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A Impunidê 

"Tudo vai acabar ( 
está falando?". "Lei c 
gente dá um jeitinho' 
ras na linguagem do b 
que a população já nã, 
"igual para todos". Ol 
"todos são iguais pera 
mais "iguais" que out 
"pegam" para uma p 
sempre "revogam-se a 
que o "cumpra-se" nãe 
que sejam semelhante~ 

O pior de tudo é o 
A sociedade não se sen 
sociais. Com isso, são J 

a sociedade. Cria-se, ~ 

que nada mais é do q 
preceitos legais e, mui1 
convivência social. Qu 
tamanha perda dos ne 
éticos, principalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


