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D. Luiz de Orleans e Bragança

D. Bertrand de Orleans e Bragança

Em 8 de dezembro D. Luiz 
enviou ao Rei Philippe da Bél-
gica mensagem de pêsames 
pelo falecimento da Rainha 
Fabíola (esq.): “Profunda-
mente consternado com a 
notícia da morte da Rainha 
Fabíola, envio as minhas 
sinceras condolências. Que 
Deus queira receber sua alma 
na glória eterna, é o que peço 
a Ele nas minhas orações”. D. 
Luiz e a Rainha mantinham 
correspondência, principal-
mente no período natalino. A 
Família Imperial Brasileira foi 
representada nas exéquias 
pela Princesa D. Eleonora de 
Ligne, irmã do Chefe da Casa 
Imperial do Brasil.

Como encerramento das atividades realizadas 
pela Pró Monarquia em 2014, D. Luiz e D. Ber-
trand estiveram presentes no dia 15 de dezembro 
em coquetel na sede desta associação, no bairro 
do Pacaembu, em São Paulo. Compareceram 
os colaboradores mais próximos dos príncipes. 
O evento terminou com um brinde do Chefe da 
Casa Imperial, desejando a todos um Santo Natal 
e abençoado 2015.

Em novembro D. Ber-
trand esteve em Forta-
leza para participar de 

diversas atividades. No dia 23 integrou marcha contra 
a legalização do aborto, dirigindo palavras de apoio e 
incentivo aos manifestantes de cima de um trio elétrico 
(acima). No dia 24 proferiu palestra intitulada “Perspec-
tivas dos movimentos conservadores após as eleições 
de 2014” no 46.º Encontro de Fé e Cultura, promovido 
pelo Instituto Recta Ratio. Mais tarde participou como 
padrinho da cerimônia de núpcias de Larissa Maria 
da Silveira Furtado e de Leonardo Teixeira Maciel, ela 
fi lha do Dr. Juvenal de Arruda Furtado, Presidente do 
Círculo Monárquico local e antigo amigo da Família 
Imperial. No dia 25 concedeu entrevista à TV União, 
de Fortaleza, tratando de temas diversos como monar-
quia versus república, análise do resultado das últimas 
eleições, corrupção, ambientalismo etc.

O recém-
inaugura-
do Salão 
Nobre da 
Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-SP) recebeu, 
em 27 de novembro, 73 Antigos Alunos 
da Turma de 1964 da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), entre eles D. Bertrand, para as 
comemorações do jubileu de ouro. A 
intensa atuação de D. Bertrand e de 
colegas monarquistas na Faculdade 
durante os anos de curso foi marcante, 
sendo até hoje sua turma conhecida ca-
rinhosamente como a Turma do Príncipe.

Cardoso Moreira (RJ) rece-
beu a visita de D. Bertrand, 
em 8 de dezembro, para as 
comemorações dos 40 anos 
da ordenação sacerdotal do 
Pe. David Francisquini (dir.), 
amigo da Família Imperial 
de longa data. Pe. David é 
reitor da Igreja do Imaculado 
Coração de Maria, naquela 
cidade do norte fl uminense. 
No mesmo dia o príncipe 
esteve em São Joaquim da 
Barra (RJ), sendo recep-
cionado pelo prefeito da 
cidade, José Amaro Martins 

No dia 2 de fevereiro, 74.º natalício 
de D. Bertrand, meia centena de 
monarquistas o homenagearam 
com jantar no Bistrô Charlô, em 
São Paulo. O Desembargador 
José Antonio de Paula Santos 
Neto saudou o aniversariante. 
Prestigiaram o evento o sobrinho 
de D. Bertrand, príncipe D. Rafael de Orleans e Bragança, o príncipe 
D. Casimiro de Bourbon-Sicílias e sua esposa D. Maria Cristina, 
além de amigos ilustres como os Drs. Eduardo de Barros Brotero, 
Adolpho Lindenberg, Paulo Araujo Corrêa de Brito Filho, Celso da 
Costa Carvalho Vidigal, Luiz Périssé Duarte Jr., Bernard Barrandon, 
Antonio Carlos de Noronha, William Marmonti di Gaeta, entre outros.
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D. Luiz de Orleans e Bragança

