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Sexta-feira  

‘Tenho certeza que Bolsonaro participou ativa-
mente’, diz Lula sobre golpe fracassado 

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva afirmou em entre-
vista ao jornalista Kennedy 
Alencar que tem certeza que 
Jair Bolsonaro participou 
“ativamente” da tentativa de 
golpe em 8 de janeiro. A entre-
vista completa vai ao ar nesta 
quinta-feira (2), na RedeTV!, às 
23h15. Lula afirmou que seu 
antecessor deve responder na 
Justiça por atentar contra a de-
mocracia e por uma série de 
outros crimes. 

“Vou dizer em alto e bom 
som: esse cidadão preparou o 
golpe. Eles queriam fazer aque-
la bagunça no dia 1º de janeiro, 
mas perceberam que não dava 
porque tinha muita polícia e 
tinha muita gente na rua”, de-
clarou Lula. Questionado se te-
ria certeza do envolvimento de 
Bolsonaro, ele foi ainda mais 
enfático: “Tenho certeza que o 
Bolsonaro participou ativamen-
te disso. E ainda está tentando 
participar. Ele é quase um psi-
copata, o cidadão não pensa. 
Ele não raciocina, ele vomita as 
coisas, com o maior desrespeito 
do mundo”. 

E cobrou que o ex-
presidente seja devidamente 
investigado e punido. “Acho 
que é o seguinte: ele cometeu 
crimes, ele ofendeu a Suprema 
Corte. Ele ofendeu tudo que ele 
tinha que ofender. Ele tem que 
responder por esses crimes. 
Tem que responder, não na es-
tância superior, porque era pre-
sidente da República. Não, está 
quase virando crime comum.” 

Além dos ataques às insti-
tuições democráticas, Lula ain-
da listou outros crimes do ante-
cessor. “Ele deve ser julgado 
em algum momento por genocí-

dio, não apenas no caso dos 
Yanomami, mas no caso da co-
vid-19“, afirmou. 

 
Mercado silencia sobre Ame-
ricanas 

Na entrevista, Lula criti-
cou o silêncio do “mercado” 
diante do escândalo do rombo 
bilionário da Lojas Americanas. 
Ao mesmo tempo, o mesmo 
mercado fica “nervoso” a qual-
quer menção sobre políticas 
sociais. 

“Qualquer palavra que 
você fale na área social – „vou 
aumentar o salário mínimo em 
10 centavos’, ‘vamos corrigir 
o IR‟ – o mercado fica nervo-
so, fica muito irritado. Agora, 
um deles joga fora 40 bilhões 
de uma empresa que parecia 
ser a mais saudável do planeta 
e esse mercado não fala nada, 
fica em silêncio”, ressaltou o 
presidente. 

Nesse sentido, Lula disse 
que os indícios de fraude nas 
Americanas apontam para 
além de uma “pedalada” fiscal. 
De acordo com o ex-
presidente, trata-se de uma 
“motociata”. Ele ainda criticou 

o bilionário Jorge Paulo Le-
mann, apontado com um dos 
cabeças no rombo bilionário 
na rede varejista. 

“Esse Lemann era vendi-
do como o suprassumo do em-
presário (mais) bem-sucedido 
do planeta Terra”, disse Lula. 
“Ou seja, vai acontecer o que 
aconteceu com o Eike Batista. 
As pessoas vendem uma ideia 
que eles não são, na verdade”, 
afirmou. 

 
Em 2026 

O presidente também rea-
firmou que não pretende ser 
candidato nas próximas elei-
ções, em 2026. Mas deixou a 
porta aberta. “Se chegar num 
momento, se tiver uma situação 
delicada e eu estiver com saúde 
(posso pensar), porque também 
só posso ser candidato se eu 
estiver com a saúde perfeita”, 
declarou. 
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“Sinto saudades dos que se foram e de 
quem não me despedi direito! Daqueles que não 
tiveram como me dizer adeus”, e esse ADEUS 
não foi dado. Ficou faltando aquele abraço, um 
aperto de mão, um sorriso, um até breve... e a 
vida segue com seus acasos e a teimosia de ser 
soberana e dizer a hora que devemos partir.  

E assim, camarada José Ribamar Silva Cos-
ta, carinhosamente chamado de Riba Costa, a 
vida resolveu que você deveria seguir encantan-
do em um plano superior. E eis que inventamos 
uma palavra que contempla o que estamos sen-
tindo agora: SAUDADE. 

Uma palavra só nossa. Uma junção de le-
tras que só existe na língua portuguesa. Segundo 
Clarice Lispector, a SAUDADE é a prova 
“inequívoca de que somos sensíveis! De que 
amamos muito o que tivemos e lamentamos as 
coisas boas que perdemos ao longo da nossa existência”. E hoje, camarada Riba Costa, la-
mentamos a sua partida. 

Obrigado pelos seus ensinamentos, pela sua hombridade e por ter ajudado a construir 
um dos maiores sindicatos do Maranhão. 

Oswaldo Montenegro em versos canta que conhece o medo de ir embora. Talvez a 
família Sindsep/MA não conheça o medo da partida, mas sabe dimensionar a dor que ela 
traz. E ainda utilizando um pouco mais de Clarice Lispector tentaremos em seus versos 
expressar a falta que você está fazendo. 

“E é por isso que eu tenho mais saudades, porque encontrei uma palavra para usar to-
das as vezes em que sinto este aperto no peito, meio nostálgico, meio gostoso, mas que 
funciona melhor do que um sinal vital quando se quer falar de vida e de sentimentos”. 

 

Riba Costa, presente! 

A dimensão da saudade 


