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Sejam sérios
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Quem lê jornais e vê televisão
concluirá que este Governo
e os seus apoiantes levaram

por diante uma política de combate
ao crime que responde àquilo que
eram e são os discursos históricos
destes partidos que se autoprocla
mam de esquerda Pois bem Se a es
querdaé esta coisa com íaítade se
riedade de elevação ética de supe
rioridade moralde que tanto se ufa
nam então não há nada a esperar
A PJ está emgre
ve Passa desper
cebida porque é
mais uma entre

dezenas de greves
É ali que mora o
exército que com
bate a corrupção
Que combate e re
prime os crimes violentos contra
as pessoas Que funciona o coração
e a inteligência do combate ao ter
rorismo

A PJ está emgreve Porquê Por
que se transformounumacasades
prezadapelo Governo Com capaci
dadepara doismil e quinhentos in
vestigadores hoje tem cerca de mil
Antes da tomadade posse deste Go
verno erammil e duzentos Nos
tempos que agora se diz que não

havia combate aos crimes que o
povo gosta de ver combatidos cada
brigada de investigação criminal ti
nhaoito a nove inspetores Hoje tem
dois a três investigadores Eu repito
entre dois e três investigadores Este
Governo não permitiu a entrada de
umúnico homemoumulher na in
vestigação criminal Nemum E
vem o gangue dos hipócritas a pedir
velocidade da Justiça e canta loas às
grandes reformas que não fizeram e

mentemrepetida
mente sobre os re
sultados consegui
dos que naverda
de até são expres
sivos graças à en
trega e dedicação
de umpunhado de
homens cansados

Não espanta que a PJ esteja em
greve Estão saturados de fazer
milagres de fazer omeletes sem
ovos enquanto esta putativa es
querda revela a sua verdadeira es
sência naquilo que esconde que
omite e não quer saber cúmplices
deumcrime bemmaior que é o
contributo para a destruição do
coração do combate ao crime Ao
menos sejam sérios Cansa tanta
falta de vergonha
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