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[Sobre... 

 
O MENSALEIRO CONDENADO JOSÉ DIRCEU ‘CONSEGUIR’ A 

INCRÍVEL QUANTIA DE 225 MIL REAIS EM 2 DIAS, ATRAVÉS DE 

‘DOAÇÕES’ PELA INTERNET, PARA PAGAR MULTA IMPOSTA A ELE 

PELO STF - SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL]. 
 

16 de fevereiro de 2014 

 

 

Quanta generosidade... 
 

Li, em um jornal de sábado, 15/02/14, a notícia de que o funesto mensaleiro José 

Dirceu recebeu cerca de 225 mil reais de ‘doações’, para pagar a multa imposta a ele 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF)! 

Estarrecido com a notícia, puxei pelas minhas parcas habilidades matemáticas e, 

mesmo não sendo nenhum expertise em números, cheguei a algumas conclusões...que 

me deixaram mais estarrecido, ainda! E com mais interrogações sem respostas. Vamos a 

algumas dessas interrogações: 

-Onde e como, raios, se conseguem fazer esses sites, nos quais um sujeito como 

José Dirceu faz ‘aflorar a generosidade’ de tanta gente, a ponto de – em 2 dias! – 

arrecadar 225 mil reais? 

-Como é possível haver tanta gente nesse país, que – ainda! – dá crédito ao José 

Dirceu? Nesse caso, o tal ‘crédito’ é literal. Mesmo. 

-Quem são e o que pensam essas pessoas, para doarem dinheiro para um 

salafrário de ordem maior, cujo principal ‘passatempo’ é lesar os cofres públicos? 

-Esse dinheiro, dessas doações, é lícito? Ou provém do mesmo poço enlameado 

onde o mensaleiro em questão está enterrado até o último fio de cabelo? 

E por aí seguem minhas dúvidas... 

O que chega a ser curioso é que, se o José ‘mão leve’ Dirceu é inocente, como 

ele alega com sua cara de santo (e sacana!), porque ele não usa esses mesmos sites 

generosos para arrecadar recursos para os açougues, (ops, quero dizer) hospitais 

públicos do país, por exemplo? 

Façamos as contas: 225 mil em 2 dias, dariam quase 4 milhões em um mês... 

Mas, o que me assusta de verdade, não são esses arroubos de generosidade de 

alguns, e sim, perceber que a grande maioria do povo brasileiro confunde Democracia, 

com Impunidade.  

 