D. Bertrand de Orleans e Bragança

No dia 17 de dezembro D. Luiz recebeu a 
visita do Sr. Marcus Falleiros, descendente 
de tradicional família monarquista da cidade 
de Franca (SP), historiador e agropecuaris-
ta. O visitante presenteou o príncipe com 
publicação da Federação da Agricultura 
do Estado de São Paulo (FAESP) sobre 
a agropecuária nacional, em especial a 
paulista.

Em 23 de dezembro D. Luiz 
assim se exprimiu, na sua 
já tradicional mensagem de 
Natal aos brasileiros: “É com 
o espírito elevado aos céus, 
e de joelhos diante do Santo 
Presépio, que rogo à Sagrada 
Família – Jesus, Maria e José 
– esteja neste Natal presente 
no coração de cada brasileiro, 
especialmente dos monarquis-
tas, para que se benefi ciem das 
mesmas graças daquela noite 
esplendorosa. E que a Luz do 
Menino Jesus, durante 2015, 
ilumine os nossos passos na 
caminhada determinada e sempre confi ante 
que é o dever de todo cristão, ainda quando 
em tempos adversos”.

D. Bertrand visitou Ribeirão 
Preto e Sertãozinho em 10 
de dezembro, para ministrar 
palestra organizada por mo-
narquistas daquela região do 
Estado de São Paulo. O evento 
realizou-se no Salão Nobre do 
Palácio Rio Branco, sede da Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto. Presentes a prefeita Dárcy Vera (aci-
ma) e numeroso público, sobretudo jovem. O príncipe 
concedeu entrevista ao jornal “A Cidade”, defendendo 
o agronegócio e falando sobre seu livro “Psicose Am-
bientalista”, já na quarta edição com 25 mil exemplares 
vendidos. Em Sertãozinho D. Bertrand gravou entrevista 
para o Canal do Boi, emissora de televisão com grande 
audiência nos meios ruralistas.

O Príncipe D. Bertrand recebeu no 
dia 18 de dezembro a visita do Prof. 
Renato de Almeida Vieira e Silva, 
professor das Fa-
culdades Metro-
politanas Unidas 
(FMU), de São 
Paulo, especialis-
ta em Marketing e 
Comunicação. O 
professor presen-
teou o príncipe 
com sua tese de doutorado intitulada 
“God Save the Queen – O imaginário 
da realeza britânica nas narrativas 
telejornalísticas contemporâneas”.

Em 13 de novembro D. Antônio, acompanhado da esposa D. Christine, da 
fi lha D. Maria Gabriela e da sobrinha a Princesa D. Alix de Ligne, prestigiou 
evento em homenagem à Titia Vellenga, representante da The European 
Fine Art Fair - TEFAF, uma das feiras de arte e antiguidades mais concei-
tuadas do mundo. Outros membros da Família Imperial também estiveram 
presentes. O jantar para mais de cem convidados foi organizado pelo casal 
João Afonso e Kitty Assis em sua residência de São Conrado, no Rio, e 
idealizado por Graciela Prosperi (relações públicas da TEFAF), José Artur 
Denot Medeiros (ex-embaixador do Brasil na Holanda), e Thera Regouin 
Denot (artista plástica holandesa).

