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GREECE AND THE EURO
When love is ended, money is what cares

The Euro? Going very badly, thank you, with its 
announced and possible death for the next two or three 
years. Greece can and should leave the European 
Community if does not get reasonable alternatives. About 
20% of GDP goes to retirees, 2/3 of it is needed to 
maintain the status quo: A Greek is retiring around age 55. 
Too bad! Cut all, or drastically reduce the sources today 
sustaining the Greek way of life, is to turn the country 
upside down. It never worked. Leaving the Eurozone 
Greece will drag other countries into the dark side of 
Europe in crisis not only economic, but above all 
institutional. Italy would go down at all, France would be 
instable a lot, almost intolerably, Spain would lose its 
perspective and Portugal counts for nothing. Without the 
Euro, return to the national currencies would be, perhaps, 
as strange as it may seem, the best solution. And who 
would lose more precisely would be who is most pressing 
Greeks. Weniger, Frau Merkel, weniger! ...

And now, seven billions more will only increase the 
amount of the debt. Loans to settle loans has ever been 
the shortest way to economical suicide. The problem not 
only persists, get worst. The troubled Greece has been 
caught into the trap of the Euro; it was allowed it entry,  
now urges on point it how to exit.
__________________________

And others, not so news

O ARTIGO DA SEMANA

A última semana foi marcada por graves imputações feitas em rede social ao ex-Presidente Luis  
Inácio, com mais uma convocação para isto, isso e aquilo. Tão graves são elas que não se pode imaginar    
não tenha quem as veiculou robustas e incontestáveis provas do que afirma; é inadmissível qualquer  
acusação a quem quer seja sem provas e sem a oportunidade do contraditório.

O Brasil, não fora pela velha prática da desestabilização sempre que ensaia voos solos, vive um 
momento surreal, da mais absoluta irresponsabilidade. Quando se apontam efeitos, especialmente se 
negativos, o mínimo a fazer é apontar as causas, e, desejavelmente, soluções, ainda o seja, quando for o  
caso, por meio de denunciação nos moldes legais para que a autoridade policial, o Ministério Público e          
o Judiciário tratem adequadamente o assunto. O só estardalhaço apenas alimenta perversamente o clima 
generalizado de desconfiança, intranquilidade e instabilidade. E as turbulências. A nenhuma Sociedade 
madura compraz a fabricação e incentivo do terrorismo midiático/digital; consciência social, paz e         
ordem são necessários para se trabalhar, progredir e evoluir em termos de desenvolvimento humano.

Roubalheiras, em particular do dinheiro público, são intoleráveis. Quem veicula imputações          
como as do último meio de semana obriga-se à denunciação formal em face de quem supostamente as 
praticou, com todos os competentes elementos de prova, deixando a seara da imputação irresponsável e 
penetrando o terreno da acusação sóbria e motivada, observado o devido processo legal e afastada a    
palração do mal-intencionado de carteirinha, um câncer social.

O ex-presidente Luis Inácio não está acima da lei. Tem direito a foro privilegiado, mas não está    
isento de responsabilidades se, devidamente provado, cometeu as falcatruas insinuadas ou noticiadas;         
seu filho é um cidadão comum, em face da lei e dos tribunais um pobre mortal sujeito ao foro geral,         
onde são processados do ladrão de galinhas ao criminoso do colarinho branco do mais alto bordo. E há        
de se acrescer que, sendo necessário a quem imputa crimes a posse de provas que corroborem suas         
imputações, sonegá-las implica associação criminosa, conluio, conivência, negar à Sociedade vê-los  
punidos, além de obstrução ao sistema legal ao impedir as instituições de cumprirem o seu papel 
constitucional investigatório, fiscalizador e aplicador rigoroso da lei. Criminoso não é somente aquele       
que transgride direta e materialmente a lei, é também aquele que compactua com o crime ao subtrair      
provas e esquivar-se de sua denunciação formal. Ou quem, sem provas, imputa crimes a alguém. Quem 
imputa assume responsabilidades, pode e deve ser notificado, convocado sob as penas da lei a exibir as 
provas de suas imputações. Se não as exibir deve ser punido, com o rigor da lei. A Sociedade não pode       
ser indulgente com maus-elementos que lhe tiram a paz e comprometem sua estabilidade e higidez. 
Transcrevo o penúltimo parágrafo do meu artigo postado neste blog em 14 de Julho de 2014:

Os advogados exercem o seu múnus com os olhos e a consciência pessoal e 
profissional postos no Artigo 133 da Carta da República. Neste diapasão, têm em 
mente, antes de tudo e como meta, que fazer justiça implica estrita observância 
do devido processo legal, que não admite insinuações desinformadas e acusações 
sem provas e sem a abertura do contraditório. Acusação sem prova e sem a 
oportunidade do contraditório não é acusação, é futrica.

Queira ver os artigos de 11 de Janeiro de 2012, 05, 19, 26 de Abril e 03 de Maio de 2015. 
____________________
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