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A revolução cultural promovida pela
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Imaginem se os habitantes de
Hiroshima soubessem que a bomba
atômica iria explodir. Imaginem ainda
que, mesmo sabendo, não tivessem
para onde fugir. É a situação dos
membros do sistema político às portas
da delação premiada do empresário
Marcelo Odebrecht e de seus
executivos dentro da operação Lava
Jato. 

A gravidade da delação não se mede
apenas pela montanha de nomes a
serem revelados como beneficiários de
recursos de sua empresa nem pelo fato
de que membros do governo Temer
vão ser atingidos. Três aspectos
aumentam a gravidade da situação. 

O primeiro é que o esquema a ser revelado traduz nada mais, nada menos que a
fórmula do funcionamento do capitalismo tupiniquim. Esquema que existia antes
mesmo da era Lula. Criado no regime militar, foi aperfeiçoado na
redemocratização. O que Marcelo Odebrecht vai expor será, no mínimo,
espetacular e fará com que a Lava Jato passe para a história do Brasil como uma
espécie de revolução cultural e episódio mais importante na política brasileira
desde o fim do regime militar. 

O segundo ponto é que a delação de Odebrecht e de seus companheiros colocará
o Supremo Tribunal Federal no centro do julgamento mais crucial da história
política do Brasil. Nada do que ocorreu antes no STF – e no Judiciário, de
maneira geral – foi tão relevante para o presente e para o futuro do país. O
volume de trabalho ali tem-se multiplicado. 

Até sexta-feira, o STF tinha 77.159 processos para serem julgados. No Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), por exemplo, de 432 recursos contra decisões da Lava
Jato tomadas na primeira instância, apenas 17 tiveram êxito. 

Provavelmente, não temos a melhor composição de ministros da história da
Corte Suprema. Mas é o que temos, e vale o que está escrito. Serão eles que
julgarão não apenas homens e algumas mulheres, mas todo o sistema político e
suas relações com o arremedo de capitalismo que existe no Brasil. 
A partir do que acontecer, devemos considerar que ocorrerão mudanças sérias
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COMENTÁRIOS (1)

que podem até mesmo pôr em xeque a sobrevivência do governo Temer em
médio prazo. No entanto, apesar do caráter de explosão atômica das revelações
de Marcelo Odebrecht e de seus companheiros, o governo deve sobreviver, assim
como as instituições. 

O resultado das eleições municipais, por exemplo, deu fôlego à atual gestão para
avançar nas reformas, o que é positivo. O PT, que poderá receber punições mais
severas nos tribunais, já mereceu uma dura censura por parte dos eleitores. 

O terceiro aspecto será crítico para a regeneração do mundo político. É difícil
acreditar que todo o sistema entrará em default. Qual será o desafio? Discernir
os crimes cometidos e fazer a dosimetria das penas. O que será considerado
corrupção relacionada a obras públicas, o que foi apoio político, o que é caixa 2 e
como criminalizá-lo, entre outros desafios. 

Com o fim das doações empresariais e o estabelecimento de um teto de gastos de
campanha, um novo direito eleitoral já está emergindo da Lava Jato. A questão
agora é como definir caixa 2 e como tratar aqueles que distribuíram dinheiro
arrecadado dessa forma. O recurso serviu apenas para financiar campanhas
eleitorais ou foi mesada para políticos e partidos? 

É certo considerar que nada será como antes. E que, para o bem do Brasil, o
governo deve ser preservado a fim de que a retomada da economia e a
modernização das relações entre governo e empresariado possam prosseguir.

O que achou deste artigo?

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

O recente comportamento do eleitorado reflete a grande indignação
contra o que nos revela a Lava Jato. Abriu-se a cortina que escondia as
maquinações contra os interesses nacionais promovidas tanto pelos
políticos quanto pelos tribunais superiores que os acobertam, ainda que
veladamente. Enquanto instâncias inferiores promovem justiça as
superiores fazem política de baixo nível, talvez por deverem seus cargos
aos políticos. Isso precisa mudar. Reforma política? Reformar o que? E a
Constituição?  
Responder   2   0  9:14 AM Nov 03, 2016