D. Antônio de Orleans e Bragança

Neco, e pelo Pe. Paulo Pi-
nalli. Na ocasião proferiu a 
palestra “Monarquia e Igreja” 
no Cine Teatro São João, ter-
minando a visita no Palácio 
Cultural Carlos Martins.
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Há 200 anos, a elevação 
do Brasil a Reino Unido

4   Herdeiros do Porvir

A vinda da Família Real e da Corte 
portuguesa para o Brasil em 1808 
é até hoje um feito histórico me-

morável. Mas, apesar de muito conhecido, 
ainda é insuficientemente valorizado, 
estudado sem o aprofundamento necessá-
rio e também sem a inteira compreensão 
dos fatos. A permanência do Príncipe 
Regente no Rio de Janeiro levou à reor-
ganização político-jurídica do território 
e propiciou que a nobreza migrada, bem 
como as elites da terra, fossem os dois 
grandes grupos a alicerçar a socieda-
de do Brasil imperial. Outra consequência 
importante foi a elevação do Brasil a reino 
com a designação de Reino Unido de Por-
tugal, Brasil e Algarves, a 16 de dezem-
bro de 1815, completando-se, portanto, 
neste 2015, os 200 anos de sua criação.

A presença de D. João aqui determinou 
ainda duas ações de grande repercussão: 
em 1809 a anexação da Guiana France-
sa, ao norte; e em 1815 do território da mar-
gem oriental do Rio Uruguai, ao sul, o qual 
viria a se tornar a Província Cisplatina. A 
Guiana seria devolvida à França em 1817 

GeralDo helsoN WiNTer

Embarque da Família Real Portuguesa, em Lisboa.

D. João VI, proclamado Rei, surge na sacada 
da Galeria da Aclamação, no Rio de Janeiro.
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como parte das negociações do Congresso 
de Viena. Mas o fi m do confl ito na Provín-
cia Cisplatina só seria alcançado a 27 de 
agosto de 1828, pelo Tratado do Rio de 
Janeiro, assinado entre o Brasil e as Pro-
víncias Unidas do Rio da Prata. Deste acor-
do surgiu a República Oriental do Uruguai.

Para compreendermos melhor as cir-
cunstâncias bicentenárias daquele momento 
histórico, recorremos à leitura do clássico 
Dom João VI no Brasil, do diplomata e his-
toriador Oliveira Lima, que estudou a fundo 
a correspondência das chancelarias na época 
e, no capítulo XIII da obra, trata de modo 
magistral da elevação do Brasil a reino.

A idéia dessa elevação fora atribuí-
da astuciosamente por Pedro de Sousa 
Holstein, Conde de Palmela – ministro 
plenipotenciário de D. João no Congresso 
de Viena – a uma sugestão de Tal-
leyrand, representante do Rei Luís 
XVIII. Contudo, a análise da 
correspondência reservada do 
Conde com outros dois digni-
tários portugueses – o Conde 
da Barca e o Marquês de 
Aguiar – bem como a ava-
liação das circunstâncias 
daquele momento, mostram 
que o autor fora de fato o 
próprio Palmela. Uma das 
evidências é que o Conde de 
Barca, ao receber no Rio de 
Janeiro felicitações de Maler 
(cônsul-geral da França) pela 
posição assumida, disse-lhe que a 
ideia da elevação do Brasil a reino, 
tivera o vivo apoio de Talleyrand, mas não 
que partira dele.

A iniciativa do Conde de Palmela, que 
estava plenamente seguro do que fazia, ex-
plica porque os três plenipotenciários portu-
gueses – Palmela, Barca e Aguiar – mesmo 
antes de obter anuência formal de D. João 
VI, tivessem mencionado ofi cialmente a 
designação de Reino Unido já na primeira 
ocasião que se lhes deparara, pois, dessa 
forma, faziam reconhecer indiretamente o 
título de “Reino do Brasil” pelas grandes 
potências do Congresso de Viena.

O mesmo Palmela, alguns anos depois, 
opinaria pelo regresso da corte para Lisboa, 
mas seu colega, o diplomata Saldanha da 
Gama, desde 1815 desaconselhou esse re-
torno. O motivo era que a Europa, a partir 
do Congresso de Viena, estava submetida 
a um Diretório, cujas imposições se fariam 
sentir efi cazmente em qualquer ponto do 
continente europeu, mas difi cilmente se 
imporiam na América.

