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Epensar que tudo começou
numparoquial crime de
tráfico de influências antes

de tomar as proporções
tremendas desmesuradas

astronómicas que se conhecem
Todos os dias umnovo ouvelho

político é apanhadonumescândalo
sem inocentes Osjornais as televi
sões as rádios tornaram se quase
monotemáticos

Somados o númerode investiga
dos osmandadosdebuscae apreen
são e as ordensdeprisão chegamaos
cincodígitos Do dinheiro desviado
perdeu se aconta Fala se demilhões
roubados como quemfalade tostões
enquanto nos serviços públicos da
saúde àeducação do transporte à se
gurança se desinveste

Foi antes de tudo umaestatal pe
trolíferaque alimentou aganância
daelite política e de empresários
que antes de seremdetidos mono
polizavam as colunas sociais Nas
empresas deles comdestaquepara
umpoderoso cartel de construtoras
apolícia encontrou sinistras plani
lhasonde se detalhava umporum
o pagamento acadaautoridade
Arealização conveniente de um
Mundial de futebol pelomeio com
centenas de obraspúblicas anexas
ajudouessas construtoras e por ex

tensão os políticos a lucrarem àcon
ta do contribuinte

Os depoimentos àpolíciados arre
pendidos commétodos sofisticados
paracorrompersemdeixarrastro
são aulas sobre lavagem de dinheiro
Práticas policiais como asdela

çõespremiadas em que o criminoso
diminui a severidade dapenaem tro
cade provas como asprisões pre
ventivas para forçar essamesmade
lação e como as fugas de informação
selecionadas paramanter aopinião
pública a torcer pela investigação
tornaram sequotidianas E semsur
presa fonte de críticas dosvisados e
dos seus advogados

Osvisados que dosmais aosme
nospoderosos dosmais à esquerda
aosmais àdireita argumentam que
sãovítimas deperseguição política
dapolícia dosjuizes daimprensa
Fala se sempudor em criminaliza
çãodapolítica em golpes e gol
pistas e em interesses estrangeiros
por trás disto tudo

O esplendor da operação levou
aumaperigosapolarização no país
E aumnãomenos temerário culto

da personalidade aosjovensmagis
trados que aconduzem aumem
particular

Esse juiz chama seAntónio Di
Pietro o país em causa é aItália a
operação esplendorosa é aManiPu
lite MãosLimpas oMundial de fu
tebol citado é o de 1990 e o resumo

acima embora encaixe pormenor
porpormenornaLava Jato poderia
ter sido feito há25 anos

Fazparte do folclore em redorde
SérgioMoro o DiPietro brasileiro
dizer se que o jovemjuizde primeira
instância do Paranámantém àmesa
de cabeceira o relatório final daMani

Pulite cujo roteiro segueponto por
ponto

Ora esse roteiro entrou agorana
fasemais perigosa ao chegar àsmãos
do CongressoNacional onde tam
bémponto porponto osparlamen
tares tentamaprovar asmesmasleis
que oshomólogos italianos aprova
ramnos anos 90 do séculopassado
no sentido demanter tudo como
dantes amnistiaro caixa dois saco
azul emPortugal e criar obstáculos
às ações dapolícia edajustiça

Rogério Chemim umprocurador
da Repúblicabrasileiro alertapara
essa ameaçano seu recenteMãos
Limpas eLavaJato E paraaameaça
seguinte o risco dopopulismo

NoBrasil é certo não existeuma
personalidade com tantas nuances
como Silvio Berlusconi masháLula
líderpopulardeesquerdaquejáse
declaroupré candidato nas eleições
do próximo ano ouJairBolsonaro
demagogo radical de direita

E pelomenos trêshomens de te
levisão como o italiano já em bi
cosdepés o apresentadorLuciario
Huck entretanto abençoado pelo
antigo presidente FernandoHenri
que Cardoso que o chamou de no
vidade Roberto Justus publicitário
que apresentaum realityshowe se
diz sentirpreparado parao Planalto
e JoãoDona que apresentou a pri
meiraversão brasileira do The

Apprentice um original deDonald
Trump ganhou aprefeitura de São
Paulo comumdiscurso como o de
Berlusconi populista e antipolítica
e segue firme nos primeiros lugares
das sondagens

O roteirojá se conhece acompa
nhemos comatenção ospróximos
episódios
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