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Vai, ó justo,
Crava os olhos nos mais altos cumes, lindes do infinito,
mantenha-os lá, não te desvies e te prepares, porque
longa e difícil será a tua jornada.
De ti dirão maledicências os pobres instrumentos das
imperfeições da alma; sem o perceberem exatamente, te
sentirão superior, intimamente te invejarão.
E tu não te assoberbarás
(Segue)
©ONAIR NUNES DA SILVA, A SAGA DO JUSTO, POEMA, INÍCIO - TRECHO FINAL DE A
CONSPIRAÇÃO DOS MEDÍOCRES.
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ONAIR NUNES
— CONDUÇÃO COERCITIVA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO
(Autoritarismo. Inclinação para demolição de reputações)

— DISPOSIÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS
(Predisposição para o ilícito)

— ENCARCERAMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE DECISÃO PENAL
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
(Incompetência devastadora. Insegurança Jurídica. Propensão
para o ilegal. Abuso de Autoridade. Anulação de riscos
políticos pelo encarceramento de concorrentes)

— INSTALAÇÃO NO PAÍS DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO
(Conspiração contra a Constituição Federal. Crime contra a
ordem constitucional. Subordinação do Judiciário brasileiro a
interesses estrangeiros. Considerando a propensão a utilizar
no processo provas obtidas por meios ilícitos, forma de levar
ao tribunal, e condenar à conta de falsas acusações e
mediante “provas obscuras”, adversários políticos)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 5º, INCISO XXXVII:
NÃO HAVERÁ JUÍZO OU TRIBUNAL DE EXCEÇÃO

