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Quem ensinou os ingleses
a tomar chá?
A. de França Andrade

O
Príncipe Imperial
completa 72 anos

O

Príncipe D. Bertrand de Orleans e Bragança completou, no dia 2 de fevereiro
último, 72 anos e foi homenageado, no
dia seguinte, com almoço na sede da Pró Monarquia, em São Paulo. Presentes, seu irmão
D. Luiz, Chefe da Casa Imperial do Brasil,
os diletos amigos Eduardo de Barros Brotero,
Plinio Vidigal Xavier da Silveira, Bernard
Barrandon e colaboradores mais próximos. O
brinde foi feito pelo presidente da entidade, José
Guilherme Beccari, que enalteceu os constantes exemplo e liderança do aniversariante, ao
que D. Bertrand agradeceu (foto), recordando
aqueles que o formaram e o acompanharam em
sua já longa caminhada. Por fim falou D. Luiz,
enaltecendo a luta de seu irmão em prol um
Brasil que trilhe verdadeiramente as sendas da
Civilização Cristã.

Expediente Herdeiros do Porvir
Publicação da Pró-Monarquia,
entidade civil sem fins lucrativos.
Rua Itápolis, 873 – CEP 01245-000 – São Paulo – SP
Tel./Fax: (11) 3822-4764
www.monarquia.org.br – e-mail: herdeirosdoporvir@monarquia.org.br
Diretor Responsável: Osvaldo Rocco
Jornalista Responsável: Yone P. Caldeira (MTB 17354)
Redator Chefe: Geraldo Hélson Winter
Diagramação: Luis Guillermo Arroyave
Impressão: Grafilar – Gráfica e Editora do Lar Anália Franco

2 Herdeiros do Porvir

five o’clock tea, o famoso chá das 5 horas da
tarde, é sem dúvida uma instituição britânica, tão
tradicional quanto a Torre de Londres, o Big Ben
ou a Câmara dos Lordes.
Todo mundo sabe disso. Mas o que muita gente desconhece é como os ingleses aprenderam a tomar chá. Foi
uma portuguesa que lhes ensinou essa arte.
Em 1662, o rei Carlos II, da dinastia Stuart, casou com
a princesa D. Catarina de Bragança (abaixo), filha do rei
D. João IV, de Portugal. Como dote, D. Catarina levou
importantes possessões indianas que foram a base do
domínio inglês na Índia. Levou também, como relatam
antigas crônicas, uma arca de chá chinês, pois a nova
rainha da Inglaterra era aficionada ao consumo de chá,
que os portugueses haviam
trazido do Oriente na época
das Navegações.
Na Inglaterra a bebida era
uma novidade praticamente
desconhecida, e logo fez
sucesso. Já no século XVIII o
chá se tinha transformado na
bebida nacional, muito mais
do que a cerveja ou o gim.
Não foi essa a única contribuição portuguesa para a
culinária britânica.
Quando D. Catarina foi
para Londres, levou consigo
duas damas de honra, D.
Maria de Portugal (Condessa de Penalva) e D. Elvira Maria de Vilhena (Condessa
de Pontével). Na Corte inglesa, ferrenhamente adepta do
anglicanismo, as duas condessas foram muito perseguidas
por serem católicas e tiveram que voltar logo a Portugal.
A própria D. Catarina, apesar de rainha, também sofreu
incontáveis perseguições, chegando a ser acusada formalmente, no Parlamento inglês, por crime de alta traição.
Deixou, entretanto, ótima recordação na Inglaterra. Até hoje
funciona em Londres um clube fundado por D. Catarina,
dedicado à prática esportiva do tiro com arco e flecha.
As duas damas de companhia retornaram a Portugal,
mas deixaram em Londres a receita de uns bolos maravilhosos, que tinham aprendido no Convento das religiosas
dominicanas de Montemor-o-Novo, na província lusa do
Alentejo.
O Conde de Sabugosa, em 1912, no seu livro “Donas
de Tempos Idos”, alude ao fato: “As pobres senhoras só
deixaram em Inglaterra uma recordação doce: uns bolos,
que ainda se vendem em Richmond, chamados ‘maids of
honour’, e que a tradição diz serem feitos com a receita
trazida pelas damas portuguesas”.
Curiosamente, esses mesmos bolos mais tarde retornariam a Portugal rebatizados como “bolos londrinos”...

