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Instalou-se, por força de um apagão mental e eleitoral, à frente da 

nação, há um ano e meio, um tipo de governo surrealista cuja investidura 

pendula entre Mussolini e Fujimori, levando do país, no cenário mundial, 

a imagem de uma centopeia do absurdo e do grotesco. 

E na marcha insensataem que se rompe a mínima lógica de 

governar, desanda-se nestes desatinos: alinhamento canino à potência 

norte-americana, compadrio com o coronavírus a se insurgir contra o 

isolamento social num negativismo de quintal, agride a maior 

importadora do Brasil, a China (diretriz do Pentágono americano), 

desmonta o Ministério da Saúde e faz dele um departamento militar do 

exército, degrada os poderes, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o 

Congresso Nacional, clama por uma ditadura, manda invadir hospitais, 

receita medicamento sem base científica, afronta e sobressalta o país com ameaças de golpe,  provoca 

governadores e prefeitos. Eis estas peças:“que os adversários não estiquem a corda”; “basta, porra, estou 

perdendo a paciência”; “tenho o apoio das Forças Armadas!”. Paremos um pouco e interroguemos: 

Falastrões, desfechem o golpe! E, no dia seguinte, onde estarão os governadores, o povo brasileiro e os 

militares sensatos? 

Oh, sombrio momento. E o Brasil perante o mundo? Quedar-se-ia como um Dom Quixote bufão 

e autoritário. Em face da anomalia destes atos e suas consequências nefastas que fogem da racionalidade 

humana, hão de perguntar: Isto é obra de algum lunático? Não! Por trás e nos subterrâneos desses fatos, 

montou-se uma máquina criminosa alimentada por recursos públicos, sobretudo da Secom, Caixa 

Econômica e Banco do Brasil. 

Quem são os personagens que comandam esta poderosa máquina maquiavélica instrumentalizada 

na internet numa rede virtual de mil tentáculos, verdadeira Medusa, a penetrar por todo o país através de 

disparos em massa de milhões de mensagens difamantes contra os adversários e os poderes 

“constituídos”, notadamente, o STF e o Congresso Nacional, por meio de possantes robôs e 

computadores, a usar todas as ferramentas cibernéticas do facebook a whatsapp? 

Que vultos montaram e fazem acionar a máquina da infâmia? Parlamentares, empresários, 

jornalistas e todos os tipos de mercenários. Empoderam-se em verdadeiras hordas milicianas a 

defenderem a implantação de uma ditadura, edição do AI -5 e a intervenção militar. 

E neste arrastão são ultrajados o DIREITO e a vida dos direitos, com a degradação dos poderes e 

o caos. Neste pandemônio irrompe o apocalipse, e os serviçais do poder da força gritam: aleluia... 

aleluia. Eis o salvador da pátria amada: Jair Messias Bolsonaro. 

AgassizAlmeida, Promotor de Justiça –apos. 



Paremos um pouco. Começa a se ouvir um eco partindo de consciências democráticas: 

Desvenda-se o plano do golpe. 

Apontemos as qualificações do messias: 

Militar medíocre 

Político desorientado 

Gestor incompetente 

Ser humano sem escrúpulo e sem sentimento. 
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