A tutela da Santa Aliança, que substi-
tuíra a de Napoleão, a virulência com que 

A elevação do Brasil a reino era, pois 
uma consequência lógica e necessária da 
permanência de D. João no Rio de Janeiro, 
importando em afi rmação solene da integri-
dade territorial do Brasil.

Ao longo da história houve mais de um 
momento em que o Brasil foi a tábua de 
salvação da dinastia e a âncora da monar-
quia lusa. Com a elevação do Brasil a reino, 
mesmo se Portugal fosse tragado pelo ven-
daval decorrente da Revolução Francesa, a 
Casa de Bragança não desapareceria como 
dinastia, nem deixaria de existir a coroa 
portuguesa. Em vista da incerta situação 
política europeia, a proclamação do Brasil 

como “Reino Unido” nada mais foi do que 
a consagração de um fato consumado 

e a legitimação de uma situação 
que não havia como eludir.

Tal elevação também de-
sobrigava D. João de retornar 
a Lisboa por exigência das 
potências do Congresso de 
Viena. Foi, portanto, uma 
hábil e eloquente resposta do 
Príncipe Regente às instân-
cias das potências coligadas 

para que, uma vez restabele-
cida a paz, retornasse a corte 

para Portugal.
Em março de 1816 veio a fa-

lecer a Rainha D. Maria I. D. João 
tornou-se assim Rei de Portugal, Brasil 

e Algarves, com o título de D. João VI. 
Entretanto, pela decretação do luto pela 
morte da Rainha e a eclosão da Revolução 
Pernambucana de 1817, a cerimônia de 
aclamação só viria a realizar-se em 1818.

D. João VI e grande parte dos que 
tinham vindo de Portugal já estavam bem 
aclimatados no Brasil. Haviam estabeleci-
do os fundamentos do novo Império luso e, 
ao mesmo tempo, no âmbito particular, re-
alizado investimentos, tanto na compra de 
casas e terrenos para a construção de suas 
residências quanto para a instalação de 
seus negócios. Dessa forma demonstravam 
a intenção de permanecer no Rio, ou pelo 
menos de não voltar tão cedo para Lisboa.

O transcurso dos 200 anos da eleva-
ção do Brasil a reino nos permite voltar a 
atenção ao passado glorioso da Monarquia 
sob D. João VI. Este grande soberano sou-
be, na visão perspicaz de Oliveira Lima, 
presidir os acontecimentos de seu tempo 
com fi rme intervenção pessoal, com plena 
responsabilidade das decisões tomadas e 
com perfeita consciência da trajetória a ser 
percorrida, de modo a preservar a dinastia 
da Casa de Bragança e a Coroa portuguesa, 
conseguindo, assim, perpetuar a gloriosa 
obra de Portugal no Brasil.

a fermentação revolucionária continuava 
a trabalhar os ânimos, como também o 
desassossego latente que depressa poderia 
se converter em discórdia sangrenta, teriam 
sido motivos de sobra para dissuadir D. 
João de deixar o Brasil, que já exercia certa 
hegemonia no continente. O Brasil era na 
América do Sul o único território compac-
to, relativamente organizado e tranquilo 
até então, parecendo aí fora de questão as 
ideias revolucionárias e supondo-se quase 
impossíveis as lutas civis no seu ameno 
ambiente.

Ao partir em 1807 de Portugal, D. João 
tinha a fi rme decisão de se transformar não 
somente em monarca transa-
tlântico, como também 
de dilatar as frontei-

de Viena – a uma sugestão de Tal-
leyrand, representante do Rei Luís 
XVIII. Contudo, a análise da 
correspondência reservada do 

Barca, ao receber no Rio de 
Janeiro felicitações de Maler 
(cônsul-geral da França) pela 
posição assumida, disse-lhe que a 
ideia da elevação do Brasil a reino, 

como “Reino Unido” nada mais foi do que 
a consagração de um fato consumado 

e a legitimação de uma situação 
que não havia como eludir.

cida a paz, retornasse a corte 
para Portugal.

