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Para o ‘NYT’, Dilma talvez tenha sido
vítima de uma injustiça

Fonte Normal 0Tweet33Curtir
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Certa vez, um dos pais do Plano Real
me pediu que almoçasse com o então
correspondente de uma vetusta revista
de economia do Reino Unido. Fomos
ao Restaurante Bonaparte, em Brasília.
Não resisti a fazer um comentário:
disse que estava preocupado com a
precisão das informações sobre a
Rússia e a China. 

Teria dito ele: “I beg you pardon?”.
Não, não disse. Eram tempos mais
informais. Perguntou apenas o porquê
de minha preocupação e se eu sabia de
alguma grave imprecisão no noticiário
da ilustrada revista. Disse eu que não.
Somente que, por analogia, temia que
as notícias sobre os dois países estivessem um pouco imprecisas. 

“Por analogia?”, indagou ele. Não resisti. Sabia que ia me custar um gelo. Com
uma ponta de ironia, respondi que as notícias sobre o Brasil eram muito
imprecisas e que, por analogia, temia que estivesse acontecendo o mesmo
quando a revista tratava da Rússia e da China. 

Agora, o não menos vetusto “The New York Times” veio, em editorial, afirmar
que Dilma talvez tenha sido vítima de uma injustiça por estar pagando um preço
“desproporcional” por seus pecados, já que aqueles que a condenam cometeram
crimes maiores. 

Ou seja, Dilma deveria ser aliviada de seus crimes porque parte daqueles que a
julgam teriam cometido crimes piores. Muito bem, quantos dos que a julgam
foram condenados? Quantos cometeram crimes maiores do que pedalar bilhões
de reais? O que seria proporcional para Dilma no entendimento ilustrado do
“NYT”? 

No mínimo, para não dizer o máximo, o vetusto periódico está viajando na
maionese. Dilma cometeu crimes apontados pelos seguintes organismos:
Tribunal de Contas da União, que lá nos Estados Unidos se chama General
Accounting Office (GAO); pela Câmara dos Deputados; pelo Senado Federal; e
tudo chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Onde está a injustiça? Onde
está a desproporcionalidade? 

Seria proporcional que os crimes de Dilma fossem aliviados porque os crimes dos
outros são potencialmente piores? Qual é a noção do direito que se depreende
do raciocínio do editorial do “The New York Times”? “By the way”, a
“injustiçada” Dilma está sendo processada por obstrução da Justiça. Será que o
“NYT” aceitaria as pedaladas do presidente da República caso fossem apontadas
pelo GAO norte-americano e pelo Congresso, chanceladas pela Suprema Corte? 

Será que o bem-informado “NYT” não sabe que Dilma está sendo investigada
pelo Departamento de Justiça e pela Comissão de Valores Mobiliários dos
Estados Unidos? Ou, ainda, que o FBI andou buscando provas da operação Lava
Jato para robustecer as investigações que correm nos Estados Unidos e que
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Jato para robustecer as investigações que correm nos Estados Unidos e que
afetam sua Presidência? 

Para consolo do editorialista do “NYT”, aqueles que cometeram crimes e ainda
não foram julgados não perdem por esperar. A mão forte do STF será pesada.
Aos que perderem o foro privilegiado, restará enfrentar o juiz Sergio Moro. 

Ainda que seja inaceitável o “NYT” ter um entendimento tão “shallow” da
realidade brasileira, devemos ter paciência com o bom homem branco do Norte e
suas intenções de tentar restabelecer a justiça neste trópico cheio de suores e
alegorias. 

O Brasil é tão complicado que dá preguiça. Dá vontade de “deixar pra depois” ou
dizer “amanhã, quem sabe, eu vou”. Imaginem para o gringo que está lá em
Nova York e que tem que escrever um editorial sobre o “Brazil” antes de ir
correndo para traçar aquele ossobuco no Becco? 

Antes que me ataquem, respondo com a frase do velho editor na peça “Lucky
Guy”, de Nora Ephron: “Só existem dois fatos na vida: o nascimento e a morte. O
resto está submetido a interpretações”. Muitas delas são horrendas.
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O que achou deste artigo?
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Amaral 
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Caro Antonio Coelho: até louvo a sua luta obstinada. Mas não seria justa
uma defesa meramente burocrática, focada num único ponto polêmico
esquecendo-se de outros muito mais graves. Não há como desconsiderar
o conjunto da obra. Em face do mesmo, a presidente Dilma teria que sair
dali antes que fosse tarde. Imperícia, desmazelo, corrupção, mentiras,
tudo a conspirar contra a credibilidade para investimento e consumo.
Cenário impróprio para o desenvolvimento. Que futuro teria? Abraços,
Nestor. 
Responder   0   2  5:16 PM May 18, 2016
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Martins 
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Júnior

