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Murillo de Aragão

A caminho do fim, o confronto final
com os inimigos de Lula
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A decisão de radicalizar o discurso
político em defesa do governo e de
Lula foi comunicada aos ministros
Jaques Wagner e Miguel Rossetto, que
estiveram em São Paulo, na semana
passada, com a direção da legenda.
Viajaram em avião de carreira para não
caracterizar uso de aeronave oficial
para um compromisso partidário. 

A radicalização veio acompanhada de
decisões objetivas, como quando o PT
se posicionou contra o projeto de lei
que flexibiliza as regras do pré-sal. Em
um discurso mofado e cheio de
contradições frente ao momento do
setor petroleiro e à situação crítica da
Petrobras, o partido optou pelo discurso a favor dos interesses corporativos dos
empregados e da empresa contra os interesses do país. 

No fim de semana, na festa de 36 anos do PT, Lula disse que o “Lulinha paz e
amor” acabou e que estava de “saco cheio de inimigos”. Além de acusar
objetivamente as organizações Globo de manipuladoras do noticiário contra ele.
E advertiu que poderia ser candidato em 2018. 

Mesmo reconhecendo que Lula é um mestre da comunicação, esse discurso não
alivia sua situação. Salvo negar que o triplex do Guarujá seja seu, apesar da
montanha de evidências em contrário, não trouxe algo novo, capaz de enfrentar
o constrangimento. 

Pelo contrário, sua condição pode ter piorado, já que atacou frontalmente o
Ministério Público no momento em que questiona as investigações a seu respeito
no STF. Não é prudente criticar institucionalmente organismos do Judiciário em
um clima tão conturbado. 

Segundo pesquisa Datafolha, 62% dos entrevistados acreditam que Lula lucrou
com as obras do triplex, e 58% avaliam que a construtora OAS, responsável pela
reforma, obteve vantagens do governo. No caso do sítio em Atibaia, 58% acham
que o ex-presidente saiu ganhando com as obras na propriedade, e 55% pensam
que as construtoras responsáveis pela reforma ganharam prêmios da
administração petista. 

O que pode acontecer? A primeira consequência será a tentativa de Lula e do PT
de enquadrar a política econômica do governo em seus discursos. Essa decisão
será comunicada ao governo no encontro que Lula terá com Dilma Rousseff
nesta semana, no qual ele também vai lhe entregar as propostas econômicas do
partido. Não deve acontecer, apesar das tentativas – que vão ocorrer –,
conciliação de posições. 

A segunda consequência é o aumento da instabilidade nas relações entre Dilma e
Lula, já agravada pela incapacidade de o governo controlar as investigações da
Polícia Federal e do Ministério Público contra o ex-presidente. 
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A terceira é a possibilidade de ocorrerem mobilizações estimuladas pelo PT e por
seus setores mais aguerridos para atacar oposicionistas. Lula fez claramente um
chamamento para o confronto. Até onde vai e com que intensidade? 

O discurso de Lula no aniversário do PT é uma tentativa de restabelecer a
unidade que ele mesmo criou de várias facções de esquerda em torno de seu
projeto de poder. Projeto que a princípio deu certo, mas fracassou em seguida
por seus erros e contradições, e agora ameaça não apenas o presente do governo
Dilma, como também o futuro da esquerda como força eleitoral. 

A radicalização do discurso de Lula era esperada e é indesejável para o momento
de dificuldades do país. Lula toma o caminho errado ao apontar o confronto
como saída, quando seu sucesso foi baseado na fórmula “Lulinha paz e amor”,
que era a conciliação entre diferentes. Não vai dar certo e pode tumultuar, ainda
mais, o país.
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O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