Em março de 1816 veio a fa-
lecer a Rainha D. Maria I. D. João 

tornou-se assim Rei de Portugal, Brasil 

somente em monarca transa-
tlântico, como também 
de dilatar as frontei-

ras da sua monarquia, 
deixando transparecer a 

ideia de que tinha ido criar 
um novo império. Basta lembrar 

que D. Domingos de Souza Coutinho, 
embaixador português em Londres, em 
uma de suas primeiras cartas para o Rio de 
Janeiro, denominava D. João como “Rei do 
Brasil”. Ademais, este mesmo diplomata, 
em 1813, já fi gurava no Annual Directory 
como representante diplomático do Brasil, 
e não mais de Portugal.

Assim como a conquista de Caiena 
(Guiana) não fora realizada para trunfo 
diplomático, a ocupação da margem norte 
do rio da Prata (Uruguai) também não fora 
decorrência das circunstâncias do mo-
mento. Tais ideias eram anteriores à vinda 
para o Brasil. Essas intenções constam de 
instruções verbais dadas no momento do 
embarque pelo Príncipe Regente a Lord 
Strangford – embaixador da Grã-Bretanha 
junto à Corte portuguesa – a fi m de serem 
transmitidas ao já mencionado embaixador 
em Londres D. Domingos de Souza Cou-
tinho. A análise dos papéis confi denciais 
desse embaixador não deixa a menor dú-
vida sobre isso.

D. João VI
Pedro de Sousa Holstein,

Conde de Palmela
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D. Luiz fala sobre a importância da
elevação do Brasil a Reino Unido

O Boletim “Herdeiros do Porvir” celebrou condignamente, em 
2008, os 200 anos da vinda da Família Real portuguesa para 
o Brasil. Neste ano de 2015, comemora-se o 2º centenário 
da elevação do Brasil à condição de Reino Unido, outro 
acontecimento de enorme importância na História do Brasil. 
Os dois acontecimentos se relacionam. Se 
o Príncipe-Regente D. João não tivesse 
vindo para o Brasil, com toda a Família 
Real lusa, provavelmente a História do 
Brasil seria bem diferente. Sobre o assun-
to, nossa reportagem quis ouvir o Chefe 
da Casa Imperial: 

N
a opinião de V. Alteza, o Brasil, 
como nação independente, co-
meçou a nascer em 1808, com a 
vinda da Família Real portuguesa 

para o Rio de Janeiro, ou em 1815, com a 
elevação do Brasil a Reino Unido?

Prefiro não responder à pergunta tal como 
ela me foi formulada, optando por uma das duas alternativas 
propostas. Na verdade, o Brasil se emancipou de Portugal num 
longo processo, iniciado ainda no século XVI, quando começou 
a ser povoado, civilizado e evangelizado pelos lusos.

Foi um processo longo, muito parecido com o da educação 
normal de uma criança, desde quando nasce até o momento em 
que, atingida a idade adulta e já preparada para as lutas e incertezas 
da vida, sai do lar paterno e vai caminhar com as próprias pernas 
nas veredas da sua existência individual.

Os três primeiros séculos de nossa história constituem o perí-
odo geralmente chamado “colonial”. Como muitos historiadores, 
tenho objeções a essa designação, pois o Brasil nunca foi uma 
colônia de Portugal, no sentido exato do termo. O Brasil foi, desde 
1500, parte integrante do reino luso. Parte que foi crescendo de 
importância, foi-se agigantando e que acabou por se tornar a sede 
da Monarquia bragantina.

Inicialmente o Brasil era patrimônio da Ordem de Cristo, da 
qual os reis de Portugal eram perpétuos administradores. Depois, 
passou a ser administrado pela própria Coroa, que respeitava 
franquias e direitos locais, a nível municipal, garantindo muito 
ampla margem de autonomia às vilas e cidades brasileiras.

