
Na última semana, entrevistado, disse um investidor: ‘Eu quero segurança para investir, não quero saber de 
politicagem.’

Joesley Batista, em repique de suas delações, disse sobre corruptos e pedintes de dinheiro à JBS: ‘É um 
grupo, metade está presa, metade está no Governo’.

A Administração não o interpelou judicialmente, pelo menos não se tem notícia de que o haja feito. 
Gravíssimo é pouco para definir o que disse Batista.

Passe o que passar, já tivemos no Noticiário um vídeo em que o próprio apontado pedinte de dinheiro a 
empresário confirmou o fato; nesse caso o corruptor era a Odebrecht. A propósito, tivemos a história do 
envelope com 4 (quatro) milhões de reais entregue no escritório de um senhor para ser encaminhado a um 
outro senhor. O senhor que o recebeu alegou não haver aberto o envelope, nem saber o que continha. 
Tivemos também aquela coisa grotesca do deputado-relâmpago saindo às carreiras de uma Cantina em São 
Paulo carregando a mala com 500 mil reais , dos quais tirou 35 mil para si mesmo, devolvidos quando 
‘apertado’ pela polícia; o valor seria a primeira de uma série de parcelas semanais a serem pagas durante 20 
(vinte) anos, totalizando 480 milhões de reais, alguma coisa pouco abaixo de 150 milhões de dólares. O 
cavalheiro é, ao que indicam as circunstâncias, e salvo melhor juízo ou prova, membro da Confraria dos 
Quarenta e não estava a serviço da Madre Superiora do Convento das Carmelitas.

A considerar, ainda, a denunciação formal por corrupção, formação de quadrilha, etc.  

Anteontem, segunda-feira, 5, na parada para o almoço, a Sra. Annenberg e o Evaristo Costa nos mostraram 
brasileiros do Maranhão que viajam 10 (dez) horas para fazer hemodiálise num procedimento de 4 (quatro) 
horas de duração (5 de ida + 4 + 5 de volta = 14hs). Vimos também obras locais de Centros de Saúde 
paralisadas, deteriorando-se, com uma explicação mais para desculpa esfarrapada do que para 
esclarecimento. Esses Centros de Saúde, prontos e funcionando, poderão atender pacientes necessitados 
de hemodiálise. Ouvimos de um dos médicos responsáveis pelo tratamento que os seus pacientes estão 
definhando. Eu entendi que são candidatos à morte pela brutalidade das condições a que estão submetidos. 
Ouvimos, ainda, que, de ano atrás, foi liberado o montante de 1 (hum) milhão de reais para as obras, 
claramente insuficientes.

Nós estávamos falando de 480 milhões de reais de propina, que, naturalmente, sairiam do bolso de todos, 
inclusive desses nossos sacrificados patrícios na forma de impostos pagos quando comprassem o que 
necessitam para sua sofrida subsistência, cuja parte maior vai para a União.

Meu Deus!… Tudo isso é tão repulsivo, as pessoas envolvidas na falcatrua são tão absurdas que não há nada 
que se possa dizer para defini-las com exatidão. Segundo Joesley Batista, elas estão no Governo.

É claro que não, senhor investidor, o senhor nunca terá segurança para investir com essas pessoas no 
Governo. Elas só sabem fazer politicagem, além de outras coisas terríveis, muito feias e desumanas, as 
mesmas pessoas desde 3 (três) anos atrás responsáveis pela desestruturação do país à força de intrigas e 
maquinações, algo perfeitamente previsível que uma considerável parcela da população não viu. Mas, é claro
também, que sempre se pode consertar o estrago, basta não perder as oportunidades que a vida oferece. O 
Brasil está gritando por socorro. É preciso fazer o que tem de ser feito.
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