
A transposição do São Francisco negada aos seus verdadeiros autores. 
Em qualquer país medianamente civilizado teriam sido convidados para
as cerimônias de entrega, ainda que parcial. Depois a dúbia e maciça 
propaganda, em linhas gerais, como se a todo efeito não 
correspondesse uma causa, um ‘que’ de propriedade, antes 
apropriação, capitalização. Paralelamente, a negação de um dos mais 
importantes Institutos deste país, a Carta Trabalhista, o desejo 
manifesto e explícito de sua desfiguração e extinção do ramo judiciário 
que lhe corresponde [Vá ao site do TRT de sua Região, no Rio de 
Janeiro e Espírito Santo www.trt1.jus.br, clique na aba ‘transparência’,
veja com o que querem acabar, desmoralizar ou inviabilizar e tire suas 
próprias conclusões]; uma semana depois a mulher posta em cena para 
nova manifestação, dessa vez de perversa indiferença, 
desmerecimento. 

Os esforços da mulher brasileira para sacudir fora o jugo histórico e 
humilhante, além de desmerecidos, são usados agora como peneira, 
ademais de peneira, esburacada, para camuflar projetos de supressão 
de direitos. Que Suas Excelências se capacitem de que a mulher não se 
quer igualar ao homem, o que quer e merece é ser tratada como o 
sustentáculo moral e emocional que é, ver reconhecido o seu desgaste 
superior ao do homem no trabalho igual, não raro mais estressante, e 
inferiormente remunerado, e na condução da família. O que querem, 
realmente, as mulheres, é ser preservadas, tratadas com a dignidade das
vencedoras que são. 

O Brasil obteve a independência formal por decreto, sem a 
independência de fato. Os negócios existentes no país eram 
portugueses, tudo era português; desde os seus primeiros tempos de 
colônia esteve proibido de instalar indústrias e escolas, fazê-lo era 
crime de lesa-metrópole, lesa-majestade. No Sudeste, alguma coisa 
tornou-se brasileira; fora disso, pouco, quase nada, nada mudou, até 
Bandeira de Mello com sua esquadra sem provisões decidir, ignorando 
que o Brasil já não era formalmente português, desembarcar em 
Itaparica, um celeiro e entreposto de mercadorias chegadas de todo o 
Nordeste, para provisionar-se. Isso fez da ilha o embrião da 
independência de fato, evitando uma divisão que poderia fracionar o 
país em 2 [dois], o Brasil não brasileiro maior, posto os portugueses 
jamais haverem crido nos brasileiros, o grande erro de Bandeira de 
Melo e de Portugal. 



Sem forças nacionais para defendê-los e à ilha, a população levantou- 
se, o homem simples do povo, lavradores, escravos, ex-escravos, 
lusitanos integrados à vida brasileira que tinham então um lar, uma 
propriedade, uma terra para defender. E uma mulher, Maria Felipa, à 
frente de um grupo de 40 [quarenta] mulheres, as heroínas de todos os 
dias, de todas as horas más, a garantia de permanência de toda 
estabilidade alcançada. A luta foi cruenta, as mulheres pelejaram ao 
lado dos homens de igual para igual com os agora invasores, ontem 
senhores, que jamais acreditaram pudessem ser expulsos de “sua 
colônia”. Muitas mulheres morreram nas batalhas. Os invasores que 
não restaram estendidos na praia ou presos e castigados foram 
empurrados de volta aos seus navios, resultando uma batalha naval na 
Baía de Todos os Santos que durou cerca de 3 [três] horas. Bandeira de
Melo e sua gente fugiram, buscando o mar, perseguidos barra afora. 
O estopim aceso em Itaparica rastilhou Nordeste além e o exemplo de 
Maria Felipa e suas companheiras frutificou. Na guerra de 
independência da Bahia (prefiro com ‘h’) despontou e iluminou-se 
Maria Quitéria, mulher e negra, que, escondida da família, cortou os 
cabelos, vestiu roupas de homem e foi alistar-se. Lutou, fez-se heroína,
conquistou o respeito dos companheiros e, em 2 [dois] de Julho de 
1823, a independência do seu Estado, com ela a independência de fato
do Brasil, somente consumada após 1 [um] ano de sua promulgação 
formal. 

Apenas quem coloca a vida em mãos de terceiros e nunca lutou por sua 
própria independência não sabe o que é ter ao lado uma guerreira. 
Mais respeito, senhores, com o nosso povo simples e laborioso e com 
as nossas mulheres.
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