
Boa parte da Sociedade brasileira segue em superação crescente dos próprios limites 
negativos. É impossível reverter, ou mesmo interromper, essa tendência quando se 
mantém indene da verificação judicial o titular da Administração Federal, recordista de 
notícias-crime na função; segundo vozes autorizadas, a primeira representação foi 
afastada pela compra aberta de votos paga com as chamadas verbas parlamentares, o 
dinheiro do contribuinte, às vezes sem recursos para a compra do material escolar dos 
filhos, usado para esfregar-lhe nas pudendas faces um projeto de poder em busca da 
realização completa, não importam os meios.

O titular da Administração, conforme recentes pesquisas, alcançou inacreditáveis 
97% (noventa e sete por cento) de rejeição, ultrapassando todos os limites de tolerância 
possíveis; é valioso lembrar que a titular da Administração anterior foi defenestrada da 
função de modo agressivo e incivilizado sem que contra ela pesasse uma única acusação 
pessoal formal, circunstancial ou cabalmente provada, uma única denúncia em foro 
próprio feita por quem de direito e, de arrepiar os pelos das sobrancelhas, sem perder os
direitos políticos, uma aberração apenas explicável por razões não ortodoxas que 
extrapolam os limites deste veículo de comunicação.

Presente acentuada perplexidade relativamente à situação administrativa do país, 
articula-se na Câmara de Deputados a mesma forma de operar adotada para a primeira 
denúncia, emitida no Executivo breve Nota alegando mentiras e perseguição pessoal, 
como se a primeira gravação feita pelo empresário hoje com sérios problemas em face 
do Judiciário não existisse e não fosse do conhecimento geral em função da sua larga e 
geral divulgação, como se não provasse ela, inequivocamente, o envolvimento do 
servidor público nas estrepolias do maior proprietário de açougues do planeta.

Já havíamos presenciado a institucionalização da desfaçatez — o deputado-chefe 
anterior, hoje cliente de casa oficial de hospedagem compulsória, era usuário habitual 
de gravatas amarelas, ah, essas gravatas amarelas! —, chegamos agora à consagração do 
obsceno disfarçado de pragmatismo para alavancar e justificar tendências a manter na 
chefia da Administração Federal um servidor contra quem pesam, baseados em 
evidências pessoais diversas, acentuados indícios de ilegalidades, verdadeiro acinte aos 
cidadãos decentes deste vilipendiado Brasil.

Elegeu-se em nome da democracia mais de meio milhar de deputados para esses 
respeitáveis senhores fazerem o que bem entendem em conexão direta com os seus 
interesses pessoais, partidários e corporativos. 97% (noventa e sete por cento) dos 
brasileiros pesquisados rejeitam esta Administração e sua culpabilidade suspeita 
protegida por manobras palacianas e parlamentares e pela propaganda ilusória. 
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