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“If suffering brought wisdom, the dentists office would be
full of luminous ideas.” Mason Cooley – From Makulu
                                                                                                     

               

1. Brazil has a Program, many people know that, and a multitude of people do 
not. Among people that know a number of them do not agree with the 
program and want to stop it. The multitude of people that do not know 
anything shout and swear because there are a lot of people screaming and 
cursing. Among them some are instructed to make noise, but a good portion 
screams and curses without knowing exactly why. They are too instinctive and 
emotional.

2. There was a newspaper and a journalist in Rio de Janeiro. One day, a storm 
collapsed on them. They are gone. The journalist once wrote in his journal a 
sentence whose contents few people realize: Who does not know history 
knows nothing. Sometimes one knows, I say, but pretends not to know. 
History does not help him at all.

3. Do you know The Crowe Memo? Henry Kissinger refers it in his excellent 
On China — Objetiva, Rio de Janeiro, 2011, Translation Cássio de Arantes 
Leite, from p. 493 on — as a comparative historical fact. The matter is 
comprehensively valuable for the current political affairs. The real important 
question in which Brazil is nowadays involved follows being Capacity and 
Behave, but not limited to the emergent countries. Alliances Structures has 
changed and no independent State has to submit its decisions to A, B or C in 
maintaining, or not, multifaceted alliances, anyway, anywhere, with anybody.

(Use Google translator to read the whole text of the related aside article)        

SOSSEGUEM!

Em matéria de investigação criminal, há uma pergunta intuitiva e inicial: A quem interessa o 
crime? A observação deriva do artigo de domingo, 19, e enfoca a insistência com que grupos de 
maus brasileiros estão inundando a internet com prenúncios de catastrofes e afins, reclamando 
impeachments, impunidades, protecionismos e cumplicidades. A Economia vai mal? É, 
realmente não vai bem. O Brasil vai quebrar? Não, não vai não. A Agência rebaixou? De 
concreto, o que resulta? Quem ou 'quenzes', por trás de tudo isso, faz profissão de fé em 
sistematicamente disseminar antagonismos, rivalidades e ódios?

O Brasil tem um Programa, muitas pessoas sabem disso e uma imensidade delas não. Entre as 
pessoas que sabem, uma quantidade delas não concorda com o Programa e quer interrompê-lo. 
Na imensidade de pessoas que não sabe de nada o clima é de gritos e xingamentos porque há 
uma porção de gente gritando e xingando; entre elas algumas são industriadas e uma boa 
parcela grita e xinga sem saber exatamente porque. São demasiado instintivas e emocionais.

Havia um jornal e um jornalista no Rio de Janeiro. Um dia uma tempestade desabou sobre eles. 
Sumiram. O jornalista escreveu certa vez em seu jornal uma frase de cujo conteúdo pouca gente 
se dá conta: Quem não sabe História não sabe nada . Às vezes sabem, digo eu, mas fingem 
não saber. A História não as ajuda em nada.

A essência da soberania é o direito de tomar decisões não sujeitas a outra autoridade  
— Henry Kissinger, Sobre a China, Objetiva, Rio de Janeiro, 2011, Tradução Cássio de Arantes 
Leite, p. 493 e seguintes. Nem ameaças estratégicas, nem confiança estratégica; o mundo ficou 
pequeno demais e todos se podem alcançar fisicamente em espaço de tempo assombrosamente 
diminuto. A ação militar caiu de moda, só tem lugar, de forma limitada, contra nações não 
membros de uma 'Estrutura de Alianças', expressão de HK. Podemos substituir com quase total 
acerto ação militar por covardia militar. O que se faz hoje é tentar enfraquecer as estruturas das 
alianças por meio do aviltamento de seus membros, agir política e diplomaticamente para 
alcançar esse objetivo. A diplomacia precisa cada vez mais de flexibilidade e o poder militar de 
crescente softness. Um erro de cálculo ou a dose errada pode provocar graves problemas. E 
grave, neste contexto, é grave mesmo.

Você conhece o Memorandum Crowe? Kissinger o menciona como fato histórico comparativo; 
ele é abrangente e de extrema valia no atual panorama internacional. A grande questão que hoje 
envolve o Brasil continua sendo de Capacidade e Conduta, apenas não se limita às potências 
emergentes. As Estruturas de Alianças mudaram e nenhum país soberano tem de perguntar a 
ninguém se pode, ou não, manter alianças multifacetadas com quem quer seja.

Não há fundamento legal para impeachments, a Polícia, o Ministério Público e o Judiciário 
estão desempenhando o papel que lhes cabe. Sosseguem. Pergunte a um Americano médio se as 
desgraças de toda ordem abatidas sobre o seu país o fizeram desistir dele ou leva-lo a atitudes 
que o pudessem prejudicar. A resposta provável: Preciso trocar a bandeira estrelada e de listras 
da frente da minha casa por uma nova, mais bonita e inspiradora; é nos momentos de crise que 
me sinto mais Americano e desejoso de ordem. Pergunte a mesma coisa a um Francês. A 
resposta, seguramente: Vive la France!!!
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OS IDIOMAS E SUAS PECULIARIDADES

O idioma francês tem expressões deliciosas.

— Prêter l'oreille
Ouvir atentamente
Literalmente: Emprestar a orelha (os 
ouvidos)

Ӂ

Você já deve ter ouvido falar da festa do micareme. É 
importação direta do idioma francês. Mi-carême é como 
se denomina a 3ª quinta-feira da carême, o período de 40 
dias que antecede a Páscoa.

Ӂ

Fala Sério...
Presidente do Senado, semana passada, fazendo o 
Balanço dos trabalhos no 1º semestre:

— É preciso cortar ministérios, cargos, 
acabar com a prática da boquinha.

Avião exclusivo pago com dinheiro público  para fazer 
implante de cabelo fora de Brasília está incluído 
nesse quesito?

*****

Ministro da Cultura, em crise de bom-mocismo, 
tirando o corpo fora:

— Eu não disse que precisamos rever o 
Acordo (Ortográfico).

Eu me pergunto há muito tempo: Que diferença faz 
escrever desta ou daquela maneira, com hífen, sem 
hífen, essas coisas. E mais: Não será isso falta do 
que fazer?
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