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Michel A. Wankenne

Estamos com novo governo…  
não muito diferente do anterior!

Quem sentou na cadeira de presi-
dente é outra pessoa, porém já amea-
çada de impeachment! Escolheu os 
seus ministros a dedo, já que cerca de 
um terço de seu Ministério está sob 
investigação da Operação Lava Jato! 
O primeiro, ministro da Transparência, 

Fiscalização e Controle  -denominação bastante humorística no contexto 
político atual- foi rapidamente substituído por se mostrar por demais 
contrário a essa operação. Estranho, não é? 

Filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 
1920, Temer foi um informante da embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil e foi descrito como um trunfo para os interesses das empresas 
americanas em vários documentos diplomáticos desclassificados. Que 
tipo de “transparência” podemos esperar de uma pessoa com esse per-
fil? Outra curiosidade, com 75 anos, trata-se do mais velho presidente 
em toda a história do Brasil. 

O periódico português “Diário de Notícias”, fundado em 29 de 
dezembro de 1864, publicou no dia 02 de junho: “Michel Temer. O 
novo presidente do Brasil tem cheiro de velho… Os primeiros slogans 
soaram a bolor: recuperou o “ordem e progresso”, escrito desde 1889 
na bandeira; citou Eurico Dutra, presidente (e militar) dos anos 40, ao 
afirmar-se “fiel ao livrinho”, a respeito da Constituição; e usou um cartaz 
que lera num posto de gasolina como novo mantra: “Não fale em crise, 
trabalhe”. No dia seguinte, a imprensa procurou o posto que o inspirou 
e descobriu que tinha falido… No segundo país do mundo com mais 
negros, atrás apenas da Nigéria, os ministros de Temer são brancos. Na 
sua maioria saídos do desgastado Congresso Nacional; mais da metade 
responde a processos; quase um terço, incluindo Temer, é investigado 
ou foi citado na Operação Lava-Jato. E, no meio deles está o titular do 
recém-criado Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, 
um general do exército, num país sob ditadura militar de 1964 a 1985”. 

Como os nossos patrícios portugueses são maldosos, não? Ou, quem 
sabe, somente observadores?

Mais uma vez eu me pergunto, será que não existe, em todo o Brasil, 
um quinquagenário com a devida formação e capacidade de assumir 
a Presidência do nosso jovem país? Claro, o presidente do Zimbabwe 
tem 92 anos, mas é esse o exemplo que queremos seguir? 

Boa leitura!
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