ARTIGOS PUBLICADOS NO BLOG DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019,
TODOS DESAPARECIDOS. REPUBLICAÇÃO. NA ÚLTIMA SEMANA
REPUBLICOU-SE O MÊS DE AGOSTO, NESTA EDIÇÃO REPUBLICA-SE O MÊS
DE SETEMBRO, NAS PRÓXIMAS SEMANAS PUBLICAR-SE-ÃO OS MESES DE
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO À RAZÃO DE UM MÊS POR SEMANA.
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CPI DA PREVIDÊNCIA - SENADO MARIE-ANNE E JEAN PHILIPE (REPUBLICAÇÃO
PARCIAL)
CPI Previdência aprova relatório final por
unanimidade
Da Redação | 25/10/2017, 17h35 - ATUALIZADO EM 25/10/2017,
20h11
Fonte: Agência Senado
Por unanimidade, foi aprovado nesta quarta-feira (25.10.2017) o relatório
final do senador Hélio José (Pros-DF) sobre os trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência. Além de sugerir projetos
de lei e emendas à Constituição para aperfeiçoar a legislação, o documento
também solicita algumas providências do governo federal. A pedido de
senadores, o relator concordou em retirar do texto final os indiciamentos
dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil da
Presidência da República, Eliseu Padilha.
No início da reunião, o presidente da CPI da Previdência, Paulo Paim (PTRS), fez um balanço das atividades desenvolvidas pelo colegiado durante
seus seis meses de funcionamento. Ele agradeceu a colaboração de todos
os servidores e participantes das audiências públicas. Paim lembrou que o
relatório final, que tem 253 páginas, foi lido durante 11 horas na segundafeira (23).
Hélio José acrescentou que a CPI promoveu 31 audiências públicas,
apresentou dezenas de requerimentos de informações a órgãos públicos e
ouviu mais de 140 pessoas, como representantes de órgãos
governamentais, sindicatos, associações, empresas, além de membros do
Ministério Público e da Justiça do Trabalho, deputados, auditores,
especialistas, professores e outros. Ele aproveitou e leu um resumo dos
principais pontos de seu texto.
O relatório aponta erros na proposta de reforma apresentada pelo governo;
sugere emendas à Constituição e projetos de lei; além de indicar uma série
de providências a serem tomadas para o equilíbrio do sistema
previdenciário brasileiro, como mecanismos de combate às fraudes, mais
rigor na cobrança dos grandes devedores e o fim do desvio de recursos para
outros setores.
O documento alega haver inconsistência de dados e de informações
anunciadas pelo Poder Executivo, que "desenham um futuro aterrorizante
e totalmente inverossímil”, com o intuito de acabar com a previdência
pública e criar um campo para atuação das empresas privadas. Segundo o
relatório da CPI, as empresas privadas devem R$ 450 bilhões à previdência
e, para piorar a situação, conforme a Procuradoria da Fazenda Nacional,
somente R$ 175 bilhões correspondem a débitos recuperáveis. Uma das
propostas do relatório é aumentar para R$ 9.370,00 o teto dos benefícios
do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que atualmente é de R$
5.531,31.
O relator concordou em retirar o indiciamento dos ministros do governo
Temer que, segundo disse, apresentaram à população brasileira “dados
irreais e contas que não procedem”, promovendo “massiva propaganda
enganosa e terrorista para mentir e aterrorizar a população”.
A retirada desse trecho foi solicitada pelos senadores Telmário Mota (PTBRR), Romero Jucá (PMDB-RR) e Lasier Martins (PDT-RS), por
entenderem não haver indícios suficientes para tal pedido. Entretanto,
todos elogiaram os trabalhos investigativos da CPI e o relatório final de
Hélio José.
— Esta Casa levantou dados importantes, colhidos junto ao próprio
governo, com meses de estudos e análises. A CPI mostrou que há fraude e
há corrupção e que a Previdência não é deficitária — afirmou Telmário
antes de sugerir que os membros da CPI entreguem uma cópia do relatório
diretamente ao presidente Michel Temer.
Também participaram da reunião os senadores João Capiberibe (PSB-AP),
José Medeiros (Pode-MT), Dário Berger (PMDB-SC) e José Pimentel (PTCE).
ENCAMINHAMENTOS
O relatório final aprovado será enviado para diversos órgãos “para análise e
adoção das providências e iniciativas cabíveis”: Casa Civil; ministérios da
Fazenda, do Planejamento, da Justiça e da Transparência; INSS, Secretaria
de Previdência, Tesouro Nacional e Receita Federal; Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Conselho Nacional de
Previdência Social; Polícia Federal, MPF, MPT e TCU.
O relator sugere que o governo federal peça urgência constitucional para o
PL 5.080/2009, que tramita na Câmara e dispõe sobre a cobrança da
dívida ativa da Fazenda Pública e atualiza e moderniza a execução fiscal,
permitindo a aceleração dos trâmites administrativos e judiciais.
Hélio José pede também em seu texto que a Casa Civil e o Ministério da
Indústria elaborem estudos com vista “a aferir, conclusivamente, sobre os
impactos gerados pelo Simples Nacional na geração de empregos e
redução da informalidade, por setor (produção industrial, comércio e
serviços), e sua vantagem sob a perspectiva econômica e fiscal para a
sociedade”.
Há ainda solicitação aos ministérios da Fazenda e do Planejamento para
que reexaminem “o modelo adotado para elaboração das avaliações
atuariais do RGPS e do RPPS no que se refere às projeções de crescimento
do PIB, produtividade, indicadores demográficos, taxas de mortalidade,
receitas e despesas com benefícios presentes e futuros, e demais fatores
relevantes, a fim de que sejam corrigidos os erros de estimativa” apontados
pelo relatório.
Ao TCU o relator solicita reavaliação das premissas utilizadas na inclusão
das despesas com RPPS (servidores civis e militares) à conta da seguridade
social; apuração de programações estranhas ao conceito constitucional de
seguridade social incluídas pelo governo federal no orçamento da
seguridade social e verificação imediata das determinações contidas no
Acórdão nº 1076/2016 – TCU – Plenário, relativamente ao Carf.
A CPI da Previdência também vai apresentar projetos de lei e emendas à
Constituição, conforme o relatório final. Essas propostas podem começar a
tramitar imediatamente:
PROJETOS E EMENDAS CONSTITUCIONAIS SUGERIDOS
— Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que consolida a

competência material da Justiça do Trabalho para a execução das
contribuições previdenciárias não recolhidas no curso do vínculo
empregatício apenas reconhecido na sentença;
— PEC para recriar o Conselho Nacional de Seguridade Social - que

participará da formulação e fiscalização da proposta orçamentária da
Seguridade - e determinar a não aplicação da Desvinculação das
Receitas da União (DRU) nas receitas da seguridade social;
— Projeto de Lei do Senado (PLS) que permite a flutuação da alíquota

