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De dentadas a dinheiro falso, as
performances dos deputados
CLIMA QUENTE Câmara tem dia de empurra-empurra, broncas do presidente,
bonecos e faixas de protesto

“Deputado Zarattini, vossa excelência é líder do PT. O senhor não deveria estar jogando dinheiro para o céu” Rodrigo
Maia Presidente da Câmara

-BRASÍLIA-

Quem quer dinheiro. Deputado Carlos Zarattini, do PT, joga notas falsas de dinheiro sobre colegas
no plenário

De chuva de dinheiro falso com o rosto do presidente Michel Temer à destruição de material de protesto
governista com dentada, cenas inusitadas se repetiram na sessão da Câmara de ontem. A votação mal tinha
começado e um princípio de confusão protagonizado por deputados do PMDB e PT dava o tom da disputa entre
os oposicionistas e aliados do governo. Foram mais de oito horas ininterruptas de debates, antes da votação,
com discursos inflamados e plateia ainda mais exaltada no dia de vitória de Temer.
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Nos poucos segundos reservados a cada deputado para votar, sobressaiu a agenda econômica e reformista.
Os aliados de Temer justificaram a opção mencionando a geração de emprego, a melhoria dos indicadores
financeiros, a estabilidade fiscal. Bem diferente dos discursos na sessão que resultou no impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff, quando se votou pela família, pela cidade, em nome dos pais.

Houve ainda votos que misturavam “sim” com “não”. Numa versão da oposição, era “sim” pela investigação
e “não” a Temer. Em outra, favorável ao presidente, era “sim” pela investigação do presidente, mas não agora.

Ainda pela manhã, no início da sessão, os deputados da oposição apareceram exibindo uma mala de
dinheiro, em alusão à cena de Rodrigo Rocha Loures, homem de confiança de Temer flagrado carregando R$
500 mil da JBS. O objeto trazia uma foto dos dois. O protesto começou no Salão Verde, área em que os
parlamentares costumam circular. Depois, eles entraram no plenário com faixas e gritos de “Fora, Temer”.

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), aliado de Temer, não achou graça do protesto planejado para ser
bem-humorado.

— Enquanto esse bando de zumbis, cadáveres insepultos, bando de fantasmas ficam vagando pelo Salão
Verde, nós vamos continuar governando — afirmou.

À medida que a sessão avançava, com o aumento dos deputados presentes no plenário, o clima foi
esquentando. Um dos momentos mais tensos ocorreu quando o deputado Wladimir Costa (SDPA), que exibiu
uma tatuagem com o nome “Temer” recentemente no ombro, chacoalhava dois “pixulecos” — o boneco inflável
que reproduz Lula como presidiário — e batia um contra o outro em meio às falas dos oposicionistas. Irritado,
o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) avançou em um dos “pixulecos” e o rasgou com uma mordida. Houve
empurra-empurra e tumulto.

Em meio à confusão, notas falsas de dinheiro estampando o rosto do presidente e a frase “Fora Temer
golpista” foram jogadas para cima. Nesse momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez um
apelo. Como um professor que chama atenção do aluno em meio à aula, ele pediu:

— Deputado Zarattini, vossa excelência é líder do PT. O senhor não deveria estar jogando dinheiro para o
céu. Não deveria, você me desculpa, não deveria. Não é porque um erra que o outro tem direito de errar, não,
deputado. Tá todo mundo errado aqui. Ele tem direito de mostrar como vocês mostraram o 'Fora, Temer' e eu
não pedi para tirar. Só um lado pode aqui? Não, isso que tá errado.

Rodrigo Maia conduziu a sessão com mais calma do que o habitual em votações importantes. Em alguns
momentos, porém, interrompeu discursos para repreender colegas. Foi o que fez com Wladimir Costa, que,
num discurso performático, com dedo em riste e balançando os braços, disse que o PT não era um partido,
mas sim uma organização criminosa.

—Aqui há partido, e não organizações criminosas. Peço que não use mais essa expressão — repreendeu
Maia, em tom sério.

No plenário, os deputados repetiam em coro, às gargalhadas, frases como “tira, tira”, “tatuagem,
tatuagem”, “é de henna, é de henna”, enquanto Wladimir discursava. Ele não tirou a roupa para mostrar a
tatuagem como os colegas pediam, mas defendeu Temer e demonstrou orgulho da marca que diz ter feito na
pele:

— Quem é Temer mostra a cara e até tatua o nome aqui no ombro. ADESIVO SEM DONO Além de deixar o
deputado em evidência — ele chegou a entrar nos assuntos mais comentados do Twitter —, o gesto bizarro de
tatuar “Temer” se tornou munição para a oposição. Dezenas de adesivos que satirizam a tatuagem foram
confeccionados e distribuídos no plenário da Câmara. Praticamente todos os deputados do PT usaram o adesivo
no ombro, que reproduz o desenho da bandeira do Brasil, o “Temer” ao estilo Wladimir e acrescenta a palavra
"Fora".

Seis deputados petistas consultados pelo GLOBO não souberam responder quem levou o material ao
plenário. Ao contrário das notas falsas, distribuídas pelo PSOL.

Mas nem tudo foi tensão. Houve tempo para os deputados pró-Temer fazerem até bolão de apostas sobre o
placar. (Renata Mariz, Catarina Alencastro, Vinicius Sassine, Cristiane Jungblut, Júnia Gama e Eduardo
Bresciani)
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