
Não houve equívoco na aritmética. O blog, conservadoramente, estimou em 
10 (dez) o número de Congressistas a não se constituírem cabeças da hidra 
voraz, verbas sua dieta principal, ou cardápios não ortodoxos, a considerar o 
fato de quase metade dos ilustres membros do Congresso estar às voltas com 
problemas judiciais ligados às suas funções. Quase metade é demasiado vago, 
não é uma expressão correta? 10 (dez) não é um número aceitável? Está bem, 
reconsideremos; qual é, mesmo, a expressão, o percentual, o número melhor 
alinhado à realidade da situação?

Há algo a saltar aos olhos: Com o Congresso das práticas atuais, no estágio a 
que chegou, o Brasil não tem qualquer chance. Acabamos de assistir ao 
degradante espetáculo público de compra de votos pela utilização de verbas 
parlamentares, duas vezes em curtíssimo espaço de tempo, dinheiro público 
atirado numa dança de altas somas a fazer falta na Saúde e em tudo o mais que 
todos sabemos. Qualquer Presidente que se eleja será feito refém das 
esquisitices, do modo operacional de nossas legislaturas. E o mais curioso é 
que os prováveis postulantes à cadeira presidencial estão soltos por aí, na 
prática já em plena campanha, com espaços disponíveis em canais de televisão
aqui e ali simpáticos ao regime atual. Tudo como se uns e outros, candidatos a
candidatos e canais de televisão, não soubessem que o Presidente que não 
entrar na dança não governará, logo, continuará tudo como dantes no solar 
dos Abrantes. A Sociedade, a população, o nosso extenso cabedal de 
dificuldades, a absoluta falta de perspectivas compreendida no atual jeito 
oficial brasileiro de ser, tudo, tudo, não passa, para esses senhores, de 
abstrações, eles continuam sorridentes, felizes e promissivos. Mas as nossas 
realidades madrastas estão aí, machucando as pessoas de várias maneiras, 
afligindo-as, os desempregados, em quantidade superior a 13 (treze) milhões,
a significar cerca de 40 (quarenta) milhões de brasileiros sem rumo, sem eira, 
nem beira, sem contar os nossos cerca de 50 (cinquenta) milhões de patrícios 
vivendo abaixo da linha da pobreza num país (ainda, até quando?) rico, pleno 
de possibilidades. Muito significativo e esclarecedor:

1. Quando da escolha do atual Ministro da Justiça, um político de 
Minas Gerais, contrariado, disparou: A Dilma virou as costas para nós 
e a tiramos; vamos tirá-lo também. Moral da história: É cultural nas 
modernas legislaturas brasileiras arranjar um jeito de defenestrar 
quem discorda de farras com dinheiro público, cargos e arranjos 
diversos, sempre gratificantes para os arranjantes, sempre prejudiciais 
ao erário.



2. O Congresso Brasileiro, além de pródigo em esquisitices, é
megalômano e hipertrofiado visto comparativamente às possibilidades 
do país. Independentemente da hipertrofia física, o seu custo, inflado 
por benesses de todos os gêneros, não é apenas incompatível com as 
nossas possibilidades de mantê-lo, é absolutamente insuportável para a
nossa Economia.

Estão querendo vender ativos para financiar despesas, sempre crescentes. 
Qualquer um com a mais sofrível experiência em administração econômico/ 
financeira sabe que esse é o sinal de desespero, o atirar da toalha. Ignorância 
dos mais comezinhos princípios administrativos ou nova enganação enquanto
Novembro não chega? Ficaremos sem os ativos e com as despesas crescentes. 
A baderna catastrófica em que fomos enfiados aponta para o caminho único 
da Constituinte sem políticos. A quantidade de deputados/senadores precisa 
urgentemente ser ajustada às realidades do país, reduzindo-se também sua 
remuneração para um valor fixo, sem penduricalhos de qualquer espécie, 
vedada sua majoração ou agregação de valores pelo próprio Congresso. A 
navalha de Occam precisa ser manejada de cima para baixo nas duas Casas, 
menos Congressistas, menos cabeças para a hidra, menos problemas, um ou 
dois assessores, uma secretária, diminuição severa das verbas de gabinete, 
corte das verbas parlamentares, o prestígio eleitoral dos políticos não tem de 
ser pago pelo contribuinte, notadamente quando este não tem qualquer 
controle sobre a aplicação dos fundos. Há muito a ser revisto, reconsiderado 
e cortado. É um começo. 

Você continua achando que Congressistas em grande número dificulta 
acordos esquisitos? Acorda patrício!...
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