de contribuição das empresas: essa alíquota poderá aumentar em um
ponto percentual sempre que a empresa reduzir em 5% ou mais seu
quadro de pessoal; ou a alíquota poderá ser reduzida sempre que a
empresa aumentar em 5% ou mais seu quadro de pessoal;
— PEC que impede a incidência da DRU sobre as fontes de

financiamento da Seguridade Social, como as contribuições sociais
incidentes sobre a receita ou o faturamento, sobre a receita de
concursos de prognósticos e sobre a receita do importador de bens ou
serviços do exterior
— PLS que retira do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade

de extinção de punibilidade para os crimes contra a ordem tributária,
que atualmente ocorre com o pagamento do tributo devido;
— PEC que aumenta para R$ 9.370,00 o teto do valor dos benefícios

do RGPS, com ajustes que preservem seu valor real, “atualizado pelos
mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da
Previdência Social”.
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Marie-Anne e Jean-Philipe
[...]
Chegando ao destino desmontou, prendeu as rédeas do cavalo no galho seco
de um arbusto e sentou-se na pedra deslocada da encosta pelas chuvas, onde se
acomodavam para conversar, ele e Marie-Anne, a cada passeio ao pequeno
bosque. Ensimesmado, esperou, até ser sacudido de seus pensamentos por um
tropel; era ela chegando a galope em seu cavalo branco e imponente, crina
sedosa e movimentos nervosos, submisso às ordens de sua dona. Correu-lhes
ao encontro, o belo animal estacou, depois, suave, foi a passo curto em sua
direção. Segurando firme o cabresto de gargântua, conduziu-o para junto do
seu cavalo, ajudando em seguida Marie-Anne a desmontar. Tão logo pôs os pés
no chão ela o abraçou de uma forma como nunca o fizera, beijando-o com
desejo. Desvencilhando-se delicadamente, Jean-Philipe tomou-lhe a mão e a
conduziu até onde estivera sentado desde a chegada.
[...]
— [...] não te atormentes, meu amor; este foi um dos presentes que me foi dado por
meu pai.
— Presente?
— Sim, presente. Chamou-me à biblioteca e disse-me:

Atingiste a maioridade, não mais precisas da companhia de
Vicentine para cavalgar ou fazer qualquer outra coisa, a
menos que o desejes pessoalmente.
Apenas pediu-me que não falasse de nossa conversa a ninguém, evitando notarem
haver partido dele a decisão e não do meu senso de independência.

— Se bem pensarmos, continuou ele, tu és agora uma mulher
adulta e eu não quero passar a ideia de que continuas uma
criança mimada.
Jean-Philipe ergueu-se num salto, como se impulsionado por poderosa mola; seu
cérebro, parecendo trespassado por uma lâmina, latejou breve e agudamente.
Levantando os olhos, percebeu um vulto fugindo-lhe à vista por entre os arbustos, mais
um, depois outro. Segurou bruscamente a mão de Marie-Anne e caminhou rápido para
os cavalos; ela assustou-se.
— Jean, o que fazes?
— Vem, meu amor, vamos voltar, explico-te no caminho.
Chegando a gargântua, largou-a, inclinou-se e estendeu os braços para baixo,
entrelaçando os dedos. Ela apoiou-se em seu ombro enquanto colocava o pé esquerdo
no estribo formado por mãos de dedos entrelaçados, apoiou a mão esquerda na cabeça
da sela e foi literalmente atirada no dorso do animal. A voltas, contido por rédeas
curtas, o cavalo de Marie-Anne pateou indócil como a compreender a urgência do
momento. Jean-Philipe correu para o seu cavalo e montou-o, gritando:
— Segue à frente e galopa o mais rápido que puderes.
Marie-Anne voltou sua montaria para o caminho por aonde viera e afrouxou as rédeas.
O imponente puro sangue arremeteu eletrizado, a crina prateada ondeando ao vento,
seguido a curta distância pelo árabe de Jean-Philipe, rédeas a meio punho para não
incomodá-lo, o cavaleiro encurvado sobre a cabeça da sela e com o rosto próximo ao
ouvido do animal estimulando-o com ruídos produzidos ao estalo da língua filtrado
pelos lábios, ora apertados, ora entreabertos, como a falar-lhe à índole competitiva que
gargântua não era um adversário, que não o ultrapassasse. Galoparam freneticamente
pelo campo até avistarem o palacete a distância tranquilizadora. Jean soltou as rédeas
de sua montaria, tocando-lhe os flancos com os calcanhares das botas, sem esporas;
num salto, o árabe disparou e ultrapassou gargântua. Mão direita firme nas rédeas,
estendeu o braço esquerdo para baixo e fez com a mão movimentos cadenciados,
sinalizando a Marie-Anne que contivesse o seu cavalo, enquanto ele próprio continha o
seu até a andadura do trote. Com um aceno, pediu-lhe para emparelhar com ele; os
animais puseram-se lado a lado, estreitando a distância até quase se tocarem. Ela
expectante, ele permaneceu calado, olhos perscrutando em torno para certificar-se de
que não estavam sendo seguidos.
— Diga-me, notaste algo diferente, o que quer fosse, enquanto