ATIVIDADES DOS P RÍNCIPES
Público chega
para o recital

Conjunto Muzikant

Sede da Pró Monarquia
D. Luiz e alguns
convidados

Recital de Natal
Na noite de 21 de dezembro último a sede da Pró Monarquia, no bairro do Pacaembu,
em São Paulo, engalanou-se para a realização de um Recital de Natal, sob os auspícios
do Chefe da Casa Imperial do Brasil, para monarquistas da capital paulista. Acolheramnos o Príncipe Dom Luiz e seu irmão Dom Bertrand, em ambiente marcado por motivos
natalinos, com destaque para o presépio do Menino Jesus e um reluzente pinheiro. O
conjunto Muzikant — violino, viola, violoncelo, oboé e soprano, sob a direção do maestro
Fábio Costa — executou músicas escolhidas do repertório natalino, combinando peças
de grandes mestres com canções típicas dos diversos países, com muito agrado dos
presentes. Após a sessão musical serviu-se um fino coquetel, que propiciou intenso e
demorado convívio entre os presentes. Nas despedidas, manifestaram muitos o desejo
da repetição do evento, no próximo Natal.

Parte dos assistentes

Muzikant durante a apresentação
D. Luiz é convidado
a abrir panetone
Maestro e Príncipes
comentam as músicas

Herdeiros do Porvir 3

PSICOSE AMBIENTALISTA
Os bastidores do ecoterrorismo para implantar
uma ‘religião’ ecológica, igualitária e anticristã
Um livro-denúncia do Príncipe Imperial D. Bertrand
Geraldo H. Winter

A

s tubas da mídia, em suspeito uníssono, passaram a divulgar nos últimos
anos matérias alarmistas dizendo que
o mundo está em iminente perigo face ao aquecimento global, supostamente causado pelo
desenvolvimento “não sustentável”, assim entendido o progresso decorrente da “economia
do consumo privado” (Jeffrey Sachs, diretor
do “The Earth Institute”). Políticos apelidados
de “melancias” (verdes por fora e vermelhos
por dentro) adotaram esse discurso para justificar mudanças de caráter socialista. No bojo
do “cavalo-de-Troia” do ambientalismo, que
desencadeou, a pretexto de salvar a natureza,
uma febre que se assemelha a uma psicose,
esconde-se o ecologismo radical.
Extrapolando muito a verdadeira defesa da
natureza (causa em princípio compreensível e
simpática), esse ecologismo ameaça o direito
de propriedade e a livre iniciativa, prejudicando a produção agropecuária e comprometendo
o progresso econômico do País.
O venezuelano Hugo Chavez declarou
que os países capitalistas são “os maiores
assassinos do clima”. Seu colega boliviano
Evo Morales afirmou que “se quisermos salvar a Terra e a humanidade, não temos outra
alternativa a não ser acabar com o sistema
capitalista”. José Bové, ativista “verde”,
altermundialista e anticapitalista, declarou
ao “Le Monde” (23-6-2009) que “a ecologia
não é compatível com o capitalismo”. Até Bin
Laden, o chefe terrorista islâmico morto pelos
EUA, se alinharia com essa corrente, já que,
segundo ele, “a vida da humanidade toda está
em perigo por causa do aquecimento global
provocado, em grande medida, pelas emissões
de fábricas de grandes corporações”.
O Brasil não ficou imune a tal febre. Por
meio do novo Código Florestal, atribui-se a
responsabilidade do indigitado aquecimento
aos sacrificados agricultores e pecuaristas que
estão hoje, de fato, salvando o Brasil da crise
mundial. Poderá o Brasil se desenvolver como
celeiro do mundo, utilizando a terra fértil que
Deus lhe deu? Ou deverá permanecer eternamente em berço esplêndido, deixando inculta
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Chávez: os países capitalistas
são “os maiores assassinos do
clima”