O povão não precisa saber que na era Lula o bom momento da economia
foi mundial. Pense que foi só no Brasil, tudo devido ao Lula. Foi ele
mesmo que colocou o pobre na faculdade, no avião e no melhor dos
mundos. Só que isso acabou de acabar. Por quê? A dívida externa foi

paga. Não se fala mais nisso, mesmo tendo fechado 2014 em US$520
bilhões. A interna de R$3 trilhões, não incomoda ao pobre que recebe
R$35 bilhões sem trabalhar (bolsa) nem ao banqueiro que recebe R$400
bilhões de juros. Ótimo! 
Responder   0   2  4:15 PM May 18, 2016

Antonio 
Coelho

E tem mais: um deputado que, para variar, tem processo no STF diz que
a Dilma foi condenada pelo TCU. Tem algum editorial falando da
idiotice do idiota? Não. É sabido - e isto não é interpretação - que o TCU
não condena a presidente. Tão somente elabora o relatório que deve ser
submetido ao Congresso por ocasião da análise das contas. Mais isto não
vale nada. Enfim, é isto mesmo: muitas das interpretações são
horrendas.Para dizer o mínimo. 
Responder   3   1  11:08 AM May 18, 2016

Ramon 
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NYT, vocês conhecem o álbum: GOES TO HELL ! de Alice cooper ? 
Responder   1   1  11:07 AM May 18, 2016
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Este comentário não foi aprovado por não se enquadrar nos termos de
veiculação desta seção  
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LEIA DECISÃO NA ÍNTEGRA
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LAVA-JATO-1.1301694)
Dirceu é condenado a 23
anos de prisão na Lava
Jato
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Antonio 
Coelho

Verdade, muitas interpretações são horrendas. A coluna o comprova.
Não se trata de justificar um crime com outro. O que se trata é que o
TCU jamais entendeu esta prática como irregular. Assim, os presidentes
anteriores não cometeram qualquer irregularidade. No caso da Dilma, o
TCU (leia-se Nardes que poucos sabem quem é no resto do Brasil. No RS,
sabem) considerou o mesmo fato como irregular. E tem mais: as contas
da presidente ainda não foram julgadas pelo Congresso. 
Responder   4   5  11:06 AM May 18, 2016

wilton 
grego

Um deputado ou senador, não me lembro mais, disse que não se pode ir
fazendo impeachment a torta e a direita, somente por um presidente ser
impopular.Concordo. mas por traz disto, tem coisa muito pior, como está
escrito na coluna acima e outras que ainda estão para serem
descobertas.O Brasil não pode mais esperar.E quanto ao povo brasileiro?
O quanto foi enganado e injustiçado, principalmente os que votaram
nela. 
Responder   6   5  10:34 AM May 18, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Perfeita essa avaliação do colunista. Verdadeira lição de quem conhece
os bastidores da política. Recado semelhante deveria ser dado aos
artistas que, no festival de Cannes, denegriram a imagem do Brasil. O
artista deveria primar pela sensibilidade. Como pode ser tão insensível
em face da situação dramática do país? Roubalheira, desemprego (11
milhões), inflação dentre outros redutores do poder de compra do povo? 
Responder   8   16  8:03 AM May 18, 2016
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APOSENTADORIA
(/CAPA/POL%C3%ADTICA/IDADE-
M%C3%ADNIMA-SER%C3%A1-
DE-65-ANOS-1.1302116)
Idade mínima será de 65
anos
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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)

(/superfc/galo-

vence-o-

s%C3%A3o-

paulo-mas-

est%C3%A1-

eliminado-da-

libertadores-

1.1302161)

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
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Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/biodiversidade
segundovittorio1.1299909)
Biodiversidade, segundo
Vittorio
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Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/o
dom%C3%ADniodocrime
1.1302145)
O domínio do crime
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dom%C3%ADnio-do-crime-
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Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiztito/o
brasilquer1.1300263)
'O Brasil quer'
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-brasil-quer-
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quer-
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Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/amo%C3%A7ado
piano1.1299808)
A moça do piano
(/opini%C3%A3o/laura-
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Roberto Andrés
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Fernando Fabbrini
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Sylo Costa
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costa/seispormeia
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Seis por meia dúzia?
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Michele Borges da Costa
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Renata Nunes
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Leonardo Boff
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O nascedouro da utopia
brasileira está na cultura de
raiz popular
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Jornal O TEMPO inaugura parklet
na rua da Bahia para comunidade

Confira especial do SuperFC com
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Prefeitura divulga programação
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Capitão América, Hulk e Homem
de Ferro a serviço de BH

Ex-Silverchair, Daniel Johns
muda visual; veja antes e depois

Nudez pelo empoderamento;
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