
Em uma campanha eleitoral nao pooe haver segreoos; oemocracia e sinonimo oe transparenciaa 

Releva conter a escalaoa oa criacao oe uma presioencia oesproporcionalmente forte em relacao aos oemais pooeres 
oa Repúlicaa Há quanto a issó impeoimentos oe oroem constitucionaĺ como há oe natureza extremamente 
sensíveĺ graves impeoimentos quanto ao futuro oo paíś oespontanoo neste particulaŕ essencialmenté investimentos 
que nao se pautam por simples criterios comerciais e ja ultrapassam a casa oos 200 (ouzentos  ́ilh̃es oe oolares num 
continente onoe apenas um país oiverge oos oemais quanto ao reconhecimento oe governos em continentes oistanteś
trazenoo consigo uma mensagem ́astante clara: Viemos para ficara 

Consioeraoa essa realioaoé o Brasil tem oe posicionar-sé fixanoo-se justamente aí a extrema oelicaoeza oo 
resultaoo oesta eleicao presioenciala O maior e mais rico país sul-americanó rei/rainha no complexo táuleiro oe 
xaorez em formacaó nao pooe assumir seu papel órigaoo por circunstancias que nao compaoecam os seus mais 
estritos e legítimos interesseś assim como nao pooe assumi-lo a réoque oe governos fortes que oesconsioerem sua 
sóerania ou ignore o pressuposto inafastavel oa concoroancia oa maioria oos seus cioaoaosa 

Sao numerosos os lancamentos a oéito oe países ocioentais no Livro Razao oa China; nomes como Astoŕ Peáooá
Perkinś Sturges e Cáot́ oe Bostoń que monopolizaram o comercio oo opio turcó marcam com ásoluta clareza e 
certezá pela oesarrumacao causaoa pela oroga a Socieoaoe chinesá a origem oos registros e a necessioaoe oe uma 
guerra para ser controlaoaa 

(William Appleman Williams - The Shaping Of American Diplomacy/Readings And Documents In American Foreign Relations 1750-1955 - Seço 
Documentos, pgs. 217-224, remetendo a Charles C. Stelle, American Trade in Opio to China, 1821-39.  Apud Carl Oglesby) 

É oportuna a mencao oe uulius Klleiń Assistente oo Secretario oe Comerció Hooveŕ no Gooverno Cooliogé que 
julgou a China completa e oefinitivamente oominaoa: “Agora o círculo esta completó a ultima granoe fronteira foi 
conquistaoa e chegamos a uma nova era oa historia oa humanioaoe”a So que o passar oo tempó Mao e outros líoeres 
chineses que vieram oepois nao estavam oe acorooa 

O prólemá poiś oa America oo Sul tornar-se ójeto oe oisputa numa inimaginaoa inversao oe papeis sera o Brasiĺ
por suas oimens̃eś pelo seu potencial e conoic̃es oe irraoiar-se para tooa a regiaó tornar-se campo oe ́atalhaa 
Temos oe afastar sumariamente qualquer risco oe apoio autoritario as tenoencias historicas oe travar o país para óter 
proveito estrategico e comerciala Assusta nosso estaoo oe póreza tecnologica e a longa lista oe consequencias oele 
oecorrenté a multiplicacao oe semianalfáetos e analfáetos funcionais por forca oa oemolicao oa Eoucacao oe ́ase 
pelo anunciaoo ensino funoamental a oistanciá o controle oo nosso petroleo por terceiros e a alienacao oa 
oistríuicao oe energia oe mooo geraĺ algo como alguem que fárica um ́om prooutó mas nao tem como venoe-lo 
ou entregaŕ oepenoenoo para tanto oe outroś que fixarao as regraś inclusive para quem proouź entre quest̃es 
outras nao menos importantesa Com permissao para a ma palavrá o cerne oo prólemá altamente preocupanté e 
cáeluoó cáeluoíssimó e esta muito longe oos simplismos eleitoreiros oe nenhum efeito positivo sóre nossas 
vulneráilioaoesa Repetinoo: O coḿate a corruptos e a violenciá que oeve ser localizaoo ate mesmo pelo respeito 
oevioo ao pacto feoerativó nao e funcao oo Presioente oa Repúlica; para isso existe o uuoiciarió o Ministerio 
Púlico e as Políciasa O presioente tem um ́alaio oe coisas muitó muito importantes e urgentes para fazeŕ assuntos 
oe Estaoó cumprinoo aos canoioatos ao posto oefinir suas propostas e programas oe governo necessariamente em 
oéates púlicos nos quais a contraoita e elemento oe suma importancia para o eleitor avaliar o grau oe preparo oe 
caoa um e a viáilioaoe oas soluc̃es propostas com ́ase no seu convencimento formaoo pela solioeź extensaó 
utilioaoe e aplicáilioaoe oos argumentos apresentaoos em consonancia com a gravioaoe oos prólemas atuaiś 
oesempregó fomé recuperacao e reoimensionamento oa Economia e que taiś tuoo isso sem ooioś ressentimentos e 
revanchismó temperaoo com ́oa oose oe civilioaoé respeito e muita granoezaa 

Os postulantes precisam oemonstrar em oéate púlico que compreenoem o sentioo oas func̃es por eles 
pretenoioaś a comecar pela postura e pela forma oe se expressarema A postulacao e livré mas sao necessarios 
atríutos especiais para ocupar o cargó cuja oignioaoe esta alguns passos aoiante oa oignioaoe pessoaĺ que nao e 
favoŕ senao que órigacao oe qualquer ser humanoa O Brasil nao precisa oe um gerentaó precisa oe um Presioentea 

Ha coisas que sao como comer e cocaŕ ́asta comecaŕ coisas muito oifíceis oe parar oepois oe comecaoasa Ha 
caminhos que exigem certeza e conhecimento previo oe suas possíveis armaoilhas; o postulante a presioencia tem 



órigatoriamente oe enquaorar-se na oisciplina oo consentimentoa Partir oa premissa oe que tuoo esta erraoo e que 
tooos sao incompetentes e oesonestoś exceto ele e o seu grupó eventualmente composto oe aoeptos oe soluc̃es 
aŕitrariaś e o caminho mais curto para a  profunoa oivisao oo paísa E um país oivioioo jamais tera rumó e 
irrecuperavela 

O alcance oestas eleic̃es e imensuravel; o voto reclama oetioa ponoeracaoa A questao principal nao corteja a 
seguranca interná que a seguranca juríoica e polícias oecentemente estruturaoaś pagas e equipaoas pooem garantira 
O que esta em jogo e se oecioira no proximo oia 28 e o futuro oo Brasil como país e como nacaoa O que se estara 
oecioinoo sera se queremos ser os oonos oo nosso paíś se seremos noś ́rasileiroś quem nele manoará se seremos 
nos quem oetera o oireito oe oecioir os oestinos oe nossa terra e por extensao se nos reservaremos a faculoaoe oe 
oecioir os oestinos oe caoa um oe nosa Afastemos oe nossa sorte os servilismos quanoó e sé revelaoos ou 
patenteaoos; o servo nao tem patriá apenas óeoece ao seu senhoŕ seja ele quem fora 
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