Antonio 
Coelho

Seria trágico se não fosse cômico. O cara diz que a lava-jato promoveu
uma revolução cultural, ou seja, vamos acabar com um partido, prender
alguns e deixar a turma de sempre sossegada. Ao final, sua lenga-lenga
se revela: "E que, para o bem do Brasil, o governo deve ser preservado a
fim de que a retomada da economia e a modernização das relações entre
governo e empresariado possam prosseguir." Ou seja, mexe com nóis
não... 
Responder   0   1  12:17 PM Nov 02, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior= A mesma ideologia que hoje vê Temer,
vice que assume como vilão, traidor e golpista, é a que enxergou João
Goulart, vice que assumiu, como grande herói nacional. Claro, as
circunstâncias podem ser diferentes, como diferente é a Constituição.
Mas, ideologia não muda e nem poderia. Quanto à responsabilidade
fiscal, se tivesse havido por parte do PT, não teríamos hoje esse rombo
de R$ 170 BILHÕES.Para quem irá essa conta?O culpado, com certeza é
o Temer.Crucifiquem-no. 
Responder   2   0  10:12 AM Nov 02, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior= 1. Ao definir o antídoto da sede de
Poder e dinheiro como sendo a honestidade e a transparência, como
classificar o Governo PT que tanto tem defendido? PT esse que entrou na
Política p/ moralizá-la, em prol dos menos favorecidos, maiores vítimas
que são da corrupção? Conforme Janot: “Não seria possível
institucionalizar a corrupção sem a anuência, a participação, e a
coordenação de Lula”.  
Responder   2   0  10:10 AM Nov 02, 2016

2-... SEUS DOIS FILHOS "LULA DA SILVA" E UMA NORA
EXEMPLIFICADOS CONSTANTEMENTE NA MÍDIA, CONFORME
DELAÇÕES PREMIADAS, RECEBENDO DOAÇÕES MILIONÁRIAS "NAS
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Antônio 
Jair

SOMBRAS"; - NÃO VOU ESPECIFICAR TODAS OS PROCESSOS COM
LULA COMO INVESTIGADO, PORQUE ESTA PÁGINA É INSUFICIENTE
PARA TANTOS NÚMEROS E PALAVRAS (LAVAJATO, BNDES, MEDIDAS
PROVISÓRIAS, ELETROLÃO, CORREIOS, FUNDOS DE PENSÃO,
MENSALÃO=MARCOS VALÉRIO "VOLTANDO DOS MORTOS" COM
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, ETC, ETC, ETC...) 
Responder   1   0  10:09 AM Nov 02, 2016

Antônio 
Jair

1) NENHUM DOS PRESIDENTES BRASILEIROS DO REGIME MILITAR
MORRERAM RICOS, CONFORME AMPLAMENTE NOTICIADO NA
MÍDIA, E NEM MESMO FORAM ENVOLVIDOS EM TANTOS
ESCÂNDALOS DE DESVIOS DE MILHÕES APÓS TÉRMINO DE SEUS
MANDATOS. AGORA, QUANTO AO LULA: - BILIONÁRIO (2 BILHÕES
DE DÓLARES="REVISTA FORBES"); - DONO DE VÁRIOS IMÓVEIS
MILIONÁRIOS (SÍTIO DE ATIBAIA, TRIPLEX NO GUARUJÁ,
COBERTURA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, FAZENDA NO
TOCANTINS COM MILHARES DE CABEÇAS DE GADO, ETC...) QUE
NÃO ESTÃO EM SEU NOME... 
Responder   2   0  10:08 AM Nov 02, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior= Mais de 13 anos de governo exercido em
nome do trabalhador, do social e do marginalizado? Haveria ainda
espaços para movimentos sociais? Será que o grito proveniente das ruas
é das elites? Judiciário parcial? Por dar um pouco de trégua ao pequeno
e mexer com o grande? Por revelar os monstros que dilapidam o
patrimônio público? De onde vem miséria e injustiça senão desses
monstros? Governos PT se envolveram c/ eles e se tornaram 1 deles?
Não, só acontece no exterior. 
Responder   2   0  10:07 AM Nov 02, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior= Quem seriam os integrantes da elite
senão a cúpula dos três Poderes em conluio com os poderosos? A
Lavajato deixa isso claro. Governo petista não é exceção. Ao contrário,
locupletou-se o quanto pôde. Implosão do esquema é devida ao
Judiciário e não ao Executivo. Sérgio Moro figura de proa, detestado por
Lula, Dilma & Cia. Inclusão social é filosofia neoliberal. Cria demanda e
alimenta o comércio e a indústria. China tem feito isso com sucesso. É
tendência mundial. 
Responder   2   0  10:05 AM Nov 02, 2016

