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1- Soldado do Exército é morto por policiais no Rio de Janeiro
2- Colunista questiona ditadura e atuais governos

1- Soldado do Exército é morto por policiais no Rio de Janeiro
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Alexandre Souza e Silva, soldado 
do Exército brasileiro que integrava o 3º Batalhão de Infantaria da corporação, foi 
morto a tiros, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, após reagir à abordagem de 
policiais militares para deter o assalto que a quadrilha a que pertencia realizava 
numa loja na cidade carioca. O chefe do setor de Relações Públicas do Comando 
Militar do Leste – representação do Exército no Rio de Janeiro –, coronel José 
Barreto Junior, tentou explicar a situação do envolvimento do recruta no delito, 
dizendo ser difícil  a detecção da presença de bandidos entre os jovens que se 
alistam no serviço militar. O coronel ainda disse que só as investigações policiais 
poderiam tirar  conclusões sobre  o caso.  (O Estado de S.  Paulo  – Nacional  – 
22/04/06).

2- Colunista questiona ditadura e atuais governos
Em  artigo  publicado  no  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo,  Domingos  Pellegrini 
questiona  quais  foram  os  melhores  governos:  os  atuais  ou  os  da  ditadura 
(1964-1985). Pellegrini compara certos aspectos do passado com os dias de hoje 
e afirma que cada vez fica mais difícil saber quem está errado. Segundo o autor, 
os saudosos da ditadura lembram que naquela época os serviços essenciais – 
água,  energia,  telefone – subiam menos do que hoje,  possibilitando um maior 
crescimento das empresas e aliviando o orçamento das famílias e que as filas na 
saúde pública eram menores e os prazos de consultas urgentes não meses. Os 
mesmos recordam que durante a ditadura militar houve os maiores investimentos 
na malha rodoviária e no sistema de energia e que, os esquemas de corrupção, 
antes  localizados  em  municípios  e  governos  estaduais,  passaram  a  formar 
grandes redes de corrupção. Pellegrini informa que, segundo pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Opinião e Pesquisa (Ibope), o povo brasileiro está aprendendo que 
roubar compensa, mentir é certo e levar vantagens indevidas não é ser desonesto. 
Ele complementa afirmando que esse cultivo da “filosofia da malandragem” vai 
criando uma guerra civil entre éticos e corruptos, caminhando para um colapso em 
que se justificaria outra ditadura. Pellegrini finaliza dizendo que esta cada vez mais 
difícil ver quem está errado com os atuais governos, políticos e povo que temos, 
mas  que  a  guerra  civil  continua.  (O  Estado  de  S.  Paulo  –  Espaço  Aberto  – 
24/04/06).
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