José Bové: “a ecologia não é
compatível com o capitalismo”

Frei Beto: “Mortes por
assassinato ocorrerão se
a presidente Dilma não
tomar providências para
impedir o esmatamento”

sua natureza, tão cobiçada por estrangeiros?
Não tem o dever de seguir a ordem do Criador
de encher a Terra e dominá-la, como está no
Gênesis?
Colocando a questão em seus devidos
limites, foi lançado o livro “Psicose Ambientalista – Os bastidores do ecoterrorismo para
implantar uma ‘religião’ ecológica, igualitária
e anticristã”. Escrito por uma comissão de
estudiosos encabeçada pelo Príncipe Imperial
do Brasil, D. Bertrand de Orleans e Bragança,
o livro esclarece que “a ecologia radical —
qualificada como religião ecológica por cientistas sérios e renomados — desencadeou uma
psicose ambientalista. Sob o pretexto de salvar
a natureza, ela viola gravemente o direito de
propriedade, cerceia a produção agropecuária
e impõe limites ao legítimo progresso econômico de todas as camadas da população”.
Bem documentada e bem escrita, a obra
denuncia a maneira exagerada, catastrófica e
sem base científica séria com que é apresentado
o aquecimento global pelos ambientalistas, para
justificar seus fins contrários aos interesses do
Brasil. O acampamento “Terra Livre 2011 pela
Mãe Terra”, por exemplo, repudiou alterações
que eram propostas ao Código Florestal nos
seguintes termos: “Diante do projeto de morte
da ofensiva do agronegócio, do latifúndio, dos
consórcios empresariais, das multinacionais,
proclamamos a nossa determinação de defender os nossos direitos com a própria vida. Não
admitiremos que a Mãe Terra seja arrancada
mais uma vez das nossas mãos. [...] Repudiamos
a ofensiva empenhada na alteração do Código
Florestal”. No mesmo sentido manifestou-se
Carlos Alberto Libânio (Frei Beto): “Mortes
por assassinato ocorrerão se a presidente
Dilma não tomar providências enérgicas para
qualificar assentamentos rurais, impedir o
desmatamento e puni-lo com rigor, cobrar multas aplicadas, federalizar os crimes contra os
direitos humanos e, sobretudo, vetar o Código
Florestal aprovado pelos deputados federais e
promover a reforma agrária”.
Certo é que grande número de cientistas
sérios e responsáveis questiona e põe em

dúvida o aquecimento global nos termos em
que é apresentado pelos catastrofistas. Ivar
Giaever, professor emérito do Rensselaer
Politechnic Institute, em Troy, Nova York e
da Universidade de Oslo, ganhador do Nobel
de Física de 1973, afirma que “aquecimento
global” e “mazelas do desmatamento” vêm
se transformando em “dogmas” da ecologia
radical: “O aquecimento global tornou-se
uma nova religião”. O meteorologista William
Gray, estudioso de furacões, declarou: “O
aquecimento global é farsa”. 31.478 cientistas norte-americanos, em texto incluído
como anexo ao “Painel não Governamental
Internacional sobre Mudanças Climáticas”,
afirmam: “Não há evidencia científica convincente de que a liberação humana de dióxido
de carbono, metano ou outros gases-estufa
está causando, ou será a causa num futuro
próximo, de aquecimento catastrófico da atmosfera da Terra e desestabilização do clima
da Terra”. Dezenas de outros depoimentos de
cientistas e autoridades no assunto são, ainda,
reproduzidas no livro do Príncipe Imperial.
Luiz Carlos Baldicero Molion, físico pela
USP, doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin (EUA) e com pós-doutorado
na Inglaterra, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), leciona
atualmente na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), onde também dirige o Instituto
de Ciências Atmosféricas (ICAT). Diz ele:
“O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas, órgão vinculado
à ONU) não comprova que o aquecimento
global seja produzido pelo homem. Nos
estudos já realizados sobre a variabilidade
do clima, o aquecimento global se encontra
dentro dos limites de variabilidade natural. É
impossível, com o conhecimento atual sobre
o clima, identificar e comprovar o possível
aquecimento antropogênico”. O Prof. Molion
mostra ainda que as séries de temperaturas
médias globais não são representativas, que
o aumento da concentração de CO2 não tem
correlação com aumento de temperatura e
que os modelos de clima utilizados para as
projeções da temperatura média global nos
próximos 100 anos ainda são incipientes e que,
portanto, as simulações com modelos de clima
não passam de meros exercícios acadêmicos.
Ademais, diz que o CO2 é um gás benéfico para
homens e animais, sem o qual a vida cessaria
na Terra, que o metano é um gás que não preocupa e que o derretimento do gelo não eleva
o nível dos oceanos, concluindo que o suposto
aquecimento global tem origem midiática e
que o protocolo de Kyoto é uma dispendiosa
inutilidade que, como a antiga hipótese da
camada de ozônio, está fadado a sumir do
noticiário. Deixa claro, enfim, que “o homem

