Preliminarmente, um registro necessário:
Eu venho sendo alvo de tentativas de intimidação e pressão. Há desocupados para
tudo. Nos últimos dias do ano foi um frenesi, o ponto alto no dia 28 (vinte e oito) de
Dezembro, quinta-feira, às exatas 19 (dezenove) horas e cinquentae um minutos. Há
desavergonhados específicos e antecedentes gravíssimos.
Não estou me queixando de nada; já bem crescidinho, tenho absoluta consciência
das consequências dos meus atos, do que faço, digo e escrevo. Não sou um
irresponsável. Ou inconsequente. Não estou sozinho nisto. esta nota está sendo
colocada aqui para pleno e geral conhecimento de como, de fato, andam as coisas. O
que está acontecendo comigo deve estar acontecendo em outros lugares e com
outras pessoas. Por enquanto trata-se de matéria de ação privada; eu defendo ser
melhor dar-se linha aos tontons-macoutes para que se desmoralizem a si mesmos,
como já vem ocorrendo. O resultado é mais efetivo e permanente. Na hipótese de
tornar-se de ação ação pública, os dados de toda essa imoralidade criminosa
aparecerão. Alentados. Completos. As imoralidades são de modo geral apenas
imoralidades; na hipótese vertente são também gravemente criminosas.
Estou totalmente tranquilo, mas essa indecência que agride frontal e gravemente
o Estado de Direito precisa acabar, e o basta a ser dado precisa ser final, definitivo,
não apenas com relação a mim. No que me concerne, o ocorrido na última quintafeira, 28 de dezembro, às dezenove horas e cinquenta e um minutos, constituiu-se
ponto limite.
Esta nota foi redigida em estilo bem simples e direto para que não reste nenhuma
dúvida quanto aos seus termos e conteúdo!
____________________
POR FALAR EM TERRORISMO!...

(Repetição de publicação, texto revisto)
Dicção de quem entende de terrorismo midiático e pontual e já tirou
proveito dele:
Se a reforma não for aprovada agora, o próximo governo a fará em
termos mais duros.

A chantagem foi dardejada no atacado à Sociedade e no varejo aos deputados que
não votarem como lhes está sendo ordenado, mas de acordo com suas consciências,
objetivando o bem geral. E mais: Os deputados da base governista que votarem
contra a reforma serão expulsos dos respectivos Partidos. O fato mais curioso no
evento que celebrava a fratura generalizada da Previdência foi a presença do Sr.
Presidente da Bolívia. Onde fica aquela futriquinha do bolivarianismo como ameaça
às nossas Instituições?
Fala-se em cerca de 70 (setenta) deputados. 70 (setenta) deputados expulsos, 70
deputados a menos nas bancadas governistas. Se eu fosse um deles pagaria para ver,
conservando a dignidade, a independência, a inteireza e o sentido do mandato,
dispensando o cabresto, o coronelismo, e rejeitando a postura caudilhesca, algo
definitivamente fora de moda.
Valeu pela constatação de haver ganho o Brasil um caudilho que trata os
Congressistas como meninos de grupo escolar. Não falem alto, se o fizerem ficarão
sem a merenda, falar alto e merenda, aqui, aplicados com sentido bem claro. Tudo é
retrocesso no país.
Não é exatamente novidade a falta de senso de oportunidade e acurácia desta
Administração. 70 (setenta) deputados expulsos engrossariam as bancadas de outros
Partidos e passariam a votar sistematicamente contra os seus ex-Partidos, contra o
governo. Político correndo um risco desse calibre? O hábito da encenação acaba
confundindo os maus atores! Só algo muito estranho e poderoso por trás dessa
reforma amalucada da Previdência provocaria uma reação do gênero. Os senhores
metafísicos, que veem coisas onde ninguém as consegue enxergar, parecem
imprensados contra a parede. Esse tipo de reforma é coisa de médio e longo prazo,
mexe com a vida de toda a nação. Ninguém fala em imprensar os grandes devedores
da Previdência, entre eles alguns políticos, antes de qualquer mexida. Essa alegação
de déficit precisa ser mais bem explicada, demonstrando-se por meio de números
auditáveis sua existência, suas causas reais e sua exata dimensão. O panorama não é
muito seguro, Reserva do Cobre, facilitação do trabalho escravo, especialmente na
agricultura, a caridade nos atrasados do FUNRURAL, a questão do indulto de penas
que tornaria a indústria da corrupção notavelmente atraente, todo esse clima de
encenação e promoção existente... O Congresso faltará à nação se não exigir da
Administração um Balanço minucioso das contas previdenciárias, tudo sujeito a
verificação como convém a qualquer matéria de interesse público. E que fique bem
claro, Previdência nada tem em essência a ver com a operatividade da Economia; isso
é coisa dos amigos, dos interessados e de leigos que não reconhecem suas
limitações.
O que sabe a Sociedade dos detalhes dessa reforma? Qual a real posição dos grandes

devedores da Previdência nessa história? A quanto monta o seu débito e que
percentual representa ele do déficit alegado e do déficit real? Com que tipo de cartas
estão jogando? Qual o grau de risco de que os seus débitos, ou boa parte deles,
acabem na conta de quem contribui para fins previdenciários, apenas para os fins
previdenciários, e eles se saiam favorecidos? Parcelas dos fundos previdenciários
são aplicada em rubricas que lhe são estranhas? Em que montante, quanto isso
representa? Antes de qualquer alteração na Previdência, todos esses pontos
precisam ficar meridianamente claros. A situação é muito delicada e séria, não pode
ser explicada somente com retórica e imposta com ameaças, utilizadas quando os
fins buscados são nebulosos. Os números têm muito mais força, por que tanta
resistência à sua apresentação?
❁
Deputados expulsos que votarem contra a reforma Previdenciária buscada pelo
modo açodado e obscuro escolhido constituirão um valioso pecúlio para as próximas
eleições, ali, a menos de 1 (um) ano, e podem provocar um tsunami que arrastará
caudilhos e capatazes, campeiros e peões sem noção, cabeças entontecidas,
embriagadas pelo poder que imaginam sem limites, habituadas que estão à violência
multifacetada, enganosa, prepotente e insensível. Ou o que está ocorrendo são
apenas balões de ensaio, testes para algo de pior?
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