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MEXEU COM O LULA, MEXEU COMIGO!
A retaliação que setores do ministério público, do judiciário, TCU e da
polícia federal vem fazendo com o Lula, o PT e até com os empresários
que ousaram se aliar ao projeto político de inclusão social e
distribuição de renda é uma forma de violação dos direitos
fundamentais garantidos pela Constituição. Parece que inverteram o
ônus da prova e o princípio da presunção de inocência! E até
mudaram a jurisprudência do STF! E, certamente, mudarão
novamente de opinião quando os acusados de formação de cartéis,
de corrupção, propina, caixa 2, sonegação fiscal forem de outras
estirpes, como já aconteceu na "Operação Satiagraha", quando o FHC
demitiu o delegado Protógenes da PF e o ministro Gilmar Mendes
concedeu habeas corpus ao banqueiro acusado.
É verdade que no Regime Republicano ninguém está acima das
normas jurídicas; isto é, ninguém mesmo e, também, ninguém deve
ser diminuído pelas leis ou pelas autoridades! Porque toda forma de
poder existe para o exercício de determinadas funções dentro dos
princípios da legalidade, do devido processo legal, impessoalidade,
transparência e motivação, além da proporcionalidade e do bom
senso nas ações das autoridades para elidir o abuso de poder.
Neste sentido, as investigações não podem ser de cunho pessoal,
ideológico e nem para ser em detrimento de uns para o
favorecimento e o privilegiamento de outros e, muito menos, ser de
forma espetacular, ou seja, combinado com os órgãos de
comunicações sociais e com os partidos de oposição ao PT e ao Lula. A
proporção de uma condução coercitiva não poderia ser como uma
ação de guerra, além de desnecessária, gera custos aos cofres
públicos e constrangimentos impagáveis para a dignidade humana e
para os direitos de cidadania da pessoa supostamente investigada.
A impressão é que conduzir o Lula e seus aliados é como se a PF, o MP
e o juiz do caso tivessem conquistado um troféu e, por isso, o
expuseram para a mídia falada, escrita e televisada para o benefício
da oposição "que tanto fez pelo Brasil e o povo brasileiro"(sic). A fúria
é tanta que não conseguem sequer guardar segredos e, por isso,

deixam vazar informações e delações premiadas a órgãos
privilegiados de comunicação social, como ocorreu com a Revista Isto É
e o senador Delcício e, nestes casos, ninguém é punido e nenhuma
dessas situações são esclarecidas. Entretanto, o Delegado Protógenes
do PC do B, prendeu um bandido banqueiro, vazou segredos,mas
perdeu o cargo e, assim, foi punido com "pena de morte profissional".
Por que num caso sim e em outro, não? Dois pesos e duas medidas? PT,
PC do B, os progressistas e os seus aliados que se danem, desde que tais
atos favoreçam os excludentes, os tucanos e os conservadores?
Outro fato interessante é que os especuladores, os verdadeiros
responsáveis pela crise econômica mundial, ganham quando o
governo vai bem e ganham quando o governo cai em desgraça!Basta
ver a queda do dólar e a subida da Bolsa de Valores, hoje. Então, a crise
econômica é artificial, é política, é decorrente dos erros do governo,
mas dos gulosos especuladores, rentistas e da oposição que nada
pruduzem e jogam no quanto pior, melhor para eles?
Enquanto isso, roubam nas obras dos trens, do metrô, rodoanel e até
a merenda das criancinhas nas escolas públicas do Estado de SP. Cadê
os vestais? Cadê os investigadores? Desculpa, heim! No governo
paulista não tem petistas, lulistas! Só tem gente honesta fazendo
pedágios e mais pedágios nas rodovias e todos os empreiteiros de
obras jamais financiaram as campanhas dos governantes e se , por
acaso, o fizeram, jamais foi através de caixa2. Em Minas jamais teve
aeroporto em terreno particular da família do Aécio custeado com
dinheiro público! O apartamentozinho do FHC nos Jardins foi
comprado, reformado e reequipado com o salário da aposentadoria
de professor e dos 8 anos que ele afundou o Brasil! E a pensão e o
apartamento para a amante e o filho na Espanha de mais de hum
milhão de reais? Isto, evidentemente, nada tem "de presente" do
amigo do Free Shop favorecido, sem licitação, durante o seu
governo.Ah, e ninguém reformou o AP do Aécio na Vieira Solto, Rio de
Janeiro, até porque foi adquirido pelo avô em 1951, quando o Lula
passava fome no nordeste!

