
Na frustrada busca de lã, nossa Amazonia saiu tosquiada; a ajuda caiu pela 
metade, além de protestos de noruegueses na rua com direito a cartazes, 
gafes, críticas diretas e pessoais. Olhos nos olhos, a franqueza sem pavoneios,
consequência da perda total do respeito. Não levam fé, não confiam, 
naturalmente, numa Administração que chegou a espantosos 93% (noventa e 
três por cento) de rejeição, é dizer, aceita apenas por 7% (sete por cento) da 
população. De qualquer modo, seria bom saber onde foi parar o dinheiro já 
recebido. Depois, quem está lutando para sair de sua crise não tem fôlego, 
ânimo e recursos para investir por conta da crise dos outros, ainda mais tão 
longe e tão provocada. O mundo, de fora, tem a melhor visão de um país, 
visão em perspectiva que apreende o conjunto com maior exatidão. Nessa 
forma de ver, as pantomimas são de pronto percebidas. Um não ao jogo de 
cena, ao que parece um vício insuperável.

O Brasil comportou-se como republiqueta, dois terços dos seus poderes 
constituídos vivem como republiqueta

—  Alguns senhores fazem o que lhes dá na cabeça, com facilitação 
de destruição da Amazonia e ameaças públicas a partir de níveis nos 
quais, historicamente, prevaleceu a compostura, o decoro —,

logo, é tratado como republiqueta. Esperou 24 (vinte e quatro) horas em 
antessala para ser friamente recebido por um parceiro de Tratado, além de 
ser recebido, adiante, como persona non grata. Para os brasileiros em geral 
foi um constrangimento de proporções indizíveis. De quebra, num país de 
respeitáveis tradições diplomáticas alicerçadas na eficiência e rigoroso 
preparo, assistiu-se ao amadorismo em Diplomacia que, engajado em 
agendas equivocadas, o expôs a ridículos. O nada de bom ou útil resultante 
poderia e deveria ser feito pelos diplomatas brasileiros residentes e 
comissionados; de sobejo a serem profissionais da área, do ramo, habituados 
às consultas prévias, à discrição e a bem avaliarem a conveniência de suas 
ações, decerto não se comprometeriam com situações constrangedoras, mais 
para mergulho em desastre do que para ação oportuna.

Graças a Deus, neste nosso ambiente prenhe de situações lamentáveis, de 
fazer corar frades de pedra, temos a independência do Judiciário e das 
funções essenciais à justiça, além da competente e profissional atuação da 
Polícia Federal. 

Um país sufocado por déficit flertando com os 200 (duzentos) bilhões de 



Reais gastou certamente um bom dinheiro com pompas e convescotes inúteis 
e vexatórios. Quanto nos terá custado a piada internacional de mau gosto da 
Administração?
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