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O MÊS de outubro recém-findo foi muito benevolente 
para os meliantes sentenciados na Lava Jato, por obra e 
graça da Suprema Corte. Na primeira semana, chutou-se 
o senso de moralidade e abriram o caminho para anular 
sentenças com base em uma lei que não existe. Apro-
varam a tese de que réus delatados devem apresentar 
alegações finais após os delatores, sob o princípio de 
assegurar direito à ampla defesa. Ora, mas nunca tiveram 
o direito de defesa cerceado. O real motivo foi criar mais 
uma gambiarra jurídica para frear e anular as sentenças. 
A mesma Corte sinalizou em mudar sua jurisprudência 
que até então determinava o cumprimento de pena 
após a condenação na segunda instância. Logo mais, 
sob a presunção de afronta ao preceito de inocência, 
centenas de condenados serão soltos, entre eles, assas-
sinos, traficantes, estupradores, pedófilos e toda sorte 
de criminosos. Soltem-se os bandidos e prendam os 
mocinhos! Providencial isso, não? 

POR essas e outras, além de declarações de ministros, 
acintosas e ofensivas contra integrantes das equipes que 
operam a Lava Jato, mostram que o Excelso Pretório 
está cada vez mais indiferente ao clamor da população. 
Sim, um povo que está cansado de saber o quanto foi 
enganado, espezinhado e roubado por quadrilhas de 
políticos e empresários inescrupulosos, durante anos, 
décadas até, sem qualquer ação contrária dos poderes 
republicanos. Foi aí que entrou a corajosa operação da 
“república” de Curitiba, desvelando a corrupção enrai-
zada e sistematizada nas instituições, órgãos públicos 
e poderosas empresas. Investigações, delações, prisões 
e condenações sucederam-se, mostrando uma persis-
tência invejável de se limpar o país de assaltantes dos 
cofres púbicos. Entretanto, essa determinação bate de 
frente com o núcleo do poder. Certos ministros togados 
tentam de todas as formas desprestigiarem magistrados 
e procuradores de instancias inferiores. 

ESTÁ claro que há um grande movimento de colo-
car em colapso a democracia neste país. Conta inclu-
sive com a mídia extremista, sempre dando suporte e 
amplificação exagerada às invasões nas conversas de 
integrantes da Lava Jato. Por conta disso, Suas Exce-
lências aprovaram a Lei de Abuso de Autoridade, uma 
jabuticaba, que só existe no Brasil, para intimidar o tra-
balho de policiais, juízes e procuradores na investigação 
de crimes. É a auto preservação da espécie “politicus 
corruptus”. Enquanto isso, o STF, que deveria ser o 
guardião da lei toma decisões para anular condenações 
e dificultar as investigações em andamento. Tais fatos 
não passam despercebidos por observadores atentos 
que os reverberam nas redes sociais causando repulsa 
na população a ponto de alguns dos ministros e Exce-
lências não poderem sair às ruas sob pena de serem 
achincalhados e destratados. Estão desmoralizados 
perante a opinião pública. É a falência das instituições 
republicanas. 

CORRE séria ameaça a governabilidade do país. No 
Planalto também há turbulência. O presidente Bolsonaro, 
pouco afeto à diplomacia política, arrumou confronto 
dentro do seu partido, o que só vem a minar a sua base 
parlamentar que já é frágil. Pois é, falta ao Capitão, a 
habilidade de governar com os moderados. Por não 
estabelecer limites aos seus três rebentos, assume o 
risco de perder o pouco apoio que ainda lhe resta. A 
prudência recomenda muita calma nessa hora. O povo, 
que sempre foi desdenhado em todas essas escaramu-
ças institucionais, essa disputa frenética pelo poder, quer 
saber onde estão os empregos? Onde estão as políticas 
públicas para melhorar a vida do cidadão? Uma demo-
cracia sólida exige que antes de reivindicar direitos, os 
poderes assumam seus deveres. A arte de fazer a boa 
política deve ser uma missão e não uma profissão. Uma 
grande nação é formada por pessoas de bem, altruístas. 
Temos isso nos grandes poderes, Gilmar?

Casa é destruída por 
incêndio no interior
Sinistro foi registrado 
na tarde de ontem, 
em Linha Fundinho. 
Família ficou apenas 
com a roupa do corpo 
e precisa de ajuda

Família morava há apenas dois anos e meio na casa
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Pelo segundo dia se-
guido, um incêndio 
atingiu residência no 

interior de Vera Cruz. Desta 
vez, o sinistro foi em Linha 
Fundinho e deixou uma casa 
completamente destruída. No 
local, viviam Luci Inês Seh-
nem, 43 anos, e o filho Jackson 
Luan dos Santos, 15 anos, que 
não estavam em casa no mo-
mento do ocorrido. Segundo 
o Corpo de Bombeiros, não foi 
possível identificar a causa do 
incêndio, já que a residência ti-
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nha ido quase toda ao chão no 
momento em que chegaram. 

Por volta das 14h30min 
desta quinta-feira, dia 31, Luci 
saiu de casa para ir ao Centro. 
No entanto, às 16h11min rece-
beu a ligação de uma vizinha 
relatando que a residência 
estava em chamas. Voltou às 
pressas, mas encontrou tudo 

destruído: a casa que não tinha 
seguro, os móveis, os eletro-
domésticos e os documentos. 
Ficou apenas com a roupa 
do corpo, a bolsa, o celular e 
a carteira de motorista. Luci 
conta que quando foi morar 
no local, há dois anos e meio, 
não tinha nada. Com a ajuda 
de vizinhos, conseguiu juntar 
muitos dos móveis que ontem 
perdeu no incêndio. Agora, 
mais uma vez, vai precisar da 
solidariedade para conseguir 
tudo novamente. “Tem tanta 
gente aqui hoje [quinta-feira] 
que eu nem conheço e veio 
ajudar a apagar o fogo. Gra-
ças a Deus, solidariedade tem 
bastante”, frisa. 

O pai e a madastra de Luci, 
Aloísio Sehnem e Leonida 
Helfer, foram os primeiros a 
perceber o sinistro. Segundo 
Leonida, o fogo parecia sair do 
cômodo onde era o banheiro. 
“Ela [Luci] já tinha reclamado 
de sentir um cheiro de quei-
mado no banheiro quando 
tomou banho. Mas a gente 
não sabe se foi do chuveiro 
ou o que pode ter provocado 
o incêndio”, revela Leonida. 
Agora, Luci e Jackson vão 
morar junto com o pai e a 
madastra, enquanto tentam 
reconstruir a casa.

Para ajudar a família 
doando roupas, mó-
veis, eletrodomésticos e, 
principalmente, materiais 
de construção, o contato 
pode ser feito pelo telefo-
ne (51) 98464-4349.
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