delegado foi claro: não foi preso em flagrante e agora estão
colhendo provas periciais para
pedir a prisão do motorista. Leis
brasileiras.
Marcelo Tomita
Taubaté
MANINHO 100%
Que bom seria se todos os justiceiros de plantão (do caso do
atropelador) desejassem suas
indignações também contra esse
caso. Depois reclamam da nossa
legislação.
Luiz Corain
São José dos Campos
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