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ATUAÇÃO DOS PRÍNCIPES
D. Luiz de Orleans e Bragança
Sob os auspícios do Chefe da Casa Imperial do Brasil, foi convidado para palestrar, em 16 de outubro, na sede da Pró Monarquia
em São Paulo, o Sr. Jean Goyard (D), diplomado em Direito Público pela Universidade de Paris Panthéon-Assas e encarregado
de relações institucionais
e de comunicação de
associações voltadas
à preservação de valores fundamentais da
cultura francesa, Avenir
de la Culture, Droit de
Naître, Tradition Famille Propriété, bem como
Fédération Pro Europa
Christiana. O tema da
conferência foi “Viceja
na França o substrato
monárquico”. Goyard conheceu o Brasil em 1977 e desde então,
em sucessivas viagens, acumulou acerca de nosso País amplo
conhecimento e correlata afeição, fazendo-se seu divulgador em
ambientes europeus.

A

primeira ideia que nos vem do fato da Encarnação do Verbo é a de um Deus presente
sensivelmente, e muito junto de nós. Antes da
Encarnação, Deus era para a sensibilidade de homens o que
seria para um filho um pai imensamente bom, mas morando
em terras distantes. De todos os lados nos vinham os testemunhos de sua bondade. Porém, não tínhamos a ventura de
haver experimentado pessoalmente seus afagos, de ter sentido
pousar em nós seu olhar divinamente profundo, gravemente
compreensivo, nobremente afetuoso. Não conhecíamos a inflexão de sua voz. A chegada do Menino Deus significa para
nós o gáudio desse primeiro encontro, a alegria do primeiro
olhar, o acolhimento carinhoso do primeiro sorriso, a surpresa
e o alento dos primeiros instantes de intimidade. E por isso,
no Natal, todos os afetos se tornam mais expansivos, todas as
amizades mais generosas, toda a bondade mais presente no
mundo. A equipe do “Herdeiros do Porvir” deseja a todos um
feliz e abençoado Natal!
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Na sede da Pró Monarquia, no dia em 28 de outubro D. Luiz recebeu a visita de um ilustre e ﬁel amigo português, D. Marcus de
Noronha da Costa, Conde de Subserra, que se fazia acompanhar
de sua esposa, D. Beatriz. O visitante ofereceu ao Príncipe a placa
das três Ordens militares do Império, de Cristo, de Santiago da
Espada e de São Bento de Avis, mandada confeccionar especialmente. Seguiu-se almoço, no mesmo local, ao qual compareceram
amigos comuns: os casais Frederico José (Maria Alice) Straube e
Luiz (Ana Maria) Périssé Duarte Jr., bem como o Sr. João Luiz da
Costa Carvalho Vidigal. Licenciado em História pela Universidade
de Coimbra, D. Marcus
(na foto, acaba de entregar a condecoração a D.
Luiz) é descendente do
Conde dos Arcos, último
Vice-Rei do Brasil, e
conhecido historiador,
membro correspondente da Academia Portuguesa da História e
do Instituto Histórico e
Geográﬁco Brasileiro.

A seguir um pequeno registro, apenas exempliﬁcativo, das atividades dos príncipes nos últimos meses. Muito mais haveria a acrescentar,
mas o exíguo espaço disponível não o permite. Convidamos os leitores a acompanhar a “Agenda dos Príncipes” no Facebook da Pró Monarquia.

D. Bertrand de Orleans e Bragança
D. Bertrand esteve em 22 de agosto na
cidade de Juiz de Fora (MG) para compromissos particulares. Aproveitou para
encontrar-se com monarquistas locais
(abaixo), sendo homenageado com jantar.

Em 16 de agosto, o Príncipe Imperial D.
Bertrand juntou-se aos milhões de brasileiros de todo o país que protestavam
contra a corrupção do atual governo, comparecendo à manifestação que ocorreu na
Avenida Paulista, em São Paulo. Concedeu
entrevistas e, reconhecido pelos que passavam pelo local, não teve como evitar os
famosos selﬁes.

