
O país não apenas está num beco sem saída, mas andando para trás em meandros confusos, vielas 
mal iluminadas e razões indefiníveis relativamente à sua higidez econômica, administrativa, moral e
ética. O tempo é de cobrança ostensiva e desinibida por serviços prestados; o combinado não é caro.
Para quem combinou, beneficiou-se e nada terá de desenbolsar pessoalmente. Pela forma de agir 
dos credores, não importa a penúria financeira, as verbas cortadas da Saúde, da Educação, das 
pesquisas, pouca que sempre foi, das Universidades, a falta de caixa para o reajuste anual de 
salários. Dos funcionários, claro! Ninguém avalia a importância da EMBRAPA no 
desenvolvimento da Indústria Agro, beneficiada com financiamentos maciços a juros subsidiados, 
enquanto os setores vitais de formação estão sendo desmantelados. O blog falou sobre isso.

Enquanto os cavalheiros riem, bem humorados, e os discuros empolados de estadista continuam, a 
realidade opõe-se às professorais dicções, estéreis e sem sentido. Salva-se o ministro do 
planejamento, sério, preocupado com a grave situação dos números escorrendo-lhe por entre os 
dedos, como a areia sobre a qual se construíram os castelos da pregação destrutiva e de desmanche 
iniciada há 2 (dois) anos.

É claro que tudo isso é questionável, a preocupação mais imediata e pertinente consubstanciada na 
pergunta feita pelo garoto à professora: Tá rindo de quê?

Pasma, à guisa de informar, não um favor, mas dever de ofício, a promoção declarada de uma 
Administração inepta, mas aos sorrisos, despreparada para os desafios atuais do Brasil, o seu titular 
comprometido por uma gravação, não desmentida, por impossível, a propósito da qual se diga o que
bem quiser, mas que não deixa de ser um elemento probatório indutor de graves conclusões, 
aliviadas de prestação de contas por acordos parlamentares, tanto mais evidentes quando o seu 
preço está a ser cobrado, acrescendo-se o fato de dez ministros estarem a ser investigados. Por que a
fuga ao devido processo legal, oportunidade de ouro para qualquer homem de bem demonstrar sua 
inculpabilidade de forma definitiva, se demonstrada nos moldes constitucionais e legais? Dá para 
levar a sério quem se ocupa da promoção do caos, visível a olhos desarmados?

Criou-se alguma expectativa, os rumos do país em jogo alimentou-a. Um mea-culpa? Muito bem, 
ouçamos o que os senhores têm a dizer. E disseram, mas por meio de crédula gente moça sem 
aparecerem, na esperança de não se comprometerem, como sempre. E nada disseram, ou melhor, foi
mais uma tentativa de ludibrio, parlamentarismo, a piada macabra final; já não se teria uma grave 
crise de governo e política a cada dois, três anos, mas anual, semestral, quem sabe? 
Parlamentarismo é sistema de governo para gente educada, civilizada, consciente de suas 
responsabilidades frente ao país e sua gente. Você que me lê, lembra-se do que tem ocorrido nas 
últimas semanas no Senado e na Câmara, a se querer porta-voz da população? Seremos nós, do 
povo, tão sem compostura?

A Casa Branca tem, em números redondos, 450 (quatrocentos e cinquenta) funcionários, o Palácio 
do Planalto tem 4.500 (quatro mil e quinhentos). Comparemos com o Champs-Élysées e outras 
Casas Presidenciais europeias. Eu tenho muita vontade de ver todos os funcionários do Palácio do 
Planalto serem compulsoriamente convocados para comparecer no mesmo dia ao seu local de 
trabalho, tenho muita curiosidade, mesmo. O PIB brasileiro, de cerca de 210 (duzentos e dez) 
milhões de pessoas, deve andar pela casa dos 1.7/1.8 trilhões de dólares; o PIB Americano, de 
qualquer coisa próxima dos 300 (trezentos) milhões de habitantes, deve andar pela casa dos 18 
(dezoito) trilhões de dólares. Você não quer comparar, além dos Estados Unidos, com França, 
Alemanha, Inglaterra, etc., a quantidade de parlamentares e os seus ganhos com os parlamentares 
brasileiros; e com o a quantidade de funcionários dos respectivos Congressos e Parlamentos? 
Segure-se para não cair.  



Nos Estados Unidos, presidente ameaçado de ser processado por deslize no exercício do cargo não 
coopta congressistas à custa de liberações de verba, cargos e o que mais seja da mesma natureza. 
Aqui no Brasil ninguém fala em mudar isso, como se o sistema de governo, e não os políticos, fosse
o responsável pela baderna em que vivemos. No parlamentarismo, aqui, se o Primeiro Ministro 
quisesse votar alguma coisa circunstancialmente considerada importante, provavelmente ouviria, 
como agora: OK, chefe, mas antes precisamos falar de umas liberaçõezinhas de verba, de cargos, de
ministérios, essas coisas, você sabe... Não é, por acaso, o que acabou de acontecer? E que culpa tem
nisso o sistema de governo? Por que mudaria, se as pessoas, os políticos, continuassem os mesmos, 
quando falta sobriedade e sobram apetites? Vorazes.

Já tivemos a confissão tácita de impotência e falta de capacidade para resolver os problemas do país
por parte da Administração. No dia 17 último, foi a vez do partido político gravemente responsável 
pela situação lastimável do Brasil; sua proposta de Parlamentarismo simplesmente deixou claro que 
a agremiação é um deserto de ideias, evidente sua incapacidade para elaborar um plano de governo, 
qualquer plano de governo adequado às circunstâncias e às nossas necessidades.

É como o caso daquela respeitável senhora apanhada no pulo, cujo ínclito maridão, cobrado por 
atitudes, respondeu impávido: Sem problemas, já mandei tirar o sofá da sala.
____________________ 


