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Não tive a oportunidade de acompanhar todos os desdobramentos da onda de violência que se 
abateu sobre o estado de São Paulo. Saí do país no dia 16 e ainda estou fora. Neste tempo aqui nos 
Estados Unidos tive que explicar para muita gente o que estava acontecendo e, confesso, era 
vergonhoso para mim. 

Sabia que viria a pergunta inevitável (o que de fato aconteceu muitas vezes): E como é que o crime 
conseguiu se organizar a este nível? E a polícia não teve como reagir? E não há como impedir a 
entrada de celulares nas cadeias? 

Tentei acompanhar o noticiário desde o dia em que deixei o país e nele esposa, filha, genro e neto, 
mais pais, sogro, cunhadas e genro e sobrinhos, etc. Sou da velha geração que ler jornal na tela do 
computador não é o mesmo que pegar o jornal pela manhã, sentar no trono e me inteirar das notícias 
via papel impresso. 

Havia em mim um quê de angústia, de falta de notícias. E o pior, não acreditava no que lia. Era duro 
ser informado das evidências muitas de que o governo do estado negociou com os bandidos, que 
entraram dezenas de televisores para membros do PCC em um presídio sem que houvesse Nota Fiscal 
dos produtos, que as autoridades vão desligar antenas de celulares porque não conseguem evitar a 
entrada deles nos presídios, que o Marcola deu entrevista para uma TV desde uma cela de segurança 
máxima usando um celular, são coisas que não se explicam. E muito menos para gringo algum 
entender. 

Confesso que não contei nada disto aqui, nem mesmo para os melhores amigos e pessoas que 
conhecem bem a América Latina e o Brasil. Tinha vergonha! 

Tenho vergonha deste governo, deste Lembo que não elegi. A raça de vices devia acabar. Elegem-se 
na sombra dos outros e quando assumem é o desastre. Aí estão o Sarney e o Itamar para provar isto. 
Aí estão o Lembro e o Kassab para comprovar. 

Tenho vergonha da grande maioria dos nossos políticos. Corruptos e corruptores. Vendilhões de 
votos e apoios. Contratadores de parentes. Sanguessugas de salários pagos, retendo parte dele. 
Comedores de ticket refeição. 

E agora este governo do Pefelê. Não sei o que é pior: se o Petê, com sua quadrilha de assaltadores 
da pátria ou o Pefelê com sua negociação com criminais. Ou seriam os dois farinha do mesmo saco?  

Lula lá, Lembo aqui. Parece dupla caipira super afinada. E afinados estão até no discurso onde o 
Lula elogia a ação do Lembo. Só falta o Lembo votar no Lula. 
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