No dia 29 de setembro D. Bertrand, representando a Família Imperial, em companhia do sobrinho D. Gabriel e de vários
monarquistas, compareceu às comemorações dos “135 Anos da Presença Libanesa
no Brasil”, organizada pela Associação
Cultural Brasil-Líbano. A cerimônia ocorreu
no Teatro SESI-FIESP, em São Paulo. D.
Bertrand participou do lançamento de carimbo e selo dos Correios alusivos à data,
recebeu lembrança dos organizadores do
evento, fez breve discurso e concedeu
entrevistas.

Ainda por motivos particulares, D. Bertrand
viajou à Argentina. No dia 21 de setembro
e nos dias seguintes esteve na capital
Buenos Aires e nas cidades de Paraná,
Corrientes e Resistência, onde fez visitas
de cortesia a inúmeros amigos, concedeu
entrevista à imprensa e participou de reuniões com elites locais (acima).
Embora impossibilitado de comparecer, D.
Bertrand foi homenageado em 30 de setembro
pela Câmara Municipal de Curitiba, durante as
comemorações dos 162 anos da Polícia Civil
do Paraná, fundada por D. Pedro II em 1853. O
Príncipe foi representado pelo Dr. Mozart Heitor
França (C), presidente da Frente D. Pedro II,
do Estado. A homenagem a D. Bertrand, que é
Membro Honorário da Academia de Letras da
Polícia Civil, foi promovida pelo vereador Jairo
Marcelino (E). Compareceu também o pecuarista e monarquista paranaense
Carlos Henrique Mello (D).
Jovens universitários, monarquistas e
não monarquistas, foram recebidos por D.
Bertrand na sede da Pró Monarquia, em
7 de outubro, para jantar. Compareceram
estudantes da Escola de Direito e Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV),
da Universidade de São Paulo (USP) e da
Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM). D. Bertrand conversou sobre as origens de sua família, sobre as
agruras enfrentadas durante o exílio, as vantagens do Parlamentarismo
Monárquico e a crise moral que assola o Brasil. A iniciativa do evento foi
do estudante da FGV Guilherme de Faria Nicastro, também organizador da
página do Facebook da Pró Monarquia e da Casa Imperial.

D. Antônio de Orleans e Bragança
A Princesa D. Christine, esposa de D. Antônio, assim que regressou da Europa, onde
cumpriu extensa agenda de compromissos
particulares e de representação da Casa Imperial brasileira, enviou a todos os que a felicitaram pelo seu natalício a seguinte nota:
“Caros amigos da Família Imperial. Tendo
retornado agora de uma longa programação
na Europa, não quis deixar de agradecer de
coração todas as lindas mensagens e as
orações que recebi por ocasião de meu ani-

versário, no mês de agosto. Fico feliz com
o interesse e dedicação de todos por mim
e por minha família. Muito obrigada e que
Deus abençoe a todos. Princesa Christine
de Orleans e Bragança”.
Nos dias 23, 24 e 25 de outubro D. Antonio,
D. Christine e D. Rafael abrilhantaram o V
Encontro Monárquico Sul Brasileiro, em
Santa Catarina. Conﬁra mais detalhes na
página 7.
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É

