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Ainda Lula contra SP
Lula não perde uma oportunidade
de atacar São Paulo. Cospe no
prato em que come. Enquanto atribui a culpa a uma certa elite paulista e paranaense pela renúncia
ao mandato de Severino Cavalcanti, figura grotesca que passou pelo
Congresso, esquece que tem fortes aliados de uma outra elite paulista, liderada por Crestes Quércia, Valdemar Costa Neto, Michel
Temer e outros. Participam também dessa elite outros aproveitadores importados de outros Estados, que conseguiram prosperar social e politicamente aqui, em
nossa terra, como José Dirceu,
José Genoino e outros menos votados. Lula esquece de citar as

elites nortistas e nordestinas, onde vivem José Sarney, o presidente de fato deste país, Fernando
Collor, Jader Barbalho, Renan CaIheiros e outros. Basta verificar
a situação em que vive o povo nos
Estados desses políticos e a situação dos nordestinos que vivem
em São Paulo, Estado que acolhe
todos, oferecendo trabalho, educação e saúde. Conheço várias pessoas oriundas do Nordeste que
vivem em São Paulo. A história de
muitas delas é parecida. Foram
obrigadas a sair da terra natal por
conta das ações nefastas de políticos como os acima citados. Tenho a certeza de que o desejo de
Lula é dividir o País, não entre pobres e ricos ou brancos e negros,
mas dividir a população entre os
que votam e os que não votam
nele. Dividir para governar! É uma
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pena que Lula, com a aprovação
popular que tem, não aproveite
para acabar com certas práticas
utilizadas por políticos desonestos. Em vez disso, o que vemos
é o presidente cada vez mais afundado num atoleiro de acordos para manutenção do poder.
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