cavalgavas ao meu encontro?
— Algo como o quê, por exemplo?
— Responda-me, insistiu ele com brandura.
— Não, quer dizer, não prestei atenção senão no caminho; estava
ansiosa por encontrar-te.
— Foste seguida; de pouco menos de mês para cá tenho sido
seguido permanentemente, dentro e fora de Vailliers. Terei eu
próprio sido seguido esta tarde, talvez ambos de nós. Por mim,
não tomei os cuidados devidos, concentrado em meus
pensamentos por todo o caminho até a ravina e desde me haver
passado Vicentini tua mensagem.
— Não é temerário, Jean, afirmares estar sendo seguido dentro e
fora de Vailliers? Que posso eu ter sido seguida esta tarde no
interior da propriedade de meu pai? Que podemos os dois ter sido
seguidos esta tarde? Com que propósito, por quê, para quê?
[…]
O REENCONTRO — MARIE-ANNE E JEAN-PHILIPE
Copyright ONAIR NUNES DA SILVA
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LIBERDADE DE IMPRENSA, PREVIDÊNCIA,
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. MARIEANNE/JEAN-PHILIPE
Republicações parciais — Revisto o primeiro bloco
Não estranhe; começa com a Câmara dos deputados por ser uma republicação.
Vá até "Atualizando"; ali, o texto alcança os dias atuais.
(...)

É oportuna a reflexão nestas vésperas de apreciação pela Câmara dos deputados
da reforma da Previdência. Do artigo passado extraio que só o fato provado
espelha a verdade, é seu alter ego, consubstanciado com uma verdade da razão,
juízo inato da razão independente da mera constatação, que exprime a
veracidade absoluta, universal e necessária; de outro lado, há uma meiaverdade posta em tela, apenas ilidível por demonstração muito clara dos seus
termos mais exatos e completos. E essa demonstração só poderá ser feita por
um único veículo, o balanço abrangente e auditável das contas de Previdência,
que não é uma solitária, nem maior, vilã do déficit das contas públicas federais.
Onde entram nessa questão os enormes débitos dos exponenciais devedores da
Previdência, empresários de todos os ramos de negócio? Já temos o exemplo
do parcelamento “aliviado” do FUNRURAL , já temos..., já temos..., já temos… E
continuamos tendo.
A população brasileira, a Câmara, o Congresso, não precisam de dúvidas,
falatórios, já os têm em demasia; precisam de números. Verificáveis.
Atualizando: O Senado está promovendo o equilíbrio estável, ponderado,
prudente da PEC, imprimindo-lhe harmoniosa correspondência de efeitos com
as suas 483 emendas que corrigem a perturbação passageira do início, como
convém à Câmara alta da República.
Aí está uma das belezas da democracia republicana, o equilíbrio dos três poderes
haurido do sistema de compensação de atribuições a cada qual contempladas
pela Constituição Federal, cuja autoridade, nesses tempos confusos e instáveis do
Brasil — de manifestações repetidas que só fazem desestabilizar —, é
continuamente desafiada. A propósito das belezas da democracia, tem-se que o
interesse público prevalece sobre o privado e aos de grupos, privados ou não,
hipótese em que a imprensa tem papel decisivo no aclarar de acontecimentos
que às vezes o assediam. O Estatuto da República é muito claro e definitivo
quando assegura liberdade de imprensa e de expressão. As dicções a
pretenderem anular tais princípios básicos das Sociedades civilizadas não são
bem-intencionadas. O jornalista, observados os limites constitucionais e legais, e
a reboque dos cuidados necessários de verificação do que publica, não tem de se
justificar, pois faz o seu trabalho, tão somente, e cumpre o seu múnus; quem se
sentir agravado pelo que divulga deve recorrer às medidas cabíveis também
garantidas pelo Estado Democrático de Direito para manifestar seu
inconformismo. O que quer não configure medida legal em sede própria revela
insofismável pretensão de censura e intimidação, que não pode assustar a
nenhum profissional consciente do trabalho que executa. Censura é impensável, a
Constituição Federal é também muito clara e direta nesse sentido. Discussões
estéreis e desnecessárias são apenas meio de confundir, promover insegurança.
Não à toa, a produção industrial caiu, conforme dado a público, pelo terceiro mês
seguido.

