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As Instituições estão funcionando a pleno; vivemos o estado de direito, alter 
ego da democracia considerada do estrito ponto de vista das liberdades 
individuais e institucionais. Não é favor, é disposição constitucional.

As eleições de 2014 correram conforme as melhores regras democráticas. 
Não podia ser de outro modo, vivemos um estado de direito. Houve 
perdedores por decorrência de ter havido vencedores. Os perdedores insistem 
em virar a mesa; isso não interessa ao Brasil, não e admissível em qualquer 
sociedade democrática, civilizada e educada. Romper a lei e agredir as regras 
constitucionais é coisa de bárbaros, é incivilizado e grosseiro. Pregar contra 
a lei é crime, defender afrontas à Constituição denuncia obscurantismo 
politico, incapacidade de convívio com ideias diferentes das próprias ideias, 
antessala da lei do tacape.

Os profetas do arbítrio entoam o canto da sereia para defraudar incautos em 
beneficio do seu ingrato desiderato. É, desde a Odisseia, com Homero, um 
embuste com grande poder de atração sob o qual as pessoas, encantadas, 
correm para o mergulho fatal. E se perdem, na hipótese perdendo os valores 
nacionais, às vezes a vida, porque o arbítrio não admite ideias contrárias às 
suas, e afundam, como os marinheiros que navegavam o Mar Tirreno, 
seduzidos pelo canto da sereia. 

Na fase pré-terror midiático falaram de bolivarianismo no Brasil, ideologia 
derivada das ideias de Simon Bolívar expressas na Carta da Jamaica e no 
Discurso de Angostura, em voga nos países por ele libertados. O Brasil nada 
tem a ver com isso; quando muito, consideraria o seu sentido de Pan-
Americanismo por razões politicas e comerciais, sendo, como é, a economia 
mais forte e a maior potencia do continente com estreitos laços brics com 
potências outras, econômicas e culturais. 

A ameaça não e próxima, está mais longe, em contextos outros, para os quais 
a “síndrome” da independência na América do Sul, corporificada também na 
formação do BRICS e suas decorrências, é insuportável. Eduardo Galeano 
faleceu no ultimo mês de Abril; uma amiga Espanhola que viveu no Brasil o 
lembrou, provocando uma revisitação ao clássico As Veias Abertas da 
América Latina. O Brasil contrariou em sua caminhada coalhada de 
obstáculos a tese do livro; não pode ser parado agora, está além dela, deixou 
claro que não e um pais de coitadinhos, quer e precisa ser deixado em paz. 

Você esta sendo enganado, o Brasil não é a Venezuela, bolivarianismo nada 
tem de comunismo. Contrariar “Consensos”, interesses, às vezes dá nisso. 
Procure saber também o que é o BRICS e o que são os BRICS, porque se 
constituiu ou se constituíram, quase 3 bilhões de habitantes, um PIB 
conjunto em torno de 19 trilhões de dólares, e, especialmente, o que é e 
como atuará o seu Banco de Desenvolvimento, com sede na China, um 
chefe-executivo Indiano, o Conselho de Administração presidido por um 
Brasileiro, a Rússia com o Conselho de Governadores e a África do Sul 
sediando o Centro Regional Africano. Da estrutura econômica derivam-se 
acordos de natureza politica, comercial e outras. Organismos internacionais 
com interesses nem tão internacionais assim foram riscados do mapa dessas

& outras, nem tão notícia, nem tão novas

regiões. E isso esta incomodando um bocado.

Não há seriedade e honestidade em quem prega contra a lei; não ha dignidade 
na desordem. O bullying objetiva precipuamente isolar, desestabilizar e 
destruir a autoestima de suas vítimas; para isso, é capaz das maiores 
aberrações. Panelaços e concentrações não são ilegais, apenas são inspirados 
pelo jus esperniandis, como o terror midiático. E foram concebidos como 
bullying contra a Presidente.

The System works in full, respected by federal authorities. It could not be 
otherwise; we live the state of  law, alter ego of  democracy understood under the 
point of  view of  institutional and individual freedoms. Not a favor, it is a 
constitutional commandment to be observed as stricly as one sacred rule.

The propensity for breaking rules makes sounds as a siren song to deceive 
people and take advantage to its bad purposes. It is, since the Odyssey, whith 
Homer, something of  a strong power of  attraction for those that, enchanted, 
walk to the deep end. They lose themselves as the sailors who sailed the 
Tyrrhenian Sea, seduced by the illusory song.

(Read the whole text at right with Google Translate)

Les Institutions travaillent en plein, respecté par le pouvoir central de la République. Il 
ne pouvait pas en être autrement. Nous vivons dans l'etat de droit, l'alter ego de la 
démocratie vue sous l'impératif  de la liberté individuel et institutionnel. N'est pas 
générosité, il est une disposition constitutionnelle pour être consideré stritctement, 
comme une règle sacré.

La tendance à briser les règles chante un chant de sirène, un mensonge au bénéfice 
de sa ingrate intention. Il est, de l'Odyssée, avec Homère, quelque chose qui a un 
grand pouvoir d'attraction sur les gens, qui, sous enchantement, se précipitent pour 
le plongeon fatal et ils se perdent, comme les marins qui ont navigué sur la mer 
Tyrrhénienne, séduits par le chant mélodieux et menteur.
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Meu personagem da Semana
                    Luiz Carlos Trabuco Cappi
                                                   Presidente do Bradesco

O capital que está investido aqui pode dar um retorno maior e mais 
seguro que em outros países. Mas precisamos botar isso para funcionar. A 
pasmaceira tem um custo, e o custo é diluído para toda a sociedade, 
mesmo para aqueles setores sociais que nada têm a ver com os dissensos 
que estão acontecendo.

Em outro trecho de sua entrevista, Cappi usou a palavra perfeita para 
definir a necessidade do momento: Temperança. 
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