Os gastos dos portugueses, com o povoamento do Brasil, sem-
pre foram muito elevados, tanto economicamente falando, quanto 
em termos do que hoje em dia se chama “recursos humanos”. 
Portugal era um país pequeno e com população relativamente 
pouco numerosa, mas durante séculos inteiros mandou, sistema-
ticamente, para o Brasil povoadores que para cá vieram. Foi uma 
espécie de sangramento prolongado, o de Portugal, em benefício 
do Brasil. Os recursos obtidos pelos portugueses no Brasil, nos 
ciclos do pau-brasil e da cana-de-açúcar, nunca foram suficientes 
para pagar o muito que aqui era investido: o balanço sempre foi 
negativo para a administração lusa, ela sempre investiu muito 

mais do que recebeu. Somente depois da descoberta do ouro em 
Minas Gerais, em 1695, Portugal passou a receber os frutos do 
que aplicara no Brasil, desde 1500. Dizer que o Brasil foi “co-
lônia de exploração e não colônia de povoamento”, como dizem 
historiadores marxistas, é um absurdo.

Durante o século XVII, quando das lutas 
heroicas para expulsar do território brasileiro 
o invasor calvinista holandês, ainda o Brasil 
se sentia autenticamente português. Os que 
aqui nasciam eram portugueses do Brasil, 
assim como havia portugueses de Lisboa, de 
Angola, da Índia ou de Macau. O Brasil era 
um menino em fase de crescimento, mas ain-
da perfeitamente integrado na casa paterna.

A adolescência foi sendo atingida na pas-
sagem do século XVIII para o XIX, quando, 
em decorrência de um desenvolvimento or-
gânico e natural, o Brasil foi se dando conta 
de que estava caminhando mais rapidamente 
para atingir a plenitude da idade adulta.

A vinda da Família Real, em 1808, acelerou e, ao mesmo 
tempo, cristalizou o processo. O Príncipe D. João – depois Rei 
D. João VI – foi um grande estadista, um homem com uma visão 
extraordinária. Compreendeu que o Brasil estava prestes a atingir 
a emancipação, e procedeu em tudo com extrema sabedoria, de 
modo a assegurar uma emancipação não traumática, mas na linha 
da continuidade.

Dentro desse processo, a elevação do Brasil a reino unido foi 
muito importante. Do ponto de vista institucional, o Brasil deixou 
de ser parte de Portugal, mas passou a ser um reino autônomo. 
Em outras palavras, o Brasil se transformou em uma nação so-
berana, cujo Rei, per accidens, era o mesmo Rei de Portugal e 
dos Algarves.

Se D. João não tivesse retornado a Portugal em 1821 – a 
contragosto, note-se, e forçado pelas cortes revolucionárias por-
tuguesas – e se estas não tivessem querido forçar o retrocesso da 
abolição do estatuto de Reino Unido, provavelmente o Brasil teria 
continuado unido a Portugal por mais tempo. Provavelmente, aos 
poucos, o centro de poder e influência no Reino Unido se teria 
mantido e consolidado no Brasil, que era maior e dispunha de 
maiores potencialidades do que Portugal. E teríamos um imenso 
império luso-brasileiro, ao mesmo tempo europeu, americano, 
africano e oriental.

Mas a volta de D. João para Portugal encaminhou os aconteci-
mentos em outro sentido. O Sete de Setembro tornou-se inevitável. 
Na ótica do sábio D. João, foi seu filho que tomou a coroa “antes 
que algum aventureiro o fizesse”. E garantiu uma independência 
dentro da continuidade monárquica, dinástica, cultural, linguística 
e, sobretudo, religiosa.