Marie-Anne e Jean-Philipe
(...)
— Desde sempre, respondeu ela.
— Quando é desde sempre? Insistiu ele.
— Desde sempre é quando ocê num era, nem eu, quando Deus nem tinha

ainda feito o mundo, nós era Ele e a gente vivia na graça, só Nele.
Aquela era uma rara forma de manifestação da misteriosa mulher, tão humilde,
aparentemente (…) em tais momentos seu corpo empertigava-se e ela traía um
porte altivo, o olhar penetrante, cheio de sabedoria.
(…)
Os borrões passaram a vultos, depois a pessoas de rostos sorridentes
estendendo-lhe os braços, chamando-o. Vicenza retirou a mão, as imagens
desapareceram, o torpor se desfez e ele (…)
(…)
Adriano reagiu instantaneamente. (…)
— A maré está levando o barquinho!…

(…)
E tudo aconteceu. O peso da água, mais o peso do menino do mesmo lado do
caiaque, viraram-no, atirando-o no mar de águas muito frias. O choque foi
doloroso. (…); estava lúcido, e ele próprio, em meio à sua tragédia,
surpreendeu-se pela calma com que aceitou os fatos: Iria morrer.
(…)
De pé, sobre o castelo de proa da baleeira, aparentemente não percebida por
mais ninguém, Vicenza sorriu-lhe calorosa numa reverência sublinhada por leve
e quase imperceptível inclinar de cabeça. Perdeu os sentidos.
(…)
O menino precipitou-se pelo corredor, atravessou a cozinha num salto e saiu
pela porta de trás em direção ao caminho que levava à praia, deixada livre pela
maré baixa, gritando em desespero o nome da velha mulher. Correu o que
pode na direção da Praia do Sudeste, a chuva, que voltara a cair forte, batendo e
doendo-lhe no rosto, tirando-lhe o fôlego. Esgotado ainda pelo longo esforço da
tarde no mar, caiu de joelhos junto à grande pedra incrustada no morro, que
delimitava daquele lado o pequeno recôncavo. Com um movimento do corpo
para trás, sentou-se, cabeça baixa, mãos de dedos entrelaçados em volta dos
joelhos, a testa neles apoiada, dizendo, alheado de si, em transe de intenso
sofrimento, num murmúrio entrecortado de soluços:
— Vicenza, por que você fez isso comigo? Por que você foi embora outra vez?
E sozinho, sentado na areia fria da praia deserta e escura chorou baixinho, agora
abraçando os joelhos nos quais apoiou o queixo, o corpo cansado e tiritante de
frio, sob a chuva que caía fustigando-lhe o rosto e lavando-lhe as lágrimas.
[ONAIR NUNES — A CONSPIRAÇÃO DOS MEDÍOCRES/O REENCONTRO
(MARIE-ANNE E JEAN-PHILIPE)
PUBLICADO ORIGINARIAMENTE NO BLOG EM 08 DE FEVEREIRO DE
2011]
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MARIE-ANNE E JEAN-PHILIPE
(...)
Assim Adriano a reencontrou sem percebê-lo de logo, existências percorridas em
busca inconsciente, tendo-a, vendo-a aqui e ali nas dobras do tempo, para, por
razões que nunca estiveram sob seu controle, perdê-la e reencetar a procura.
Jamais fixou-se em qualquer mulher, embora os seus relacionamentos estáveis;
algumas vezes sentira pronunciado carinho, mas sem a verdadeira dimensão do
amor. Conhecera mulheres excepcionais, mas não as amara.
Viu-a uma vez e imediatamente aquela irresistível ligação estabeleceu-se entre
eles; enquanto conversavam, algo vagamente familiar (...), outra vez, uma
dilacerante sensação o invadiu, rompendo-lhe (...). Ainda uma vez, e a luz
derramou-se; ele pressentiu sua Marie-Anne. Em casa, naquela noite, entre
exultante e cauteloso, relaxou e mergulhou em profunda regressão; imagens,
lugares onde não se queria deter, rostos de pessoas a quem não queria
encontrar.
Percorreu existências, uma, duas, quatro, cinco noites. Na sexta tentativa viu-a
num relance descendo do cabriolé no largo apinhado de gente murmurante e
consternada. Mais algumas tentativas e, na confluência de duas variantes
plurisseculares, lá estava aquela grande praça pavimentada de pedras, ele
apertando-a contra o peito e afagando-lhe os cabelos negros manchados de
sangue, a pele moura do rosto lívida, exangue, os olhos mortiços, sem brilho.
Sim, era ela!
Penetrou um remoinho calidoscópico numa sucessão vertiginosa de sensações
indefiníveis. Despertou, afinal, permanecendo imóvel, deitado de costas em sua
cama, já longe,na madrugada, até adormecer.
E então amou-a com delicadeza, ternura e desejo.
(…)

