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Política

Delírio nazista de Alvim
O video de Roberto Alvim, secretário e Cultura do Governo Federal, baseado em Joseph Goebbels, é psicologicamente

doentio e politicamente desastroso

Por Murillo de Aragão - 17 jan 2020, 13h05



MURILLO DE ARAGÃO
Por Murillo de Aragão

O video de Roberto Alvim, secretário e Cultura do Governo Federal, baseado em Joseph Goebbels, é
psicologicamente doentio e politicamente desastroso.

Desagradou judeus, militares, congressistas, direita e esquerda, gregos e troianos. Foi um sincericídio que
inviabilizou a sua presença à frente da cultura.

Tanto pelo que propôs quanto pela ausência de empatia para entender o alcance do que disse no video.

Não há nada de mais em ser de direita. Mas é tudo de ruim em se amparar no nazismo para justi�car a
imposição de uma cultura estatal, heróica e imperativa.

Secretário Nacional da Cultura, Roberto Alvim, parafraseia Goebbels em vídeo  Reprodução/Reprodução
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Além do mais, a cultura pode ser tudo mas nunca estatal e imperativa.

Roberto Alvim foi sumariamente demitido. Era a única atitude a ser feita. Mas não repara o grave equívoco de
sua nomeação.
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