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desejo. e com as suas posses. o senhor paga a passagem aérea
deles. Não deixa a conta para o contribuinte que não tem nada
a ver com o pato. Costumeiramente é esse o grande erro dos
que são por aqui escolhidos para o poder. Chegam lá. se abo-
letam como se estivessem na própria casa. adotam medidas e
acertos paralelos de acordo com as vontades pessoais - a do
eleitor jamais é levada em conta - e pior: usufruem à vontade
dos bens do Estado como se fossem de sua propriedade pri-
vada. Tais hábitos estão no quadrante das infâmias 'de outra
natureza. O ex-governador preso Sergio Cabral fazia direto.
com entourage de serviçais. cachorro e quetaís, e Bolsonaro
achava ruim. Agora crer ser natural. Com certeza alguns go-
vernadores. juízes e parlamentares compartilham da mesma
opinião. São. afinal. benefidários diretos da mamata às expen-
sas do contribuinte. Bolsonaro também parece querer se locu-
pletar. e a seus familiares. por meio de outros expedientes.
Está determinado a colocar o filho na embaixada de Washing-
ton. em um nepotismo escancarado. porque deseja dar a ele.
como disse. o "filé" e não "carne de osso". Alastra a sua bene-
volênda aos convivas e concede férias antedpadas a pelo
menos dnco ministros. com apenas seis meses de governo.
que deveriam estar submetidos às regras convendonais e aos
anseios de seus reais patrões: os contribuintes que bancam o
Estado. Mas Bolsonaro não pensa assim. Para o Messias ele
quem manda. talquei? Chatos são os que lhe cobram disdpli-
na republicana. O mandatário dá de ombros. tá se lixando. Foi
eleito e é o que basta - como reitera costumeiramente. Flávio.
o filho número três. se envolve em um laranjal para ganhar
"mensalinho" e papai barra as investigações. Cheques no nome
dele. empréstimos inclusive para a primeira dama e acertos
com um interrnediador que foge da justiça são possíveis por-
que sob a guarida do capitão vale tudo. Bolsonaro está agora
determinado a colocar alguém "terrivelmente evangélico" - não
importando se é "terrivelmente" competente - no STF. Tem a
ver com as suas preferências religiosas. E o povo com isso? E
os católicos. os umbandistas. espíritas. mulçumanos. judeus
e demais serão representados como na Suprema Corte? O
Estado é laíco, reza a Constituição. Mas para Bolsonaro não
importa. Mero detalhe. Ele confunde a cadeira do Planalto com
o quintal da casa da Mãe Joana. Não vai dar dinheiro público
para "fins pornográficos". como classifica parte da produção
ànernatográfica brasileira. e ponto. Implode com a Educação
e a Cultura porque considera professores "comunistas". Come-
te heresias sociais e fica tudo como está. Não é nada razoável
que um presidente se comporte como um senhor feudal. capaz
de esquisitices. hostilidades e infâmias a rodo que afetam o
direito e o interesse de seus governados. Um presidente into-

. lerante impondo uma doutrinação que flerta com o fasdsmo
é a maior das infâmias. E essa precisa ter fim. •
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