PENSANDO BEM... / MARIE-ANNE E JEANPHILIPE
OS NÚMEROS ESTÃO ESTÁVEIS
O Brasil viveu a grande mentira do déficit da Previdência até a CPI do Senado
derruba-la. As prioridades nacionais são outras; fome, desemprego e a
esquematização de investimentos imediatos para destravar a Economia, por
exemplo, assuntos relativamente aos quais a reforma da Previdência, agora, em
nada influirá ou contribuirá.
Previdência, matéria paralela, não é a Economia, necessitada, essa sim, de toda a
atenção. E já com atraso. A Economia é a grande prioridade.
O blog, no início de 2018, alertou. O enfoque era inconsistente, distorcido por
expectativas sem nenhum embasamento realístico, um equívoco. Previsões de
crescimento do PIB no ano acima de 1% (um por cento) eram fantasia, não se
sustentavam. Aconteceu o mesmo em 2019.
Vivemos irrealidades sequenciais, uma após outra, enquanto o país anda para
trás, realidade assustadora. Uma pergunta foi feita e repetida; torna-se a repetir:
De onde os salões perfumados pensam sair comida para os nossos milhões de
desempregados e para os desesperançados, que já nem emprego procuram,
para os que vivem abaixo da linha da pobreza absoluta? Sem trabalho, sem
emprego, órfãos de toda assistência, não sai de lugar nenhum, eles se viram,
comem muito mal ou não comem, não vivem, apenas existem. Os
desesperançados, desiludidos de buscar emprego, não existem sequer para as
estatísticas.
A Economia parada, o Governo não gastou, não gasta, o consumo das famílias
esclerosou-se, o saldo exportação menos importação não compensou as duas
vertentes anteriores, o investimento, razoável, na incerteza geral, é fator
concorrente menor no cômputo do PIB de 1,1% (um e um décimo por cento) em
2018, de levantar as mãos para o céu que a expansão demográfica está girando
em torno de 0,6% (seis décimos por cento), com espaço ainda para expandir a
renda média de quem vive, não apenas existe. Quem não é ou será não tem
renda, não tem nada, não preocupa nada, só tem expandida a própria
infelicidade. Isso é alarmante! Essas pessoas precisam de trabalho, precisam
comer!
Há um caminho, ainda há tempo. Fazer da Previdência um núcleo de geração de
riquezas mudará para melhor os rumos do Brasil, do financiamento às pequenas
e médias empresas, grandes e históricas empregadoras, além de solução para a
saúde, sem perspectivas. Por que não pensar em termos de uma nova redação
para o Artigo 201 da constituição Federal, com todos os seus desdobramentos?
A previdência social será organizada sob a forma de regime próprio por
categoria profissional, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:
I. ……………………………………………………………………………
II. ……………………………………………………………………………
III. ……………………………………………………………………………
IV. ……………………………………………………………………………
V. ……………………………………………………………………………
§ 5° É vedada a filiação ao regime de previdência social previsto no caput deste
Artigo, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime
próprio de previdência em sua categoria profissional.
§ 7° É assegurada aposentadoria no regime de previdência social previsto no
caput deste artigo, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I. …………………………………………………………………………..
II. …………………………………………………………………………..
É assunto delicado, de grande responsabilidade, sem dúvida, mas nem de longe
podemos imaginar que ao Congresso falta envergadura e poder para
desenvolvê-lo com competência; temos, nessa área, valiosos precedentes de um
tempo em que aposentadorias, pensões e afins, de sobejo a saúde e a
assistência social, funcionavam de modo bastante satisfatório.
Não faltarão cassandras a predizerem dificuldades, desgraças e confusões
monumentais com relação à matéria, e os tementes da vida que exige, de cada
um, têmpera, coragem e espírito forte, mas devolve muito mais do que
quaisquer sacrifícios feitos, por retribuição principal a certeza de se bastarem, de
não pedirem a ninguém favor ou licença para viverem decentemente suas vidas,
ao tempo de não terem tolhida a liberdade de traçarem os próprios destinos e
do seu país, ao invés de tê-los, a liberdade e o seu país, outorgados por forças
outras que não a Constituição e a lei ordinária. A farra já começou; fazer da
Amazônia área de interesse internacional sem sequer consultar o Brasil é o
busílis para internacionalizá-la. Pura formalidade. Computando o total de
cessões de propriedade a todos os títulos, quanto dela perdemos, quando dela
nos resta? O campeonato brasileiro vai bem, obrigado; e tem a seleção, calouros
maravilhosos, cozinhas televisivas, puxa, quanta coisa bonita! Tinha-se pão e
circo, só restou o circo.
É preciso perspicácia camaleônica, maturidade e jogo de cintura; os interesses
imediatos do país e de sua gente têm de ser prioridade absoluta.
Não se deixar entreter por ingenuidades e falta de visão que nada têm de
ingênuas ou desfocadas é o melhor remédio para manter a cabeça no essencial
e no urgente, recomendável todo o distanciamento possível do que está aquém
das premências do momento, bem sabidas de todos quais são, de modo
especial dos que sofrem os seus efeitos. Estão sob olhos que não os conseguem
ver, são perfeita expressão do mise au rancart que não se entusiasma com o
cavalo das aparências. E ainda se encantassem, não têm voz, não são ouvidos,
não contam!
(...)
— O que quer venha de pior me atingirá, meu amor; morrerei se algo te