Penso ter conseguido, com esta longa explanação, responder 
à pergunta que me foi feita pelos simpáticos redatores de “Her-
deiros do Porvir”.
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Encontro Monárquico 2014 no Paraná

A Frente D. Pedro II, que congrega 
monarquistas do Paraná, presidida 
pelo Dr. Mozart Heitor França, 

promoveu em 8 de novembro passado, nas 
dependências do Bourbon Curitiba Con-
vention Hotel, o Encontro Monárquico 
que se realiza a cada dois anos, contando 
com a presença do Príncipe D. Bertrand 
de Orleans e Bragança, como convidado 
de honra, e de mais de uma centena de ve-
teranos e jovens monarquistas. Da progra-
mação constaram exposições sobre temas 
históricos e da atualidade, a cargo de con-
ceituados nomes da cultura paranaense, 
como a do Dr. Luiz Chemim Guimarães, 
professor universitário e Procurador de 
Justiça, que abriu os trabalhos abordando 
o tema “Visconde de Guarapuava, um 
grande paranaense”. Em seguida o Capitão-de-Mar-e-
-Guerra Rui Alexandre Sabatke proferiu palestra sobre 
“A inserção da Marinha no contexto brasileiro”. Após 
intervalo para almoço, a jornalista Zélia Sell tratou 
do tema “Mulheres do Império e seus destinos”. “As 
Instituições políticas do Império do Brasil” foi o título 
da conferência do médico e advogado Dr. Laércio 
Lopes de Araújo, sendo o Encontro encerrado pelo 
Príncipe D. Bertrand, que discorreu sobre “O Brasil 
que queremos”. No dia seguinte, o príncipe 
visitou na capital paranaense o Centro Cultu-
ral Sesi Heitor Stockler de França, instalado 
em tradicional chalé no centro da cidade, cujo 
objetivo é promover a cultura nas artes visuais 
e audiovisuais.

O Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França 
recebe a visita do Príncipe D. Bertrand

Mozart Heitor França

Luiz Chemim Guimarães

 
Rui Alexandre Sabatke

Zélia Sell

Laércio Lopes de Araújo D. Bertrand encerra o Encontro
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Favorecendo o terrorismo – A notícia é ao mesmo 
tempo velha e muito atual, devido à onda terrorista islâmica 
pelo mundo. Por meio da lei 12.292, promulgada em 20 de 
julho de 2010, o presidente Lula doou à Autoridade Nacional 
Palestina R$ 25 milhões para a “reconstrução” de Gaza. A 
imprensa brasileira pouco noticiou, circulando apenas pela 
Internet como informação pouco crível, supostamente “plan-
tada” para desmoralizar ainda mais o governo. Mas se os in-
crédulos entrarem nos sites governamentais, encontrarão a lei. 
Assim, os brasileiros, querendo ou não, estão ajudando com 
seus impostos a espalhar o terror pelo mundo, já que o Hamas 
(Movimento de Resistência Islâmica) domina atualmente o 
governo palestino, sendo considerado terrorista pelos Estados 
Unidos, União Européia, Canadá, Austrália, Reino Unido e 
Israel, entre outros. Não esqueçamos que a “presidenta” Dilma 
afirmou no ano passado que é necessário procurar o “diálogo” 
com o EI (Estado Islâmico), o mesmo que vem promovendo 
espantosa matança de cristãos e decapitação de “inimigos” no 
Oriente Médio e África.

Selva burocrática – Não fosse publicado no Diário 
Oficial da União, diríamos que o que vem a seguir foi criação 
de algum sarcástico humorista para desmoralizar o governo. 

Vejamos a função no Ministério da 
Micro e Pequena Empresa para a 
qual foi nomeada uma servidora: 
Coordenação da Coordenação-
Geral de Serviços de Registro do 
Departamento de Registro Empre-
sarial e Integração da Secretaria de 
Racionalização e Simplificação. 
Ufa! Poderia até figurar no Guin-
ness World Records. Somente uma 
mente genuinamente republicana 
para gerar tal disparate. Uma co-

ordenação geral que precisa ser coordenada, e ainda mais no 
país que tem como lema “Ordem e Progresso”! É ou não é tão 
original como verdadeira a definição, de lavra desconhecida, 
encontrada na Web: “Burocracia é a arte de converter o fácil 
em difícil por meio do inútil”. E, já que falamos em Diário 
Oficial, não custa lembrar o que dizia o saudoso jornalista 
católico e monarquista Carlos de Laet. Afirmava ele que 
quando temos um segredo muito importante que precisa, 
absolutamente, ser escrito, mas que ninguém, absolutamente 
ninguém, pode saber... a solução é publicá-lo no Diário Oficial 
do governo da república. Fica registrado por escrito... e não 
há o menor perigo de ser lido por alguém! 

