
O menino armou-se com a arma ao alcance e atirou no outro que o atormentava. 
Sofria bullying. Continuou atirando, pegou quem nada tinha com o problema. Não 
se dá assistência às crianças importunadas, amarguradas por essa coisa doentia. A 
Sociedade não tem olhos e tempo para as suas crianças? Quando acontecem as 
tragédias começam os discursos. Num caso de violência, o pai Americano disparou: 
Não me venham com cenas, eu não quero o consolo de vocês (os políticos), vão 
trabalhar e façam alguma coisa (para isso não voltar a acontecer).

Pois é! Nesse nosso último caso de bullying, aquela senhora disse que o menino 
atirou porque é de má índole, minha amiga me contou. Será que ela sabe mesmo o 
que é bullying? Será que ela já foi vítima dessa mórbida covardia, ou um filho, um 
neto seu? A omissa Sociedade brasileira perdeu o senso de perspectiva.

O Brasil está em estado de falência moral e ética. A frase, no contexto em que dita, 
equivalente a uma confissão, é solenemente ignorada. Abuso de poder: Muito bem, 
sabemos que, de fato, ninguém é santo nessa história, mas nós não queremos. 
Ponto! Vergonhoso, desafiador, falimos. Então os desdobramentos. Por que só os 
habitantes da planície e não os adventícios do planalto?

Assim como não se reprime o bullying, nem à custa de vidas infantis e adolescentes; 
assim como não se autorizam processos contra ilicitudes mais que tácitas, explícitas, 
explicitamente confessadas, e, segundo quem compulsou os autos da denúncia, 
fartamente provadas, no mínimo  anunciadas por graves indícios, desmontando de 
vez a suposta seriedade pátria, uma Portaria inacreditável, que na prática elimina 
qualquer possibilidade de caracterização do trabalho escravo, uma chaga social em 
torno da qual voejam as varejeiras da purulência, peça criminosa que conseguiu a 
façanha da unanimidade contrária, repudiada até mesmo pela Organização 
Internacional do Trabalho, órgão adjunto da ONU, está campeando por aí livre e 
desmoralizada com ordem categórica da Chefia da Fiscalização Federal do Trabalho 
no sentido de continuar a atividade sem considerar os seus indigitados termos.

A desmoralização instalou-se na Administração, falta-lhe para tudo a autoridade 
genuína decorrente da credibilidade, que não resiste aos desmandos de toda a ordem
que vêm sendo praticados de forma afrontosa ao mundo civilizado, especialmente em
matéria trabalhista. E Previdenciária, por extensão. A atual Administração Federal 
do Brasil favorece o trabalho escravo.

Onde se pratica extensivamente o trabalho escravo? O incensamento da industria 
agro tornou-se uma cantilena, um mantra repetido à exaustão. O produto das nossas 
exportações agrícolas é dinheiro sujo obtido com trabalho escravo? A comida que 
servimos à mesa é produzida por mão de obra escrava, assim definida na forma do 
melhor e mais moderno conceito de trabalho escravo? Temos de concordar, de



conviver com essa imoralidade, agora patrocinada pela Administração? 
Emporcalhamo-nos de vez? Com licença, preciso ir correndo ali dentro, os engulhos
estão muito fortes. Não quero sujar-me ou sujar o teclado. Arre!…

E, falando em engulhos, volto à violência farta, agressiva e desafiadoramente 
mostrada. Você tem filhos, está preocupada ou preocupado com a sua formação, 
com a tomada do seu controle pela mídia? Dê uma olhada no Canal Brasil; todos os 
dias, a partir das 8 (oito), 8:30 (oito e meia) da manhã você encontrará uma linda e 
moderna programação infantil sem violência, sem agressividade. Experimente, você 
não mais quererá outro canal para as suas crianças.
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A Propósito:

Habituamo-nos ao império da lei; não é razoável o princípio da não-lei. O que temos 
é a realização de uma tendência dissolvente no centro da qual reflete-se tudo o que é 
falso à natureza do homem criador e criatura, autor e obra. 

A existência da lei e sua estrita observ̂ncia, a autoridade inelidível da norma escrita 
e sua rigorosa aplicação com o pano de fundo constitucional definem o Estado de 
direito. Se a norma legal escrita renuncia à sua autoridade e, ela própria, abre 
caminho para a sua inobserv̂ncia, desprestigia-se, desclassifica-se. Ao admitir 
acordos de costumes quando o regime jurídico é de direito positivo, a segurança 
jurídica desaparece, deixando um perigoso vazio no qual a imposição do mais forte 
sobre o mais fraco e indefeso tende a proliferar; se o poder de legislar do Estado 
declina de sua definição constitucional em favor de associações e grupos para os 
quais o lucro é parte do exercício do poder que lhe é implicitamente e de modo sub-
reptício transferido, o trabalho, que deveria ser desenvolvido em conjunto com o 
capital financeiro, passa a constituir-se estado de semiescravidão. As regras são 
essas, submete-te ou não trabalharass nos, detentores do grande capital, recebemos 
delegacão da lei para estabelec--las. E assim é 

Há, todavia, a possibilidade de grave choque. Os Sindicatos, sem a obrigatoriedade 
do imposto respectivo, para sobreviver, terão de fortalecer-se. Embora o propósito 
da nova regra seja enfraquecê-los, o desamparo do trabalhador, aliado à desproteção 
do cidadão que o personifica, abre-lhes amplas perspectivas na forma da oferta de 
benefícios e prestação de serviços legais, médicos, hospitalares, sociais, de toda 
natureza. Por meio de ações competentes, o quadro é altamente propício ao 
surgimento de embriões de Institutos de Aposentadoria, Pensões, Saúde e Serviços 
Sociais com reais vantagens para os sindicalizados, inteiramente desvinculados das 



administrações públicas. Bom para as Administrações? Será? Isso ocorrendo, os 
Sindicatos tornar-se-ão bem mais fortes do que são hoje, fazendo pender a balança 
para o lado do trabalhador individualmente e/ou grupos de trabalhadores que, 
dispensado pela lei o Sindicato de suas vidas, não são obrigados a rejeitá-los e 
dispensa-los nas relações com os empregadores. A lei dispensa a minha, a nossa, 
entidade de classe, mas eu, não, mas nos, nãos sem o meu, o nosso, Sindicato eu, nos,
nada negocio, negociaremos. Nadá 

E há, de sobejo, a robusta possibilidade dos grandes conglomerados acordarem 
regras entre si, que por absoluta incapacidade estrutural, economica e financeira não
poderão ser acompanhadas por parcela da média empresa e pela imensa maioria das 
pequenas empresas. O quadro, mais que possível, aponta para o empobrecimento 
profissional, com claras indicações de caos geral; o desemprego maciço será uma 
constante provável e a atividade empresarial independente, descompromissada com 
regras leoninas para o trabalhador, tornar-se-á de alto risco, criando-se condições 
para a formação de trustes e a ação do capital sem pátria, para a completa 
descaracterização do país e da nacionalidade. Fruto do acaso ou um velho projeto em
vias de realização? 

Mais preocupante é o grave sintoma bolivarianista, isso aí, diante de nós. Se não é 
bom para os senhores que tomaram o país para si, vão lá, desmancham e fazem na 
mão grande o que lhes convém. Acabou de acontecer. Quando se sentirem fortes o 
suficiente farão o mesmo com a nossa Corte Suprema, como lá? Será pura questão 
de tempo? A sinalização não estará bastante clara? 
A inspiração é elitista, mas o discurso e a propaganda são enganadora e 
dissimuladamente populistas. Jogo de sedução?

(Republicação)
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