Já que fanáticos pela seita maldita dos PaTifes gostam de escrever na
Mídia, dou-lhes a oportunidade de responderem às perguntas abaixo,
elucidando qualquer dúvida existente atualmente: 1 – Por que Lula
utilizou o deputado federal do PT (“burro útil da seita”, que não merece
o nome citado neste veículo) para obter liminar, a fim de evitar
responder às perguntas da Procuradoria de São Paulo, sobre o triplex de
292 metros quadrados do Edifício Solares, no Guarujá/SP? 2 - Se nada
teme, e o imóvel não lhe pertence, por que fugir das necessárias
perguntas? 3 – Por que Lula (uma vez) e Dona Marisa (várias vezes)
visitaram o imóvel que não lhes pertence? 4 – Por que Lulinha
comandou a reforma do citado triplex, conforme testemunho do síndico
do prédio? 5 – Por que Lula esteve no sítio de Atibaia/SP (que diz que
não é dele) 111 (CENTO E ONZE) vezes nos últimos anos, e dona Marisa
o frequenta quase todos os finais de semana, conforme vizinhos desta
propriedade rural? 6 – Por que a “OI” instalou uma antena ao custo de
UM MILHÃO DE REAIS ao lado do citado sítio, se o Instituto Lula
divulgou que o ex-presidente não utiliza celular algum? 7 – Por que a
empresa “Granero” descarregou, no sítio focado, OITO caminhões da
mudança de Lula de Brasília/DF, quando deixou a Presidência em 2011,
se o sítio não é dele? 8 – Por que as palestras milionárias de Lula (R$
330.000,00 cada uma) não foram mais contratadas POR QUALQUER
OUTRA EMPRESA, depois que os donos das construtoras (amigos do
“Brahma das Empreiteiras”, que roubaram bilhões da Petrobras) foram
presos pelo honesto juiz federal Sérgio Moro? 9 – Em qual site podemos
acessar ao conteúdo de cada palestra anterior de Lula, para dirimirmos
qualquer dúvida DA GRANDE IMPORTÂNCIA DE SUAS PALAVRAS, já
que ele sempre diz “QUE NÃO SABE DE NADA”? 
Responder   2   0  2:16 PM Mar 02, 2016

Antônio 
Jair

"O que é que falta para o distinto público entender que já estamos sob
uma ditadura comunista? Este [o povo brasileiro] é o povo mais covarde,
imbecil e subserviente do Universo." (Olavo Luiz Pimentel de Carvalho,
em "O que é que falta?" - O Globo, 18/ 12/ 2004)
#########################################################################
"Tenho vergonha de pertencer a um povo que elege presidente (Lula)
um amigo das FARC (terroristas da Colômbia)". Olavo Luiz Pimentel de
Carvalho 
Responder   2   1  2:15 PM Mar 02, 2016
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"A incapacidade de um povo para perceber os perigos que o ameaçam é
um dos sinais mais fortes da depressão autodestrutiva que prenuncia as
grandes derrotas sociais. A apatia, a indiferença ante o próprio destino, a
concentração das atenções em assuntos secundários acompanhada de
total negligência ante os temas essenciais e urgentes, assinalam o torpor
da vítima que, antevendo um golpe mais forte do que poderá suportar,
se prepara, mediante um reflexo anestésico, para se entregar inerme, e
semi-desmaiado nas mãos do carrasco, como o carneiro que oferece o
pescoço à lâmina. Mas quando o torpor não invade somente a alma do
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fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-
do-uber-em-bh-
1.1301807)
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LEIA DECISÃO NA ÍNTEGRA
(/CAPA/POL%C3%ADTICA/DIRCEU-
%C3%A9-CONDENADO-A-23-
ANOS-DE-PRIS%C3%A3O-NA-
LAVA-JATO-1.1301694)
Dirceu é condenado a 23
anos de prisão na Lava
Jato
(/capa/pol%C3%ADtica/dirceu-
%C3%A9-condenado-a-
23-anos-de-
pris%C3%A3o-na-lava-
jato-1.1301694)
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pescoço à lâmina. Mas quando o torpor não invade somente a alma do
povo, quando toma também a mente dos intelectuais e a voz dos
melhores, já não se ergue senão para fazer coro à cantilena hipnótica,
então se apaga a última esperança de um redespertar da consciência." -
Em "O Jardim das Aflições", de Olavo Luiz Pimentel de Carvalho,
(Campinas/SP, 29 de abril de 1947), conferencista, ensaísta e escritor
brasileiro, atuando nas áreas do Jornalismo e Filosofia.  
Responder   2   0  2:13 PM Mar 02, 2016