Armando Alexandre dos Santos

próprio dos regimes monárquicos impregnarem, com
genuíno espírito familiar, todos os aspectos da vida e
todas as instituições da sociedade. Não somente a Chefia
do Estado, mas os órgãos governativos e administrativos,
até mesmo as relações profissionais e associativas, tudo, enfim, é
beneficamente influenciado pelos tônus geral de vida de família.
Não quero deixar de compartilhar com meus leitores o curioso
depoimento que ouvi de um amigo norte-americano, jornalista
que viveu muitos anos na Escócia, sobre a organização interna
do sistema militar do Reino Unido. É um sistema eficientíssimo
– pois o Exército britânico, sem a menor dúvida, constitui um
padrão de excelência no seu gênero – e é profundamente impregnado pelo espírito de família. Talvez seja esse um dos segredos
do seu sucesso.
Lá, diferentemente de outros exércitos, é incentivado que
os pelotões, os esquadrões e os regimentos sejam constituídos,
tanto quanto possível, por amigos, vizinhos e até parentes de
sangue. Nos regimentos escoceses, irlandeses e do País de Gales,
preferencialmente são agrupados membros do mesmo clã, pois
lá ainda perdura o sistema clânico herdado dos celtas. Mesmo
na Inglaterra, onde a população não está distribuída em clãs,
tanto quanto possível são colocados juntos parentes ou amigos
de infância, pessoas que cresceram juntas na mesma localidade
e cujas famílias se conhecem, ou, conforme o caso, da mesma
profissão. Nas duas Guerras Mundiais, lutaram Batalhões de
Estudantes, de Pedreiros, de Mineiros etc. O critério aplicado é
sempre o de procurar valorizar, entre os companheiros de armas,
a respectiva origem, com vistas a fortalecer sua unidade moral.
Essa característica das forças armadas britânicas confere um
vigoroso “esprit de corps” aos combatentes. Cada qual luta tendo
ao lado não um desconhecido, mas alguém a quem se sente ligado
por vínculos muito estreitos. Se um soldado é ferido ou morto, os
seus companheiros sentem e reagem como se um irmão devesse
ser protegido ou vingado.
Acresce que os regimentos, lá, são ainda hoje em larga medida
hereditários, tanto nos seus comandos quanto nos seus oficiais e,
mesmo, entre sargentos e praças. O militar, qualquer que seja seu
nível hierárquico, serve num regimento em que já lutou seu pai,
seu avô, seu bisavô etc. – até o século XVIII, pelo menos. Isso faz
com que cada militar se sinta integrado ao regimento não somente
no espaço, mas também no tempo. Ele não pode fazer um mau
papel, porque estaria desonrando toda a sua estirpe. Num país em
que todos têm e cultuam a tradição (não só os reis e os nobres,
mas todos os britânicos têm a sua tradição e sabem honrá-la),
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compreende-se o significado profundo da vinculação familiar
e afetiva, através das gerações, a um determinado regimento.
A longa convivência interfamiliar, durante décadas, assegura
também uma vinculação muito forte entre oficiais e soldados.
Mesmo respeitadas as hierarquias e guardadas as distâncias com
rigor (e os ingleses são exímios nisso), estabelecem-se laços de
proximidade entre comandantes e comandados, entre oficiais
e praças. Todos se sentem, na verdade, como fazendo parte da
mesma unidade, à maneira de uma família.
Narro aqui um episódio, ao qual meu amigo presenciou pessoalmente. Ele foi convidado a assistir a uma revista, passada
num regimento pelo seu coronel.
Todos estavam impecavelmente postados, com o maior rigor
militar. Absolutamente nada estava fora de lugar. O coronel ia de
soldado a soldado, tratava cada um pelo nome e fazia algumas
perguntas sobre a mulher, os filhos, os estudos de cada um. O
coronel conhecia intimamente cada soldado. A um soldado – meu
amigo, que como convidado de honra estava acompanhando o

século XVIII. Participara das guerras desse século, depois das
guerras napoleônicas, das guerras coloniais do século XIX, da
primeira e da segunda guerras mundiais. Tinha história, tinha
tradição. Sua bandeira estava constelada de condecorações,
obtidas pelos antepassados dos que ali estavam. Mas o governo
trabalhista de Tony Blair decidira extingui-lo como medida de
contenção de despesas...
Essa circunstância explicava a explosão de soluços.
*

o militar britânica,
espírito familiar
monarquias

coronel dois passos atrás dele, ouviu perfeitamente – o coronel
chegou a perguntar se a sogra dele estava melhor do reumatismo...
O coronel fazia as perguntas mais afetuosas com voz firme e
seca, “more militari”, sem manifestar emoção, e todos se limitavam a responder, também de acordo com a praxe militar “yes,
Sir”, “no, Sir”, “thanks, Sir”, sempre perfilados e sem manifestar
a menor emoção. A educação britânica, aliás, ensina a se evitar a
manifestação em público de sentimentos íntimos.
Quando terminou a revista, entretanto, e foi dada ordem de
dispersão, estouraram num choro generalizado, soldados, sargentos, oficiais e o próprio coronel, todos se abraçando aos soluços.
Ninguém conseguiu mais controlar a emoção.
Meu amigo não entendeu o porquê daquela atitude. Explicaram-lhe então que aquela tinha sido a última revista daquele
regimento. Ele tinha assistido a uma despedida. Tinha assistido
à morte de uma antiga e venerável tradição.
Aquele era um regimento histórico, que tinha sido instituído
na época da Guerra da Sucessão espanhola, em princípios do

