Um alerta à Nação

*Cesar Maia
01. Hindenburg e as demais forças políticas alemãs convergentes se dobraram ao partido
nacional socialista -nazi- e aceitaram uma coalizão majoritária com Hitler como chanceler
(primeiro ministro). A 30 de janeiro de 1933, jurou perante o Reichstag. A composição do
governo surpreendeu a seus aliados. Hitler não quis saber do ministério da economia, nem
das forças armadas naquele momento. Queria o controle da Polícia. A partir desta foi
controlando o próprio Estado por dentro, investigando, reprimindo e eliminando seus
opositores. Construiu a Geheime Staatspolizei -conhecida resumidamente como Gestapo- sua
polícia secreta, sem farda, que atuou com o poder de uma força armada paralela, sem limites.
Inicialmente dirigida por Himmler, e em seguida por Heydrich a partir de 1936 e por Muller em
1939, impôs o terror de Estado a seus adversários políticos e aos que perseguia, usando a
eliminação física como penalidade banal.

02. Uma vez no poder a fins de 1917 os bolcheviques organizaram o exército vermelho sob o
comando de Trotsky.Para isso chamaram de volta vários oficiais do exército do Czar,
especialistas em organização militar. Mas a Polícia deveria ser uma força pura composta
exclusivamente de militantes comunistas treinados e automaticamente leais às ordens
recebidas. Assim foi criada a Cheka -comissariado extraordinário para o combate à
contra-revolução e a sabotagem. Foi sucedida pela GPU -administração política do Estado- e
pela KGB que aos moldes da Gestapo e sob o comando de Beria, impôs o terror de Estado e a
eliminação física de seus adversários dentro e fora do partido, na lógica estalinista.

03. Para construir e dirigir a Cheka foi chamado Félix Edmundovich Dzerzhinski, polonês de
nascimento membro do partido na Lituânia e um dos fundadores do Partido na Polônia em
1900 e que foi transferido ao Partido Bolchevique em 1917, assim que foi solto de uma
condenação a prisão de cinco anos. Lenin se referia a Dzerzhisnki como “herói, revolucionário
profissional comunista e destacada personalidade do Partido Comunista e do Estado
Soviético”. Sua importância pode ser medida pela recente inauguraçãode seu busto por Putin
em novembro de 2005.

04. A entrega por Lula da Polícia Federal a um militante partidário como Tarso Genro é fato de
extrema gravidade. Será entregar os arquivos, as investigações e a ação da Polícia Federal a
um militante político-ideológico que não terá limites para levar as informações para o setor de
inteligência do PT, que ficou a descoberto nas eleições de 2006. Que não terá limites em
direcionar as operações da Polícia Federal no sentido de seus adversários políticos. Que
assombrará as empresas com essa possibilidade tornando os pedidos de financiamento do
Partido como ordens implícitas. Que entrará inevitavelmente na vida privada de seus
adversários através dos grampos -ditos autorizados. Que trará os meios de comunicação sob o
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risco de suas operações.

05. Essa decisão equivale potencialmente ao que ocorreu na Alemanha Nazi e na Rússia
Bolchevique. Será transformar a Polícia Federal - de fato- num braço da Gestapo, da KGB
petista. Nunca em tempos democráticos os governos brasileiros ousaram tanto. Nunca na
história política do Brasil em tempos de democracia -desde o Império- se designa para chefiar
o ministério da justiça e portanto a Polícia, um militante partidário ideológico. A vocação
autoritária de Lula- PT crescentemente nítida se torna agora transparente e translúcida. Que os
partidos políticos e os lideres sociais, sindicais e empresariais que não rezam na cartilha
petista se cuidem, pois vem aí a Cheka brasileira. Tarso Genro: Lenin, Coração e Mente! Não
se trata de crítica, mas de uma publicação sua. Quem viver, verá!

06. A tempo! Entre 14/11/2001 e 3/4/ 2002 um antigo militante no partido do governo ocupou o
ministério da justiça. Foi o suficiente para uma central de grampos cercar a candidata a
presidente que se igualava nas pesquisas a Lula. Um dinheiro caixa 2 foi localizado e a
candidatura dela desmontada. Coincidência? Reforça a lógica descrita acima? E foram só 4
meses no ministério.
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