Antônio 
Jair

A antena no sítio, um homem chamado Zunga e quando os porcos
tomam o Poder - (Reinaldo Azevedo – revista Veja)
######################################################################
O PT e os petistas são piadas de tal sorte grotescas que integrariam, sem
favor, uma biblioteca de livros de segunda e terceira linhas, com enredo
bem ruim, personagens primitivamente talhadas, desfechos mirabolantes
e inverossímeis… Aquele troço em que se descobre, no fim, que o
mocinho é que é o verdadeiro bandido. É patético a mais não poder. Este
blog já se ocupou de um homem chamado José Zunga Alves de Lima.
Vamos ver quem é ele hoje, e o que faz e quem foi ele no passado, e o
que fez. Assim a gente conta direito a história do petismo. Preste
atenção. Hoje, o tal Zunga é funcionário graduado da Oi, aquela
empresa de telefonia que tem como sócia principal a empreiteira
Andrade Gutierrez, mas que conta também com capital do BNDES e dos
fundos de pensão. A Oi nasceu quando a Telemar comprou a Brasil
Telecom, da qual Zunga era funcionário, e, por óbvio, só existe com essa
configuração porque houve a privatização da Telebras durante o
Governo Lula, certo? Pois bem. Guarde essa informação e avancemos.
Reportagem da Folha informa que foi Zunga, amigão de Lula, quem fez
gestões junto à direção da Oi para instalar uma antena de serviço 3G a
poucos metros de distância daquele sítio de Atibaia, que Lula insiste em
dizer que não é seu. Foi, como se diz por lá, um “presente” para o
petista. A instalação custou R$ 1 milhão. Segundo informa o jornal, “o
pedido foi conduzido pelo então diretor João de Deus Pinheiro Macedo,
e teve aval de Otávio Marques de Azevedo, presidente da AG Telecom,
uma das controladoras da ‘Oi’ e parte do grupo Andrade Gutierrez”.
Azevedo, não custa lembrar, é réu da Lava Jato, ficou preso quase oito
meses e foi solto depois de um acordo de delação premiada. As
acusações contra ele estão ligadas à empreiteira Andrade Gutierrez e não
atingem a ‘Oi’. Sigamos. Entenderam o ponto? Zunga, amigão de Lula, se
encarregou de, vamos dizer assim, atender às necessidades do chefe. O
passado Agora vamos ver o passado de Zunga. O homem já foi diretor da
C.U.T. do Distrito Federal. Em 1998, durante o processo de privatização
da Telebras — e, sem ele, não existiriam Telemar, Oi, etc. —, ele e seus
amigos sindicalistas promoviam arruaças contra o que consideravam um
crime de lesa pátria. A sua ojeriza às empresas privadas no setor de
telefonia durou pouco. Em 2003, no primeiro ano do Governo Lula, ele
era, preste atenção, presidente da Federação Interestadual dos
Trabalhadores em Telecomunicação (Fittel). Um “cumpanheiro”
realmente de lutas, né? Em 2007, o poderoso dizia que ninguém seria
nomeado diretor da Anatel, a agência reguladora da telefonia, sem o seu
aval. Sabia do que estava falando. Em 2004, pelas suas mãos, o
sindicalista Pedro Jayme Ziller havia chegado à presidência da Agência.
Em 2008, ele próprio, Zunga, foi nomeado por Lula para o Conselho
Consultivo da Anatel como “representante da sociedade civil”,
contrariando o estatuto que proibia que esse lugar fosse ocupado por
funcionário de alguma das empresas de telefonia. Só deixou a agência

por determinação da Justiça. Ora, como esquecer? Como morubixaba do
PT, foi Lula quem comandou a guerra contra a privatização da Telebras,
certo? Curiosamente, já no seu segundo ano de governo, a Telemar
comprou, por R$ 5.000.000,00, 30% das ações da Gamecorp, empresa
de Lulinha, filho de Lulão, da qual Zunga também foi conselheiro. Lula
mudou, como se sabe, o marco regulatório das telecomunicações só para
permitir que a Telemar — aí já uma sócia de seu filho — comprasse a
Brasil Telecom, dando origem à ‘Oi’. A mesma ‘Oi’ que instalou a antena
pertinho daquele sítio que, como se diz eufemisticamente, ele frequenta.
Isso é ou não é cara do PT? Estamos diante da caricatura do Comunismo
que fez George Orwell em “A Revolução dos Bichos”, quando os porcos
tomam o Poder e passam a andar sobre duas patas… Se é que me
entendem. 
Responder   2   0  2:11 PM Mar 02, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Quem está contra Lula é a justiça. Seria ela a grande inimiga dele?
Dentre as reclamações do ex-presidente consta o direito de ser rico. Sim,
desde que de forma honrada e fruto de talento e de trabalho. Mas, no
caso dele, como poderia receber de empreiteiras prestadoras de serviços
ao governo, entre 2011 e 2014 nada menos que R$27 milhões por
palestras? Um analfabeto funcional teria algo tão valioso a contribuir
com a indústria da construção pesada? A “Lava Jato” está nos
mostrando, em doses homeopáticas, o verdadeiro significado dessas
supostas palestras. Alguns contratantes de Lula já estão na cadeia.  
Responder   2   0  8:42 AM Mar 02, 2016
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Usuário Senha