*

*

Ainda hoje se respeita o costume de os oficiais, sargentos e
praças pedirem o consentimento, aos coronéis comandantes de
seus regimentos, quando querem casar. Geralmente esse consentimento é só “pro forma”, nunca sendo negado. Em certos
regimentos de elite, porém, um casamento desonroso ou um
escândalo moral pode ser razão para o afastamento de um oficial
que não se mostre à altura daquele regimento.
Meu amigo me contou que travou relações, em Edimburgo,
com uma família muito distinta. Era um casal composto por um
antigo tenente-coronel, casado com uma escritora conceituada.
A esposa revelou ao meu amigo como tinha sido o noivado do
casal. Quando o jovem tenente ficou noivo da jovem jornalista
(que havia completado com brilho um curso superior, tinha publicado dois ou três livros e já era respeitada como jornalista),
foi pedir, como de praxe, licença para casar ao comandante do
seu regimento.
A resposta do coronel foi surpreendente:
– Quem vai decidir se essa jovem está ou não à altura de ser
esposa de um oficial do nosso regimento não sou eu. Quem vai
decidir é minha esposa, que conhece bem nosso regimento, porque
é filha e neta de comandantes dele...
Então, durante uma semana, a jovem noiva foi viver na casa
do coronel. Durante essa semana, o coronel não apareceu em
sua casa, mas ficou hospedado, assim como o noivo, na caserna
do regimento. A noiva passou bem pelo teste. Ao cabo de uma
semana, foi a “coronela” que deu sinal verde para o casamento,
que se realizou na capela do quartel, sendo padrinhos do casal
justamente o coronel e sua esposa.
Foi a própria escritora, já idosa, que narrou esse episódio ao
meu amigo. E ela acrescentou que, embora tivesse recebido uma
ótima educação em sua casa e, ademais, tivesse feito excelentes
estudos, naquela semana de “curso intensivo” tinha aprendido
mais e melhor do que em todo o resto da vida...
Parece incrível que isso tenha acontecido há poucas décadas,
por volta de 1965 ou 1970.
Aqui ficam, para os leitores, esses curiosos relatos. São ilustrativos de como até nos pormenores da vida, o espírito familiar
a tudo impregna, numa monarquia como a do Reino Unido.
Conversei, certa vez, com um militar brasileiro, que era ao mesmo tempo professor de História, sobre essas peculiaridades do
exército britânico. Ele comentou comigo: – “O Exército brasileiro
também tem suas tradições, mas muito diferentes. Uma coisa
dessas, aqui, seria uma utopia”.
Ele tinha razão. Coisas dessas não se podem impor artificialmente. Ou se baseiam numa sólida e respeitável tradição cultural,
como na Inglaterra, ou são anacrônicas e até ridículas. Mas num
Brasil que restaurasse o regime monárquico e retomasse o curso
de sua missão histórica interrompido em 1889, com toda a certeza
o mesmo espírito de família encontraria formas genuinamente
brasileiras de se manifestar, e também impregnaria e beneficiaria
todas as nossas instituições.
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VIII Encontro Monárquico
de Minas Gerais

O

Círculo Monárquico de Minas Gerais, presidido pelo
Dr. Mário de Lima Guerra,
promoveu, entre os dias 2 e
5 de agosto passado, seu VIII Encontro,
abrilhantado pela presença do Príncipe
D. Bertrand de Orleans e Bragança. Foram quatro dias de intensas atividades
que incluíram programações nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas,
Curvelo e Montes Claros.
Os trabalhos em Belo Horizonte
iniciaram-se no dia 2 com a celebração
de Missa em Ação de Graças, na Igreja
de Nossa Senhora do Líbano. Em seguida os monarquistas se dirigiram para
almoço de Confraternização no Restaurante do Minas II, com saudação ao
Príncipe feita pelo Diretor de Educação
do Círculo, Dr. Cláudio Freitas Utsch
Moreira, e posse, seguida de discurso,
do novo Presidente da Juventude Monárquica, o acadêmico de Direito Caio
Bellote Delgado Marczuk. Recebeu
especial deferência o Sr. João Apaulino
de Souza, neto de escravos, que nos
dias da Abolição viaja a Petrópolis para
depositar flores no túmulo da Princesa
Isabel. Fizeram-se presentes 140 pessoas da Capital mineira e de Barbacena,
Caeté, Desterro do Melo, Divinópolis,
Jaboticatubas, Juiz de Fora, Nova
Lima, Pará de Minas, Sabará, São João
Del Rei e outras. A comitiva partiu no
final da tarde para Sete Lagoas, sendo