Antônio 
Jair

Nestor Martins Amaral Júnior= O que é elite? O que é povo? Quando
alguns do povo, até miseráveis como Lula de outrora, atingem o Poder se
tornam elite; acredita nessa falácia? Não é preciso ser negro para fazer
justiça ao negro, nem pobre para fazer justiça ao pobre, nem mulher
para fazer justiça às mulheres.O que precisa é de seriedade,
competência, patriotismo e, sobretudo, honestidade. O caos do país é
prova contundente dos desGovernos PT que trafegou na contramão e no
império da falsidade. 
Responder   2   0  10:05 AM Nov 02, 2016

ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de
utilização
(http://www.otempo.com.br/termos
deutiliza%C3%A7%C3%A3o
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conectese com

ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

RISCO-DE-TER-OUTRA-PERNA-
AMPUTADA-1.1405843)
Neto e Henzel evoluem;
Follmann tem risco de
ter outra perna
amputada
(/superfc/neto-e-henzel-
evoluem-follmann-tem-
risco-de-ter-outra-perna-
amputada-1.1405843)

(/superfc/neto-

e-henzel-

evoluem-

follmann-tem-

risco-de-ter-

outra-perna-

amputada-

1.1405843)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/a
aliena%C3%A7%C3%A3o
doestado1.1404440)

A alienação do Estado
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/a-
aliena%C3%A7%C3%A3o-
do-estado-1.1404440)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/a-
aliena%C3%A7%C3%A3o-
do-estado-
1.1404440)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/lixo
cr%C3%ADtico1.1405659)

Lixo crítico
(/opini%C3%A3o/editorial/lixo-
cr%C3%ADtico-
1.1405659)

(/opini%C3%A3o/editorial/lixo-
cr%C3%ADtico-
1.1405659)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz
tito/caixa21.1405223)

Caixa 2
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/caixa-2-1.1405223)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/caixa-2-
1.1405223)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/osbichos
agradecem1.1404345)

Os bichos agradecem
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/os-bichos-
agradecem-1.1404345)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/os-
bichos-
agradecem-
1.1404345)

Ricardo Corrêa
(/opini%C3%A3o/ricardo
corr%C3%AAa/comque
moral1.1398453)

Com que moral?
(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/com-
que-moral-1.1398453)

(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/com-
que-moral-
1.1398453)

Eletronika
(/opini%C3%A3o/eletronika/david
mancusoumdosmaiores
%C3%ADconesdadisco
musicdeixalegado
1.1403958)

David Mancuso, um dos
maiores ícones da disco
music, deixa legado
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disco-music-deixa-
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Roberto Andrés
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Carros fora do centro
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Devo, não nego
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Todas as colunas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
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Vídeos (/tv) | Fotos (/galeriadefotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Expediente (/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br/midiakit)
Fale Conosco (/fale
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalheconosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Loja do Super
(http://www.lojadosuper.com.br)
Política de Privacidade
(/politicadeprivacidade)
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CAPA (/)
Cidades (/cidades)
Brasil (/brasil)
Economia
(/economia)
Mundo (/mundo)
Política (/politica)

SUPER FC (/superfc)
América
(/superfc/america)
Atlético
(/superfc/atletico)
Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol
(/superfc/futebol)
Vôlei (/superfc/vôlei)
Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteiros
culturais)

INTERESSA
(/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúdee
ciência)
Tecnologia e Games
(/interessa/tecnologiae
games)
Bizarrices
(/interessa/bizarrices)
Pandora
(/interessa/pandora)
Carro&Cia
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(/interessa/viagens)
Comportamento
(/interessa/comportamento)

JORNAIS
O Tempo Betim (/o
tempobetim)
O Tempo Contagem (/o
tempocontagem)
Super Notícia (/super
noticia)
Pampulha (/pampulha)
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PM é flagrado em abordagem
irregular; assista ao vídeo

Conheça os vencedores do
Garoto e Garota Super 2016

Uma década de natureza e arte
do Instituto Inhotim

Veja imagens da 4ª edição do
festival Gastronomia na Praça

Ex-jogador Tostão conta causos e
prosas; assista

Um conflito em imagens: Iraque
toma nova cidade
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