Quia nominor leo – Esta expressão, que significa “Porque 
me chamo leão”, consta nos escritos do fabulista romano Fe-
dro para estigmatizar aqueles que abusam de sua posição ou 
força. Segundo denúncias recentes, Lula, em 2008, obrigou 
a Petrobrás a doar R$ 1 milhão para cada uma das 12 escolas 
de samba do Rio de Janeiro. Alertado pela direção da empresa 
de que não havia tempo hábil para o acompanhamento dos 
gastos e licitações, o Planalto não titubeou: faça-se! Diante 
das dezenas de bilhões de reais escoadas pelo propinoduto 

do petrolão, R$ 12 milhões soa como esmola. Mas indica 
bem como chefetes republicanos utilizam recursos públicos 
e de empresas estatais. Enquanto mentalidades do tipo “Quia 
nominor Lula” estiverem no poder, dificilmente o país sairá 
da crise profunda e sem precedentes na qual está mergulhado.

Museu Nacional fechado – O Museu Nacional do Rio 
de Janeiro (acima) foi fundado por D. João VI em 6 de junho 
de 1818. Atualmente é vinculado à Universidade Federal deste 
estado e voltado à difusão científica e cultural. É um dos mais 
importantes museus brasileiros, a primeira instituição científi-
ca do país e o maior museu de história natural e antropológica 
da América Latina. Pois bem, todo este patrimônio cultural 
esteve fechado por 11 dias devido à falta de verba para ser-
viços de limpeza e de vigilância. Funcionários terceirizados 
ficaram meses sem receber, promovendo assim a paralisação. 
Não consta que falte dinheiro para obras superfaturadas aqui e 
construção de portos e aeroportos no exterior. Tudo é questão 
de precedência: para nosso homem público, o legado cultural 
brasileiro vem na rabeira das prioridades. Se tanto!

Chumbo nas asas – A economia brasileira vem con-
tribuindo decisivamente para baixar o crescimento latino-
-americano. Segundo previsões otimistas do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), em 2014 o país cresceu apenas 0,1% e 
em 2015 aumentará no máximo 0,4%. Pior do que isso só a 
“bolivariana” Venezuela, que nestes dois anos terá retração de 
4 e 7%. Também a Argentina terá crescimento negativo. Em 
sentido contrário rumam a Colômbia e o Chile, que avançarão 
cerca de 4 e 3% cada. Não fossem o absurdo intervencionismo 
governamental, os altos impostos, o “custo Brasil”, a endêmica 
corrupção etc., poderíamos estar alçando vôos bem mais altos. 
Mas enquanto os paradigmas dos dirigentes do Brasil forem o 
moribundo Fidel Castro e o defunto Hugo Chaves, teremos que 
suportar este raquítico crescimento, o qual somente não leva 
o Brasil para a tumba porque a economia do país é sustentada 
pelos “malabarismos” de seu povo, que está bem vivo...

A massa agradece – Eis que surge, no turbilhão de más 
notícias protagonizadas pelo governo federal, uma amenidade, 
por isso mesmo deixada para o final desta coluna. A presidente 
Dilma assinou decreto instituindo o dia 25 de outubro como 
Dia Nacional do Macarrão! Pronto, agora todos os problemas 
nacionais estão solucionados, mesmo porque os que não tive-
rem condições de comprar a iguaria poderão pleitear o Bolsa 
Macarrão. Aproveitando o embalo, por que não criar também 
o Dia Nacional da Pizza? “São Dirceu”, “São Genoíno” e um 
número incontável de “santos” ficariam extremamente gratos. 
Sugerimos uma data para a comemoração: 15 de novembro!