Príncipe participa de Congado,
manifestação cultural e religiosa afro-brasileira que recria
coroação de um rei do Congo

D. Bertrand, Dr. Mario Guerra (E)
e participantes do Encontro

João Apaulino de Souza
felicitado pelo Príncipe

D. Bertrand discursa na
Universidade de Sete Lagoas e
é aplaudido de pé

recebida com jantar pelo Secretário de
Cultura da cidade, Dr. Márcio Vicente
Silveira Santos. O dia se encerrou
com entrevista de D. Bertrand para a
imprensa local.
No dia 3 D. Bertrand almoçou com
Prefeito Dr. Márcio Reinaldo Dias Moreira e com autoridades e participantes
do Encontro, e à tarde visitou indústrias.
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140 pessoas participaram do almoço
no Minas Tenis Clube de Belo Horizonte

D. Bertrand visita
crianças atendidas
pelo Instituto Federal
do Norte de Minas

No início da noite assistiu à apresentação dos Congadeiros de Sete Lagoas e
à sessão solene no auditório do Centro
Universitário da cidade, proferindo conferência para os estudantes, ocasião em
que foi saudado pelo prefeito. Durante o
jantar, o Dr. Hugo Henrique Aparecido
de Castro, Presidente do Círculo Monárquico de Pompéu, fez saudação especial
a D. Bertrand.
Na manhã seguinte, dia 4, o Príncipe esteve na Embrapa, reuniu-se com
representantes do setor agro-pecuário
e se despediu da cidade, rumando para
Curvelo. Ao chegar almoçou com autoridades, produtores rurais, empresários
e monarquistas locais. Saudou-o o
Presidente do Círculo Monárquico de
Curvelo, Dr. Éder Martins Sobrinho. À
tarde, a comitiva visitou o Santuário de
São Geraldo e se despediu do Príncipe,
que seguiu para Montes Claros. Os
monarquistas monte-clarenses recepcionaram D. Bertrand no portal da cidade
e lhe ofereceram jantar de boas vindas.
O VIII Encontro continuou no dia
5, com D. Bertrand recebendo durante
o café da manhã lideranças monárquicas da região e concedendo entrevista
para a Rádio Unimontes e os principais
jornais da cidade. Em seguida visitou
o Instituto Federal Norte Mineiro
(onde assistiu à palestra “Neurose
republicana no Brasil”, feita pelo acadêmico Victor Augusto), o Quartel do
55º Batalhão de Infantaria de Montes
Claros (com felicitações do Cel. Marco
Antônio Cardoso de Pádua Melo), a
APAE e, no final da tarde, avistou-se
com o Prefeito Dr. Ruy Adriano Borges
Muniz. À noite o Círculo Monárquico
de Montes Claros promoveu Sessão
Solene no auditório da Polícia Militar,
saudando D. Bertrand o Dr. Ezequiel
Novais Neto, Presidente do Círculo
Monárquico local. Em seguida houve
o encerramento do Encontro, seguido
de jantar com autoridades da região,
monarquistas, produtores rurais e
empresários. As palavras finais deste
ato do VIII Encontro como dos acima
referidos sempre foram do Príncipe.

Membros do Círculo Monárquico de Sete Lagoas com seu
Presidente, Dr. Ezequiel Novais Neto, à direita do Príncipe

V Encontro Monárquico Sul Brasileiro

O
Príncipe D. Antônio, D. Christine e D. Rafael ao
lado da pá de prata utilizada por D. Pedro II no
lançamento da Pedra Fundamental do Imperial
Hospital de Caridade, de Florianópolis

