
30 de Março de 2017: O Brasil, constrangido, testemunhou triste e inqualificável 

espetáculo de desvirtuamento da prática congressual, de desprezo pelo decoro 

parlamentar. E o baixíssimo nível reinante em Comissão Especial reunida para 

discutir projeto de capital importância para a população em geral, parte trabalhadora, 

parte seus dependentes e parte aposentada, tudo acompanhado de perto por um 

Ministro de Estado..

 
Se o projeto de reforma da Previdência não for aprovado, a Economia para! 

Objetivamente falando, uma coisa nada tem a ver com a outra. Um equívoco absoluto,

confesso irremissível, ou um recado, uma manifestação de impaciência? Não, a 

Economia não vai parar.  Foi com a Previdência que aí está e demais institutos 

vigentes que o país tornou-se a sétima Economia do planeta, posição perdida quando 

desvios de todo tipo começaram a minar-lhe o vigor, provocando a fuga de capitais. 

Queridinho da vez? Se não houvesse segurança e confiança na gestão não choveriam 

dólares sobre o Brasil; homens de negócios calejados não têm o cacoete de brincar 

com o próprio dinheiro. Claro que há considerações paralelas, mas uma coisa continua

a ser uma coisa e outra coisa continua a ser outra coisa.

A emasculação do nosso sistema econômico deve-se a fatores estranhos à sua 

natureza. O fraco desempenho da Administração quanto às medidas econômicas 

essenciais, assim como sua fixação na periferia das reais soluções para as nossas 

questões de alta indagação, além da absoluta falta de condições para o 

desenvolvimento planejado dos negócios, são inquietantes. Aventuras políticas e 

propósitos manipulatórios acontecem, mas os grandes investidores, os que realmente 

contam, não têm nenhum gosto ou inclinação por esse tipo de comportamento, 

irresponsável, insustentável e suicida. O ambiente, descontada a visão rósea da 

propaganda, é por todos os modos ácido, deletério, não há respeito por nada ou 

O povo brasileiro simplesmente não aceita maisO povo brasileiro simplesmente não aceita mais
ser conduzido por essa classe politicaser conduzido por essa classe politica
nauseabunda que agoniza sem qualquer sensonauseabunda que agoniza sem qualquer senso
autocritico.autocritico.

(Nelson Paes Leme, Cientista Politico, em O
Globo de quinta-feira, 16.2.2017, Primeiro
Caderno, p. 17)



ninguém. Como aspirar a planos sérios e profissionais em clima como esse? Depois, 

não nos ressentimos, essencialmente, da falta de planos, mas de gestão adequada. As 

prioridades estão completamente equivocadas. Para, por cortesia, mais não dizer.

Sustentada por uma avalanche promocional e maciça propaganda, a Administração 

padece dos efeitos do tempo, o melhor dos remédios, e vai, de passo em passo, 

reduzindo-se à sua verdadeira estatura; vivemos tempos brasileiros de perdimento da 

verdade, de desorientação e impotência. 

─ Você deve à Previdência…

    (...)

─ Você é um vagabundo…

─ Vagabundo é você…

─ Você é um safado…

─ Safado é você…

É por causa disso, de coisas como essa, recebidas pela população com naturalidade, e 
pela mídia com discrição, sem maiores repercussões, que o nosso sistema político 
deteriorou-se, tangido pela absoluta falta de compromisso, compostura e respeito. O 
deputado que agrediu o seu par com o epíteto “vagabundo” não tem a menor condição
de continuar na relatoria de um projeto equivocado a reclamar antes de tudo 
discernimento, distanciamento e equilíbrio; o deputado Chinaglia, de seu turno, tem a 
irrecusável obrigação de apresentar as provas daquilo que afirmou. Dada a relevância 
da questão, tal medida ganhou dimensões críticas, quase imensuráveis, pelo fato de 
ser impensável ter na relatoria do projeto de reforma da Previdência um dos seus 
devedores, que não são poucos, nem pequenos. Acusação sem prova cabal e definitiva
desacredita e desclassifica o acusador, irresponsável e inconsequente, antes de 
denunciante caluniador, autor de denunciação caluniosa.

A marcha sobre Brasília, preconizada por Nelson Paes Leme, nos termos ordeiros em 
que proposta, não pode tardar para exigir inapelavelmente a cassação do primeiro 
deputado por falta de decoro parlamentar, e do Sr. Chinaglia, pelo mesmo 
fundamento, se ele não exibir com a brevidade necessária as provas de que o seu par é
devedor da Previdência Social, um dos responsáveis, portanto, pela situação de 
desequilíbrio em que se encontra o fundo de aposentadoria e pensões dos 
trabalhadores em geral.

E se os homens, responsáveis pela caótica situação em que vivemos, não forem 



capazes de libertar-se da indecência institucionalizada e rotineira, que as mulheres, 
com sua força, coragem e estoicismo, tomem a iniciativa. É mais do que hora de 
mandar esses bagunceiros para casa, para os botequins de quinta categoria aos quais 
seu linguajar e comportamento melhor se adequam.

Não estará faltando credibilidade a essa Comissão Especial, a todos quanto 

compareceram à reunião de 30 de Março e, pelo silêncio omisso, abonaram os 

absurdos verificados? Eu me lembrei de Eugênio Gudin. Quem, em sua presença, 

ousaria comportamentos vulgares e ofensivos como aqueles a que se assistiu? Questão

de respeito, que, indicam os fatos, acabou. Se algum dia existiu realmente. É muito 

difícil ter-se boa vontade com quem não se dá o respeito; pragmatismo demais 

atrapalha, pode até descambar para coisas ruins, muito ruins.

  sss            