acontecer.
— Beijo-te, meu carinho; agora vá, peço-te.
Ele esperou Marie-Anne começar a cavalgar em direção ao Palacete, em seguida
encurtou forte as rédeas do árabe, que empinou; soltando-as ao mesmo tempo
em que lhe cingia os flancos com o taco das botas, o animal disparou para os
lados do atalho que levava ao caminho de Épernay.
O resto da tarde arrastou-se para Jean-Philipe; estava taciturno, lento e
desconcentrado. Todos perceberam, algo não ia bem para ele.
Começara, já, a anoitecer quando encerrou as lições daquele dia. Deboucourt,
três anos mais velho que ele, seu companheiro desde sua chegada a Vailliers,
também originário de Paris, e, como ele, mestre de equitação, aproximou-se.
— Penso que estás necessitado de uma boa caneca de vinho antes de voltares

para casa; por que não vens comigo à Taberna para bebermos e conversarmos
um pouco?
Jean-Philipe olhou-o indeciso.
— Não sei se serei boa companhia.
— Sou bom ouvinte e tu estás precisando falar, se bem te conheço

após tantos anos; vem comigo!
— Voilà! Se tens paciência com este teu velho amigo, eu realmente estou
precisando de uma boa talagada e de falar um pouco.
Após trocarem de roupa e guardarem seus pertences, deixaram o Círculo de
Hipismo. Chegando à Taberna foram alegremente saudados, Deboucourt
fazendo mesuras e fingindo estocadas num e noutro, ao que exclamavam
touché!, apertando com as duas mãos os ventres. Sentaram-se a uma pequena
mesa quadrada ladeada por dois toscos bancos individuais, bem nos fundos do
amplo salão, e pediram vinho.
(...)
[ONAIR NUNES —A CONSPIRAÇÃO DOS MEDÍOCRES/O REENCONTRO (MARIEANNE E JEAN-PHILIPE)]