APOSENTADORIA
(/CAPA/POL%C3%ADTICA/IDADE-
M%C3%ADNIMA-SER%C3%A1-
DE-65-ANOS-1.1302116)
Idade mínima será de 65
anos
(/capa/pol%C3%ADtica/idade-
m%C3%ADnima-
ser%C3%A1-de-65-
anos-1.1302116)

(/capa/pol%C3%ADtica/idade-

m%C3%ADnima-

ser%C3%A1-

de-65-anos-

1.1302116)

QUEDA ALVINEGRA
(/SUPERFC/GALO-VENCE-O-
S%C3%A3O-PAULO-MAS-
EST%C3%A1-ELIMINADO-DA-
LIBERTADORES-1.1302161)
Galo vence o São Paulo,
mas está eliminado da
Libertadores
(/superfc/galo-vence-o-
s%C3%A3o-paulo-mas-
est%C3%A1-eliminado-
da-libertadores-
1.1302161)
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NA BERLINDA
(/SUPERFC/DIRETORIA-DO-
ATL%C3%A9TICO-AVALIA-
PERMAN%C3%AANCIA-DE-
AGUIRRE-NESTA-QUINTA-
1.1302260)
Diretoria do Atlético
avalia permanência de
Aguirre nesta quinta
(/superfc/diretoria-do-
atl%C3%A9tico-avalia-
perman%C3%AAncia-
de-aguirre-nesta-quinta-
1.1302260)
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Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/biodiversidade
segundovittorio1.1299909)
Biodiversidade, segundo
Vittorio
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/biodiversidade-
segundo-vittorio-
1.1299909)
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Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/o
dom%C3%ADniodocrime
1.1302145)
O domínio do crime
(/opini%C3%A3o/editorial/o-
dom%C3%ADnio-do-crime-
1.1302145)
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1.1302145)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiztito/o
brasilquer1.1300263)
'O Brasil quer'
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-brasil-quer-
1.1300263)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-brasil-
quer-
1.1300263)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/amo%C3%A7ado
piano1.1299808)
A moça do piano
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/a-mo%C3%A7a-do-
piano-1.1299808)
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ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

R$ 66,41

Compre

Roberto Andrés
(/opini%C3%A3o/roberto
andr%C3%A9s/130
propostas1.1297714)
130 propostas
(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/130-
propostas-1.1297714)

(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/130-
propostas-
1.1297714)

Fernando Fabbrini
(/opini%C3%A3o/fernando
fabbrini/calmameninos
1.1301971)
Calma, meninos
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/calma-meninos-
1.1301971)

(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/calma-
meninos-
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Sylo Costa
(/opini%C3%A3o/sylo
costa/seispormeia
d%C3%BAzia1.1301463)
Seis por meia dúzia?
(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/seis-por-meia-
d%C3%BAzia-1.1301463)
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Michele Borges da Costa
(/opini%C3%A3o/michele
borgesdacosta/avida
encaixotada1.1298671)
A vida encaixotada
(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-costa/a-vida-
encaixotada-1.1298671)
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Renata Nunes
(/opini%C3%A3o/renata
nunes/umpoucosobre
irm%C3%A3os1.1288847)
Um pouco sobre irmãos
(/opini%C3%A3o/renata-
nunes/um-pouco-sobre-
irm%C3%A3os-1.1288847)
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Leonardo Boff
(/opini%C3%A3o/leonardo
boff/onascedourodautopia
brasileiraest%C3%A1na
culturaderaizpopular
1.1298709)
O nascedouro da utopia
brasileira está na cultura de
raiz popular
(/opini%C3%A3o/leonardo-
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Todas as colunas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)
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