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á quem diga, como o prefeito do Rio de Janeiro, que nada de mais

acontecerá hoje (https://www.oantagonista.com/brasil/paes-nao-vai-

ter-nada-em-7-de-setemrbo/) –é possível. No entanto, ao sentir seus

trunfos virando pó, o cada vez mais imprevisível presidente blefa e espalha medo,

joga suas últimas cartadas, afirmando que só Deus poderia sacá-lo da cadeira

presidencial (https://www.poder360.com.br/governo/so-deus-me-tira-daqui-

diz-bolsonaro-ao-falar-de-voto-impresso/), fazendo questão de imprimir tom

messiânico ao seu discurso.

Bolsonaro comporta-se como se o povo não pudesse escolher outro presidente, escreve Roberto
Livianu

Sérgio Lima/Poder360 - 24.ago.2021
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Diz ter apoio, mas usando lupa, vemos que, na verdade, aproveita-se do povo,

como se não existissem mecanismos de controle para abusos no exercício do

poder, como se não tivéssemos Constituição, como se não houvesse separação de

poderes, república ou democracia. Lembra o discurso do rei Luís 14 –L’État c’est

mois, o rei Sol.

Comporta-se como se o povo não pudesse, democrática e legitimamente

escolher outro. Chegou a dizer que talvez não tivéssemos eleições em 2022

(https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-chama-barroso-de-idiota-e-

diz-que-brasil-pode-nao-ter-eleicoes/), se não fosse aprovado o voto impresso

auditável (não foi (https://www.poder360.com.br/congresso/camara-enterra-

voto-impresso-e-derrota-jair-bolsonaro/)), mesmo diante da afirmação pública

de todos os ex-procuradores-gerais eleitorais e presidentes do TSE (Tribunal

Superior Eleitoral) das últimas 3 décadas, validando a integridade do sistema das

urnas eletrônicas.

Recentemente afirmou, no melhor estilo dramático-populista que haveria só 3

caminhos para si (https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-

tem-3-opcoes-de-futuro-ser-preso-morto-ou-a-vitoria/): a vitória em 2022, a

morte ou a prisão. Não faz questão de esconder que 24 horas por dia pensa na

reeleição, evidenciando que a efetivação das políticas públicas não é prioridade.

Que sentido faz o poder pelo poder?

Por falar em política pública, em boa hora foi extirpado resquício odioso da

ditadura –a LSN (https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-sanciona-

lei-que-substitui-a-lsn-mas-veta-trecho-sobre-fake-news/) (Lei de Segurança

Nacional). Importante registrar que o Congresso fez bem em definir os crimes de

golpe de Estado (contra instituições democráticas), crimes contra soberania

nacional e outros, vetados pelo presidente. Por que não proteger vigorosamente

a democracia? A sociedade clama pela derrubada desses vetos.

A lógica democrática, aliás, parte da premissa de que se outorgou mandato ao

representante, mas ele precisa governar para todos e todas, inclusive para quem

nele não votou. Teve 57 milhões de votos (39% dos que estavam aptos a votar).

Seus votos representaram 28% do total da população à época (209,5 milhões).

Pouco mais de meio mandato depois,

seu grau de isolamento político atingiu

níveis críticos, ao ponto de seu indicado

para o STF não ter data para ser

sabatinado; o número de vetos que são

derrubados no Congresso é inédito,

tamanha é a falta de articulação. Os

recordes de reprovação ao governo e

rejeição eleitoral evidenciam a

fragilidade política, amadorismo de

gestão e explicam por que projeções apontam provável derrota para todos os

presidenciáveis, sendo cada vez mais provável que sequer chegue ao 2º turno,

diante das graves denúncias de corrupção, referentes a rachadinhas

congressistas, suas e dos filhos, além de casos de compra de vacinas surgidos na
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CPI (https://www.poder360.com.br/tag/cpi-da-pandemia/) (Comissão

Parlamentar de Inquérito). Reduziu-se o público até no “cercadinho” do Palácio

da Alvorada.

Tenta constantemente transferir responsabilidade pelos insucessos sem

humildade para o Congresso e STF, mas quem é eleito deve ter competência para

governar, pois é sabido que há obstáculos, dificuldades, corrupção,

patrimonialismo, cultura do compadrio e tantas outras barreiras. Inexiste a figura

jurídica do ultimato a ministros do STF e muito menos poder moderador para

Forças Armadas. Não passa de devaneio terraplanista de ex-deputado federal

denunciado criminalmente, com vasta ficha corrida, além de ser abominável o

fato que veio à tona anteontem de ter sido ameaçado de morte um ministro do

STF e sua família (https://www.poder360.com.br/brasil/bolsonaristas-

ameacam-de-morte-alexandre-de-moraes-e-familia/), por seguidores do

presidente.

Temos um país estagnado, desrespeitado internacionalmente, com desemprego

e corrupção avassaladora e somos governados, na realidade, pelo “Centrão”.

Mesmo assim, o próprio presidente, que fracassou na gestão da crise da

pandemia e se mostrou insensível à dor dos falecidos, com um sonoro “e daí?

(https://www.poder360.com.br/coronavirus/bolsonaro-sobre-mortes-por-

covid-19-e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que/)”, diz ao povo que ter fuzil é

mais importante que o feijão no prato

(https://www.poder360.com.br/governo/tem-que-todo-mundo-comprar-fuzil-

po-diz-bolsonaro/).

Por falar em fuzil, policiais militares, em razão de suas funções, não podem

participar de manifestações políticas. Mas o presidente instiga-os a participar

(https://www.poder360.com.br/brasil/policiais-militares-organizam-se-para-

participar-de-ato-pro-bolsonaro/) hoje para se beneficiar da violação, mesmo

sabendo que a postura não é apoiada pelos militares de alta patente das Forças

Armadas, conscientes de seu papel constitucional. Ele mira o algoritmo das redes

sociais, parecendo pouco se importar com o desassossego que causa no país. Está

focado na sua aposta all in –sabe que se perder, estará arruinado.

Por mais que alguns tresloucados espalhem mensagens eletrônicas nesse

sentido, os prédios do Congresso e do STF não serão ocupados, pois seus

presidentes não o permitirão, assim como os policiais militares honrarão suas

fardas –armas também não serão admitidas

(https://www.poder360.com.br/governo/brasilia-tera-revista-de-

manifestantes-para-evitar-armas-no-7-de-setembro/). Não haverá ruptura da

ordem democrática –o Brasil não quer.

Pela consistência dos alertas feitos pelos professores de Harvard, os cientistas

políticos Ziblatt e Levitsky, em “Como as Democracias Morrem

(https://www.amazon.com.br/Como-democracias-morrem-Steven-

Levitsky/dp/8537818003)” sobre atos de captura das instituições, temos o dever

de vigilância e respeito ao nosso sistema democrático. Devemos ser soldados

permanentes da nossa democracia, pois nenhum ocupante transitório do poder

deve querer estar acima da força do povo.
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