Ivar Giaever, Nobel de Física:
“O aquecimento global tornou-se
uma nova religião”.

Prof. Molion: “O homem
não tem condições de mudar
o clima global”

Dr. Evaristo de Miranda,
da Embrapa: “O papel da
preservação do ambiente na
agricultura é gigantesco”

Prof. Gustavo de Mello Batista:
ecologistas criaram o “terroristo
climático”

não tem condições de mudar o clima global,
mas tem grande capacidade de modificar ou
destruir seu ambiente local. [...] Os oceanos,
juntamente com a atividade solar, são os
principais controladores do clima global. Mas
existem outros controladores externos, como
aerossóis vulcânicos, e possivelmente raios
cósmicos galácticos, que podem interferir na
cobertura das nuvens”.
Outro estudioso pátrio citado no livro, o
Prof. Gustavo de Mello Batista (Unb), em
seu livro “Aquecimento Global: ciência ou
religião?”, destaca que o tempo é instável,
mas o clima é estável. Com outros cientistas
brasileiros, contesta o propalado aquecimento
global, veiculado sem base científica por políticos e pela mídia, e até por certo número de
cientistas, que exageram e distorcem o papel
da ação humana, criando um verdadeiro “terrorismo climático”.
O assim chamado ecoterrorismo ambiental
procura implantar uma “religião” ecológica,
igualitária e anticristã. Ademais, tal como indicado por um dos co-autores do livro, Prof.
Carlos Patrício del Campo, o novo Código
Florestal pune pesadamente o setor rural,
impondo-lhe descabidas e custosas obrigações
que não existem em nenhum outro país do
mundo. Segundo esse conhecido especialista
em Economia Agrária, na prática, o custo das
APPs (Áreas de Preservação Permanente) e
da Reserva Legal inviabilizariam a atividade
agrícola e pecuária no Brasil.
Existe um falso dilema entre agropecuária
e meio-ambiente. “Agricultura sustentável” é
quase um pleonasmo. O homem do campo é o
maior interessado na sustentabilidade de seu
negócio. O agrônomo e ecólogo Dr. Evaristo
Eduardo de Miranda, da Embrapa, mostra
que “o papel da preservação do ambiente na
agricultura é gigantesco. [...] Os produtores
rurais são os que mais estão preparados
para enfrentar as mudanças climáticas. Pelos
cálculos da Embrapa, se houver obrigação
de recompor essas áreas de preservação
permanente (APPs), o custo será de R$ 650
bilhões. Nas contas do Instituto de Pesquisa
Agrícola, esse valor é de R$ 1 trilhão. Com
certeza o setor rural não tem como arcar com
essa conta”.
Os ambientalistas radicais, quando criticam a estrutura agrária brasileira como se
tivesse ficado imóvel durante 500 anos, “não
querem reconhecer todo o desenvolvimento
e o glorioso esforço de nossos antepassados
na conquista desse enorme território. Hoje
se ultrapassa o número de cinco milhões de
proprietários. O problema do Brasil não é
de ‘João sem-terra’ mas ‘terra sem João’.
Ademais, 30% das terras brasileiras são
devolutas e pertencentes à União, e precisam
ser distribuídas e colonizadas”.
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D. Bertrand, na introdução da edição comemorativa de 50
anos do livro “Reforma Agrária – Questão de consciência”, de
Plinio Corrêa de Oliveira, que condenou uma reforma agrária de
caráter socialista e confiscatório, ressaltou: “A partir dos anos 70,
uma grande transformação fez progredir em passos gigantescos
o campo brasileiro. Novas fronteiras agrícolas foram abertas
pelos agricultores, que assumiram assim o papel de indômitos
desbravadores. Além da coragem e do espírito empreendedor,
eles adquiriram novas técnicas e práticas no semear o árido
cerrado, graças às pesquisas de universidades rurais e da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em
poucas décadas a produção rural brasileira tornou-se a segunda
maior do mundo, sendo em área tropical a primeira. [...] Esses
gigantescos aumentos de produção e produtividade mudaram a
história da economia brasileira. Nossa agricultura altamente
produtiva e de grande escala conquistou os mercados externos,
passando a gerar grandes superávits no balanço de pagamentos, dada a sua pequena dependência de importados. [...] Outro
efeito dessa transformação no campo foi a persistente queda do
custo de alimentação no mercado interno. [...] Assim, quando se
procura explicar a melhoria do padrão de vida das populações
mais pobres, o efeito da queda dos preços agrícolas é mais importante que as transformações de renda. Podemos com ufania
homenagear como herói o nosso produtor rural”.
D. Bertrand observa agora em sua nova obra que “a pressão
ambientalista de origem neocomunista é exercida pelas mesmas
correntes ideológicas envolvidas com falsos quilombolas, indigenistas, MST, CPT, agrorreformistas, e vai conduzindo o País a um
verdadeiro processo de autoengessamento, que gerará gravíssimas consequências sociais e econômicas num futuro próximo. Aos
já conhecidos programas de Reforma Agrária, reservas indígenas,
proteção ambiental e quilombolas, sobreveio um processo de
desvio de finalidade do Código Florestal, chegando até a criminalização do homem do campo”. Ressalta que, em sentido oposto,
o direito de propriedade está de acordo com a natureza humana,
como decorre da observação da realidade e como afirmado pela
Doutrina Social da Igreja em inúmeros documentos pontifícios
e em dois mandamentos da Lei de Deus: “Não furtarás” e “Não
cobiçarás as coisas alheias”. Lembramos que o que distingue o