Cortejo pelas ruas de Santo Amaro da Imperatriz

Príncipe D. Antônio de Orleans e Bragança, acompanhado de sua esposa, a Princesa D. Christine, e de seu
filho D. Rafael, compareceu nos dias 23 a 25 de outubro
ao V Encontro Monárquico Sul Brasileiro, na capital
de Santa Catarina, e nas comemorações dos 170 anos da visita do
Imperador D. Pedro II e da Imperatriz D. Teresa Cristina a Santo
Amaro da Imperatriz, cidade próxima da mesma capital.
Na sexta-feira, 23, os Príncipes, acompanhados de diversos monarquistas, visitaram o Imperial Hospital de Caridade de Florianópolis, que foi construído ainda em meados do século XIX. Em 1845,
D. Pedro II, em visita à então cidade de Nossa Senhora do Desterro,
doou fundos para a construção de novo prédio daquele hospital.
Participaram na manhã de sábado, 24, em Santo Amaro da
Imperatriz, das celebrações dos 170 anos da visita de D. Pedro II e
de D. Teresa Cristina à cidade, inaugurando Obelisco em frente ao
Hotel Caldas da Imperatriz, no qual se hospedou o casal Imperial
para conferir suas águas termais. Na ocasião, D. Teresa Cristina
doou à estância seis banheiras de mármore de Carrara, as quais ainda
permanecem em uso no hotel. Após a inauguração seguiu-se almoço
com a presença de autoridades locais e monarquistas.
À tarde, realizou-se no mesmo hotel o V Encontro Monárquico,
promovido pelo Círculo Monárquico Nossa Senhora do Desterro,
que atua sob a presidência do jurista catarinense Dr. Gilberto Callado de Oliveira. D. Rafael abriu os trabalhos com discurso, seguido
pelas palestras “D. Pedro I perante a História”, proferida pelo Dr.
Gilberto Goulart, e “Caldas da Imperatriz, 170 anos da visita de
D. Pedro II e D. Teresa Cristina: uma visita que mudou o Império”,
pelo Prof. José Carlos Petri. O discurso de encerramento foi feito
por D. Antônio. Seguiu-se jantar de confraternização.
No domingo, 25, os Príncipes compareceram à Missa em Ação
de Graças na Capela do Conventinho Frei Hugolino e a almoço
festivo com monarquistas, encerrando a visita a Santa Catarina.

Príncipes durante
a inauguração
do obelisco

Cortejo de entrada para a Missa em Ação de
Graças na Capela do Conventinho Frei Hugolino

Após a inauguração,
foto com os presentes
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José Guilherme Beccari

