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Dilma & Temer: o mesmo fim

A

presidente Dilma foi afastada do governo
em maio de 2016, quando aflorava uma
onda de fortes suspeitas de corrupção
sobre seu governo, a Operação Lava-Jato fazia
incursões que comprometiam companheiros
e membros do seu governo a cada semana.
Oficialmente, o motivo da perda do mandato de
presidente ocorreu pelas “pedaladas fiscais” e
pela assinatura de decretos de suplementação
orçamentária sem autorização do Congresso
Nacional. Entretanto, a crise econômica e de
credibilidade que o país enfrentava foi o motivo
determinante.
E o que fez a presidente Dilma para tentar
sobreviver no poder? Convocou Lula, fez concessões, negociou com deputados, senadores
e empresários. Fez nomeações negociadas
em troca de apoio, usou a máquina pública no
intuito de sobreviver, todavia,
apesar de todo este esforço e
as negociatas acabou cassada. O famoso “toma lá dá
cá” foi acionado, porém não
salvou o mandato.
Temer assume o governo
com forte apoio do poder econômico e parlamentar, prometendo pacificar o país, retomar
a oferta de empregos e fazer
com que houvesse crescimento
econômico. Suas primeiras ações foram de
arrocho fiscal, com amplo apoio do Congresso
Nacional, o presidente conseguiu aprovar um
teto para o gasto público para os próximos
20 anos, sob o argumento da necessidade de
corte de despesas.
O governo iniciou forte pressão sobre o
Congresso Nacional para restringir direitos
trabalhistas conquistados pelos trabalhadores
ao longo da história do país. Além da reforma
trabalhista encaminhou um projeto de reforma
da previdência social, impondo aos segurados
um corte de direitos jamais visto na história,
como se fossem os trabalhadores e os segurados da previdência os grandes responsáveis
pela crise econômica do país. A credibilidade
trava as reformas.
Os alvos da Lava-Jato que eram na grande
maioria líderes petistas, agora muda de rumo.
O alvo, então, passa a ser a liderança pemedebistas e tucana. O primeiro escalão do governo

Temer passou a ser alvo de investigações pelo
Ministério Público Federal e suspeito de corrupção. A credibilidade do governo ficou abalada.
O governo acabou e Temer & Cia não se deram
conta.
Para piorar a vida do presidente Temer e de
seu fracassado governo, ele próprio passou a
ser alvo de investigações por corrupção. A JBS,
empresa que enriqueceu às custas do dinheiro
e dos favores do erário público passa a ser protagonista na denúncia contra Temer. A empresa
fez negociações questionáveis para entregar
o presidente, com gravações, mala de dinheiro e colaboração. Lamentável a atitude dos
empresários e também a do Ministério Público
Federal. O acordo não agradou ninguém, ao
contrário, envergonhou o povo brasileiro.
O temporal continuava assombrando o
governo Temer. É marcado o
julgamento da chapa Dilma
& Temer por abuso do poder
econômico. Resultado: todas as
regras de direito foram rasgadas durante o julgamento por
Ministros comprometidos, os
juristas brasileiros esqueceram
o que aprenderam.
E a crise não acabou. Ao
contrário, ela está longe do fim,
só o governo Temer não reconhece isto. Vem aí a denúncia do Ministério
Público Federal contra Temer, a qual para ser
submetida a julgamento pelo STF depende de
autorização pelo Congresso Nacional. Temer
saca da cartola a estratégica fracassada por
Dilma, o “toma lá dá cá”, para tentar se salvar.
Talvez tenha mais sorte que Dilma, afinal, no
Congresso está um “salve-se quem puder”. A
credibilidade por lá saiu de férias.
Mesmo que Temer ganhe alguma sobrevida,
o certo é que seu governo e ele próprio continuarão sangrando até os últimos dias de governo.
O povo brasileiro segue pagando a conta e
sem entender por que todo este jogo sujo para
permanecer no poder? Não entendendo o que
existe no poder de tão valioso?
Por tudo isto, entendo que Dilma & Temer
se merecem, formaram uma chapa perfeita,
trocaram de cadeira e fizeram o mesmo jogo.
Se tivessem um mínimo de sentimento pela
pátria não fariam o país sofrer tanto.

“A credibilidade
por lá saiu
de férias”
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A justicialização no Brasil

N

ão é de meu perfil dissertar sobre temas desta natureza,
porém não pude me furtar em escrever sobre a justicialização
no Brasil, pois suponho que não há um setor da vida nacional em
que a justiça não esteja colocando suas leis e suas normas.
Pois bem, comecemos pela família que vive sob as regras
de como educar, onde um pai e uma mãe não podem nem mais
alterar a voz com o filho que em seguida bate a justiça na porta
dizendo o que se deve e o que não deve ser feito. Ora! Se os
pais não têm mais a autoridade e o poder de educar um filho
com algumas regras, como vai ser a sociedade do amanhã?
Nas escolas, professores não têm mais autoridade nenhuma
com os alunos, basta qualquer gesto de evidência no uso de
sua autoridade como educador que logo vem a promotoria para
dentro da sala de aula, e quem sempre acaba sendo o errado é
o desgraçado do professor que abusou dessa autoridade.
Na política, não precisamos nem
comentar, os próprios meios de
comunicação estão mostrando que
é a justiça e seus tribunais que estão
praticamente mandando no país. Eu
me pergunto: Para que fazer eleições?
Coloquem lá de uma vez o presidente
do supremo tribunal federal! Pois se
elegermos um presidente, seis meses
depois a justiça já está atuando para
que o mesmo seja retirado.
Os pobres empresários que ainda
sobrevivem, mas que já estão respirando por aparelhos, não aguentam mais,
com severas punições, além de um fisco faminto amparado em leis severas,
fazendo com que a massa trabalhadora não consiga mais fazer a economia andar neste país.
Sem falar da imprensa (falo da imprensa de grande porte), tendenciosa e manipuladora, com interesses próprios, tentando fazer a
grande nação seguir seus domínios através da mídia nacional. É tão
vergonhoso que até pouco tempo atrás um lado era o culpado de tudo,
agora mudou para o outro, isso deixa a impressão de que não existe
mais ninguém correto nesse país. E em meio a toda esta “burocracia”
estamos nós, povo brasileiro, ouvindo, vendo, culpando este, depois
culpando aquele, todo mundo é culpado. Aí eu te faço esta pergunta:
e você que tem poder para mudar tudo isso, será que na próxima eleição seu voto não vai ser também negociado em troca de favores?
Se queres ajudar a acabar com a justicialização no Brasil,
pense conscientemente e vote em quem merece ser eleito, não
sejas mais um corrupto vendendo-se por migalhas. Afinal, você
é um cidadão brasileiro e se queres dar exemplo de dignidade,
comece mudando sua forma de votar.

“Não sejas
mais um
corrupto
vendendose por
migalhas”

