Nota de Apoio a Arminio Fraga
Segue-se nota divulgada por Amigos, Alunos e Colegas de Profissão de Arminio Fraga, a qual tem integral
apoio da Diretoria do IEPE/Casa das Garças
São Paulo, 10 de abril de 2019
Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a mídia exerce um papel fundamental na sociedade por meio da
defesa das liberdades e das denúncias aos abusos cometidos por cidadãos e instituições.
Por outro lado, no regime democrático em que felizmente vivemos, é possível repudiar veementemente
a forma como foi propagada uma mentira disseminada por Sergio Cabral, um cidadão que possui oito
condenações e penas que somam 197 anos de reclusão.
Sergio Cabral, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas na última sexta-feira (5), disse que Marcelo Crivella
o procurou em 2008 para falar que Arminio Fraga ofereceu a ele, Crivella, USD 1 milhão para apoiar o
candidato Fernando Gabeira no segundo turno das eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro.
Marcelo Crivella respondeu às acusações para o jornal O Globo: “Eu não conheço o senhor Arminio Fraga,
nunca estive com ele, nem tampouco ele me ofereceu qualquer recurso”.
Arminio é um dos melhores exemplos de um brasileiro que construiu uma carreira acadêmica, pública e
privada de forma irrepreensível – sem quaisquer brechas para críticas ou dúvidas sobre o seu caráter e
ética.
Quem teve contato com a figura pública do Arminio ou ainda teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente –
seja como seu amigo(a), aluno(a) ou colega de trabalho –, sabe que se trata de um ser humano
apaixonado pelo seu país, com um alto senso de dever cívico e com uma retidão de valores incomparável.
Sabemos que o Arminio jamais poderá ser atingido ou sequer ter sua imagem e reputação – construída
ao longo de décadas – arranhada por alguém que já demonstrou não ter compromisso com a verdade e
com os brasileiros. No entanto, não podemos ficar silentes e acanhados diante dessa situação.
Sabemos que muitos outros brasileiros, cidadãos e líderes do nosso país subscrevem essa carta de apoio
ao Arminio e, principalmente, de repúdio aos ataques de que foi vítima.
Cordialmente,
Amigos, Alunos e Colegas de Profissão

