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[Sobre...
O „VETO‟ DA „JUSTIÇA ELEITORAL‟ AO REGISTRO DO PARTIDO
POLÍTICO SUSTENTABILIDADE, DE MARINA SILVA].
06 de março de 2014

Porque não ?
A grande maioria das pessoas que lêem meus artigos, sabem da minha ojeriza
pela nojenta 'política de partidos', que é imposta ao povo brasileiro, que atua na base do:
"Ou você vota no ladrão, ou vota no pilantra". A meu ver – e a democracia garante o
meu direito à expressão – todos os partidos políticos desse país são verdadeiras
gangues, prontas a lesar o erário público. Uma prova disso – e que muita gente não sabe
– é que um „partido político‟ RECEBE DOS COFRES PÚBLICOS cerca de 250 mil
reais, somente no momento de sua inscrição!
Não obstante, observo com alguma atenção a atuação de Marina Silva, e o seu
partido "Sustentabilidade". E, me parece que o „cartel partidário‟ – leia-se „partidos
políticos‟ + „justiça eleitoral‟ – reinante em Brasília, não está interessado em mais um
„concorrente‟, e por isso, embargou o registro do partido de Marina Silva. E o
“Sustentabilidade” parece ser um concorrente de peso, pelo simples fato de querer se
sustentar sem o uso do dinheiro público, se isso for mesmo verdade.
Não conheço Marina Silva pessoalmente, e muito menos simpatizo com suas
causas, pelo simples fato dela ser „política‟. Posso estar totalmente equivocado – e me
reservo a esse direito – mas Marina Silva dá a entender que é uma das raríssimas
exceções, nesse meio pútrido e horroroso que é a „política partidária‟ brasileira,
justamente por tentar fazer as coisas com algum grau de decência e ética. Infelizmente
para ela, e para aqueles brasileiros cidadãos de fato e de direito, é questão de tempo ela
ser contaminada com o „vírus da corrupção‟, que sustenta a „política de partidos‟ no
Brasil.
E aí, vem a pergunta: Então, o Brasil não tem jeito, politicamente falando?
E, a minha resposta: Com esse „sistema‟ aí vigente, que se alimenta de corrupção
e mutretas, NÃO.
E não adianta pessoas com boa índole e bons projetos tentarem mudar a
situação, pois, os „grandes dragões da pilantragem de Brasília‟, não permitem. E
executam, sumariamente, aqueles que tentam contrariá-los.
Pobre país, chamado Brasil...
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