
Carlos José Marques, diretor editorial

qualquer resultado na próxima eleição presidencial que
não o da sagração de seu nome para um novo mandato.
Do contrário irá reclamar que foi fraude (já fez isso nas
eleições passadas, mesmo ganhando). Exigirá medidas
extraordinárias. Ensejará esforços para o famigerado golpe
ou maquinações que mudem o resultado das urnas. Pode
apostar. Bolsonaro é capaz de repetir o indígena Evo Mo-
rales no que ele pratica agora na Bolívia. O Brasil parece
fadado ao encontro com o extremismo mais uma vez. As
peças se movem. Eduardo, o pseudo diplomata, assumiu
a ferro e fogo na base da chantagem de bastidores. Os
quadros políticos tiveram de apoiar seu nome ou iriam
sentir o peso da vingança presidencial. Veio o racha. Os
dois grupos ideológicos da agremiação não se entenderam,
até porque Dudu não encarna propriamente a figura do
conciliador. O capitão com delírios esquizofrênicos de se
imaginar perseguido por todo mundo que não é de sua
família ofereceu ferramentas e guarida aos filhos para
pintarem o sete, como acharem melhor. A ordem unida
do capitão qualquer um ouviu; "se eu puder dar filémignon
pro meu filho, eu dou". É possível esperar tudo daí. Tretas
intramuros do Palácio e desvios de conduta vêm sendo
verificados (como mostra a reportagem de capa exclusiva
nesta edição de ISTOÉ). No entorno presidencial, todo
mundo que se aproxima e oferece influência é queimado
pelos rebentos. A briguinha infantil armada por eles aqui
e ali provoca vergonha alheia. Os próprios não sentem a
menor vergonha. Agem como verdadeiros procuradores
do pai. Mandam. Quase governam em seu nome. Carlos,
o aguerrido condutor da milícia digital, nas palavras dos
próprios correligionários, vai às redes sociais do patriarca
para escrever o que bem quer e contra quem quiser, sem
nem consultar. Completando a trinca, Flavio e Eduardo
polarizam as atenções e deliberações nos tenros dez pri-
meiros meses de quatro anos de mandato pela frente.
Bolsonaro, o pai que foi eleito pelos brasileiros, parece um
peão nas mãos dos rebentos. E ninguém dá jeito. A verda-
de inconveniente é que o núcleo duro do governo se
concentra ali. Se alguém desponta no horizonte, ganha
prestígio e confiança do chefe da Nação, logo é abatido.
Foiassim sistematicamente. Na longa lista, os ex-ministros
Gustavo Bebianno e general Santos Cruz, o vice Mourão,
a líder Joice Hasselmann e mesmo os czares Sergio Moro
e Paulo Guedes sentiram de alguma forma o cheiro da
fritura. Quem sobe leva pancada. Para o projeto de poder
bolsonarista só importam os filhos, o guru da Virgínia,
Olavo de Carvalho, e a camarilha de adeptos incondicio-
nais. Não deixa de ser um sinal da velha política do cau-
dilho que, um dia, se pretendeu nova. •
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