República x Monarquia — Dados publicados pela Transparência Brasil mostram que nossa Presidenta (sic) da República
custa aos brasileiros mais do que o dobro da Rainha Elizabeth
II para os ingleses: US$ 190 milhões contra US$ 90 milhões
anuais. Entretanto, estima-se que Elizabeth II gere para seu
país receita doze vezes superiores a seus gastos devido ao
turismo e à venda de souvenirs relacionados com a Família
Real. Vale a pergunta: Quantos turistas vêm a Brasília para
ver Dilma subindo a rampa do Palácio do Planalto ou arriscando pedaladas nas ciclovias
brasilienses? Certamente tão
poucos que nem entram nas
estatísticas. Vamos citar apenas alguns gastos absurdos de
nossa primeira mandatária, que
certamente deixaria a Rainha
da Inglaterra com inveja: uma
multidão de servidores públicos, à sua disposição 24 horas
por dia, geram, só eles, despesa
de R$ 220 milhões ao ano; nas viagens ao exterior, nossa “presidenta” se hospeda nos melhores hotéis, recusando aposentos
oferecidos pelas embaixadas brasileiras; em viagem a São
Francisco (Califórnia), por exemplo, hospedou-se em suíte
revestida de ouro e safira do Hotel Fairmont, ao preço de R$
36 mil a diária, enquanto sua comitiva utilizou 19 limusines,
dois ônibus e um caminhão, ao preço de R$ 360 mil. Mas nestes últimos tempos pelo menos no quesito souvenirs podemos
verdadeiramente nos orgulhar de nossa República, pois tem
proporcionado produção impressionante de mini-Pixulecos
de Lula e Dilma, espalhados como epidemia por todo país.
Vale aqui o ditado francês: “À quelque chose malheur est
bon” – “Para alguma coisa a desgraça serve”.
Maracutaias — Documentos secretos, que comprovam o
favorecimento lulo-petista a empreiteiras brasileiras em troca
de propinas, revelam também tramoias de nosso governo no
sentido de manter no cargo o “para lá de podre” presidente
venezuelano Maduro. Aliás, Hugo Chaves, quando vivo,
não se cansava de lançar loas a Lula, que foi sua “tábua de
salvação” no golpe que tentou derrubá-lo em 2002. Tais
documentos revelam que o governo republicano brasileiro
usou como moeda de troca o aumento da energia excedente,
produzida pela usina de Itaipu, para pressionar deputados paraguaios a aceitarem a Venezuela no MERCOSUL. Na prática,
deu-se o seguinte: Lula, contrariando interesses nacionais,
obrigou os brasileiros a pagarem três vezes mais pela energia
não consumida pelo Paraguai e vendida ao Brasil – de US$
120 milhões para US$ 360 milhões anuais – mas os políticos
paraguaios teriam, em contrapartida, que aceitar a Venezuela
no MERCOSUL. A manobra não surtiu os efeitos desejados
naquele momento, mas os brasileiros pagam até hoje a conta
da impatriótica decisão de nosso ex-presidente bolivariano.
Haja causídico! — No fundo do poço, era de se esperar que
a nova diretoria da Petrobrás desse mostras de austeridade,
pelo menos para realçar aos brasileiros, verdadeiros donos da
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estatal, que os escândalos revelados pela Operação Lava Jato
eram página virada na história da petroleira. Entretanto, notícias recentes revelam que a empresa, apesar de já possuir em
seu corpo jurídico nada menos que 793 advogados pagos para
defendê-la, ainda contratou sem concorrência três escritórios
de advocacia, ao preço de R$ 200 milhões, para o mesmo fim.
Na prática, tal contratação coloca em cheque a competência
profissional e até mesmo a utilidade de centenas de advogados.
Razão tinha o economista Roberto Campos, quando afirmou:
“No Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo
governo, e empresa pública é aquela que ninguém controla”.
Bolsa Cuba — Há tempo governos republicanos brasileiros
viraram “padrinhos” da ditadura cubana, há mais de meio século controlada pelos sinistros irmãos Castro. Primeiramente,
favoreceram Cuba com obras financiadas pelo BNDES, como
a do Porto de Mariel e do Aeroporto de Havana, em condições tão especiais, que nenhum brasileiro pode saber quais
são. Depois, com a contratação do Programa Mais Médicos,
que sabidamente foi arquitetado para transferir recursos do
esfolado contribuinte nacional para os cofres daquela ditadura.
Mas não para por aí. Em
outubro a Conab colocou
em leilão 625,4 mil toneladas de feijão de Santa
Catarina para que a empresa vencedora o ensacasse e mandasse para
Cuba através do Porto
de Navegantes, Itajaí
(SC). Neste mesmo mês
a Conab contratou companhia para ensacar 1,3
mil toneladas de arroz gaúcho e exportá-lo ao mesmo país
através do porto de Rio Grande (RS). A Reforma Agrária,
tão preconizada pelo nosso MST, foi colocada em prática
com toda radicalidade pelo regime cubano, e o resultado está
aí: pobreza e fome. Mesmo que as condições econômicas do
Brasil estivessem ótimas e tivéssemos dinheiro de sobra, jamais se justificaria favorecer e manter uma ditadura que tanto
oprime seu povo. O que dizer então hoje em meio a enorme
crise, precisando economizar cada tostão para superá-la?
Descendo a ladeira — Com potencial para estar no topo
das nações mais ricas do planeta, o Brasil cai pelas tabelas
no ranking das maiores economias. Estima-se que em 2015
seremos ultrapassados pela Índia e Itália, desabando para a
nona posição. Há explicações de sobra para isso, todas relacionadas à má administração governamental: queda de 3%
do PIB, recessão, inflação, moeda cada vez mais fraca, fuga
de capitais estrangeiros, desconfiança dos consumidores etc.
Como dizem os economistas, estamos no olho da tempestade
perfeita, e tudo parece dar errado. Quadro tão catastrófico poderia ser revertido, por meio de um choque de confiabilidade.
Mas alguém ainda acredita nos políticos de nossa República?
Fica assim cada vez mais evidente que a restauração monárquica é o começo da solução definitiva de tantos problemas.

