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Lula Treme na Véspera do Fim
"Se tiver segundo turno... e é bom que sejam dois turnos, nós
vamos disputar... Só é preciso aferir corretamente o tempo"
disse Lula ao tomar conhecimento das novas pesquisas que,
após o escândalo do vedoinaço, indicam a inevitabilidade do
segundo turno. Enquanto isto, os escândalos se multiplicam.
Agora com a descoberta de que o Presidente da República, repito o Presidente da República, é sócio de seu churrasqueiro,
Jorge Lorenzetti, suspeito na compra do dossiê contra os
tucanos, em uma "ong" paulista que tem como secretário o
atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Desta "ong" participam também o afastado presidente do PT, Ricardo Benzoini, o
seu ex-secretário no Trabalho, Oswaldo Bargas, também
envolvido no escândalo, e mais de 50 petistas.
Lula treme: "Se tiver segundo turno... nós vamos disputar".
Como é surpreendente a política, que faz um candidato se vangloriar da vitória e, uma semana depois, se comparar a Cristo e
a Tiradentes, numa desesperada tentativa de se limpar da
mácula de chefiar um governo onde grassou o mais imundo
esquema de corrupção da política brasileira.
Enquanto isto a Polícia Federal investiga se os recursos usados
para a compra de um suposto dossiê contra o PSDB vieram de
caixa de campanha, do crime organizado ou de assalto aos
cofres públicos. Que tristes opções têm o Presidente e o seu
churrasqueiro, e o seu ministro do trabalho, e o presidente do
seu partido, e o ex-diretor de "riscos" do Banco do Brasil,
Expedito Veloso, também envolvido na trama.
Os próximos dias são decisivos para o Brasil. A "República da
Corrupção" está perto do fim. Neste último escândalo, os petistas desceram mais ainda os degraus do desregramento. Os
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petistas Gedimar Passos e Valdebran Batista, pretendiam comprar um dossiê do empresário Luiz Vedoin, ligado à máfia dos
sanguessugas, comprometendo o PSDB. A Polícia Federal
prende os dois em um hotel em São Paulo, no mesmo momen-
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to em que a revista "Isto É" publicava o dossiê. Gedimar, o
"negociador" em nome do PT, disse que recebeu o dinheiro de
Freud Godoy, assessor especial de Lula, que, por sua vez, diz que
conheceu Gedimar através de Lorenzetti, o churrasqueiro de
Lula. Este disse que à "Isto É" que o Presidente do PT sabia da
negociação. Toda a rede envolveu oito petistas de carteirinha e
desfalcou o comitê de Lula.
Da "República da Corrupção" já caíram ou foram indiciados
nos escândalos anteriores, Dirceu, Genoíno, Gushiken,
Delúbio, Palocci, João Paulo Cunha, Sílvio Pereira, Paulo
Rocha, Humberto Costa, Duda Mendonça. Junto com os atuais
envolvidos representam o núcleo mais fiel à Lula.
Lula já sabe que vai haver o segundo turno e que isto é a véspera
do fim. E não será preciso que nos preocupemos sobre a governabilidade da República caso o petismo se mantivesse no poder
por mais quatro anos e sobre a necessidade de se declarar um
impedimento do presidente. O povo brasileiro tratará de fazer
este impedimento, agora, no primeiro, e em seguida, no segundo turno. É por isto que Lula treme.
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