
Afinal alguém teve coragem! 

Parte do discurso proferido pelo presidente Lula, para uma platéia de petroleiros da REDUC, Duque 
de Caxias, e que ofende pelo menos aqueles que possuem ética e dignidade neste país.  

“Neste país está para nascer alguém que venha querer discutir ética comigo. Eu digo sempre o 

seguinte: sou filho de pai e mãe analfabetos. E o único legado que eles deixaram, não apenas para 

mim, mas para toda a família, é que andar de cabeça erguida é a coisa mais importante que pode 

acontecer para um homem ou uma mulher. E eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida 

neste país com muito sacrifício. E não vai ser a elite brasileira que vai fazer eu baixar a cabeça.” 

Acredito que todo cidadão brasileiro de bem quer fazer suas as palavras do atual Presidente do 
CREA Ceará. Otacílio M. Guimarães, na carta aberta (trecho) enviada ao Presidente. 

 “Sr. Luis Inácio Lula da Silva: - O senhor passou a sua vida toda, juntamente com o seu partido, 
mentindo para um povo até conseguir conquistar as consciências de 52 milhões de incautos que não 
sabem distinguir óleo de água e agora, depois de ter implantado no Brasil o maior esquema de 
corrupção jamais visto no mundo ainda vem dar uma de o mais honesto do país com essa afirmação 
desproposital, descabida e desrespeitosa.  

Senhor Luis Inácio: sou um brasileiro de 62 anos de idade, não sou analfabeto, meus pais não eram 
analfabetos, recebi uma educação doméstica, moral e formal para dizer ao senhor o seguinte: -  

Respeite-me! Respeite o meu país! Respeite as pessoas que estão indignadas com a sua desfaçatez! 
Se o senhor acha que é o único repositório da ética e da moral deste país, fique sabendo que quero 
discutir sobre ética e moral, cara a cara, olho no olho.  

Explique como é que Delúbio Soares e Sílvio Pereira armaram o esquema criminoso que resultou 
neste mar de lama que emporcalha a História do Brasil sem que o senhor, José Genuíno e José 
Dirceu soubessem de nada. Explique, cara a cara, olho no olho, porque Celso Daniel, prefeito de 
Santo André, foi assassinado friamente e o seu governo agiu no sentido de paralisar as 
investigações.  

Sabe o que significa obstrução da justiça? Pois foi isto o que o senhor fez, obstruiu a justiça. Se o 
Brasil fosse um país sério, já estaria na cadeia só por isto. Explique porque mandou a prefeita de 
São José dos Campos, Ângela Guadagnin, exonerar o secretário de finanças Paulo de Tarso 
Venceslau que também fora secretário de finanças da prefeitura de Campinas.  

Será que é porque descobriu o esquema de desvio de dinheiro público operado pela CPEM. Em 
1992 desviou 10,5 milhões de dólares da prefeitura de São José dos Campos, sem falar nas outras 
três cidades onde o esquema funcionava: (Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto, esta última tendo 
como prefeito Antônio Palocci, atual ministro da fazenda).  

Dinheiro que se destinava a alimentar o caixa 2 do PT. ... Note-se que estes fatos ocorreram há 13 
anos....Seu filho, recebeu da Telamar cinco milhões e duzentos mil reais como investimento numa 
empresa que ninguém pagaria um centavo pela mesma.  

A troco de quê, senhor Lula, a Telamar deu essa dinheirama ao seu filho? O senhor e seus asseclas 
vivem dizendo que tudo é culpa das elites brasileiras, As elites que jogaram o PT e o governo Lula 
na lama têm nomes: José Dirceu, Sílvio Pereira, Delúbio Soares, Marcos Valério e os que estão 
acima destes que o senhor tão bem conhece e não preciso citar.  

O senhor é o chefe de todos eles. ... Digo-lhe mais uma coisa: - Pare de subestimar e ofender a 
inteligência dos brasileiros, principalmente aqueles que acreditaram em suas mentiras e suas 
falácias e lhe colocaram onde está hoje.” Para arrematar, a indignação do contribuinte brasileiro: 

- E o listão de Furnas como fica? 
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