Bolsonaro, coveiro da rainha
Presidente indiferente a mortos no Brasil vai à Inglaterra se aboletar com líderes
mundiais para tentar ganhar votos
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O sujeito que disse não ser coveiro, para justificar sua incompetência diante de uma crise
mundial, vai atravessar o Atlântico para enterrar a rainha da Inglaterra. Em mais de dois
anos da pandemia que deixou quase 700 mil mortos no país, Jair Bolsonaro nunca visitou
um hospital abarrotado de pessoas à beira da cova. Jamais demonstrou solidariedade a
uma família brasileira. Mas vai se aboletar com líderes mundiais, com quem nem se dá,
para tentar ganhar votos.
Prestes a ser derrotado nas urnas, segundo projeção das pesquisas, ele se comporta como
o típico calhorda que bate na mulher e, na iminência de ser abandonado, diz que se
arrepende. Mentira. São dois anos da mais profunda indiferença, de negacionismo, de
negligência com o povo do país que desgoverna.
Cada vez que percebe o cenário negativo, Bolsonaro recua um pouco para logo mostrar
sua natureza nefasta. Embora a reprovação a sua atuação contra a Covid tenha caído,
como mostrou o Datafolha no começo de abril, 46% ainda lembravam que tivemos uma
gestão criminosa.
Esse é o foco do "arrependimento", tentar reverter a imagem de genocida estampada em
sua cara. Se fazer de coitado para conquistar votos de gente distraída e muito malinformada. Ainda que jure terem sido uma "aloprada" as declarações dadas por ele sobre
mortos e sobre a falta de vacina, faltaria ao presidente se posicionar sobre outras três
dezenas de episódios em que se pronunciou com completo desdém e irresponsabilidade.
As lembranças da tragédia da Covid podem estar cada vez mais mergulhadas em nossa
vontade de deixar no passado um período de desesperança, mas não nos esqueçamos de
quem é Jair Bolsonaro. Fascista, golpista, encrenqueiro, machista, racista, falso cristão,
pilantra. Bolsonaro não está arrependido de ser o que é, está desesperado ao ver a conta
da destruição causada por ele chegar.