1

homem livre do escravo é o fato de que, ao contrário do segundo,
o primeiro é dono do fruto de seu trabalho. E o capital não é senão
“trabalho acumulado”, na definição do Papa Leão XIII.
Conclui o livro que o novo Código Florestal e o emaranhado
jurídico ambiental não favorecem o bem comum: “O engessamento arbitrário do País, inteiramente inadmissível sob qualquer
ponto de vista sensato, contraria seriamente os interesses da
Nação, e, neste sentido, não se vê como deixar de configurá-lo
como um autêntico crime de lesa-pátria”.
Seguindo o conselho de seu saudoso pai, o antigo Chefe da
Casa Imperial do Brasil, D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, de que “os nobres devem estar na linha de frente do campo
de batalha”, D. Bertrand coloca-se na liderança dos que defendem
nosso país, alertando o Brasil para que não se deixe enganar pelos
que utilizam o pretexto do ambientalismo como um cavalo-deTroia para a introdução de reformas “ideologizadas para subverter a sociedade e destruir o que ainda resta da civilização cristã”.
O Príncipe Imperial do Brasil sustenta ser uma obrigação dos
brasileiros assumir essa luta e promover o que — parafraseando
um célebre discurso do Prof. Plinio Corrêa de Oliveira — chamou
de uma Gesta Dei per brasilienses, referindo-se aos francos que
cumpriram sua missão na Europa realizando o que se intitulou
Gesta Dei per francos. Vacina assim o Brasil contra essa psicose,
preparando-o para progredir e assumir o lugar de destaque que
lhe é destinado pela Providência Divina no concerto das Nações.
Lidera, assim, o que se poderá chamar de “Gesta Dei per brasilienses, conduzidos por seu Príncipe Imperial”.
*

*

*

A obra de D. Bertrand revelou-se um sucesso editorial. Publicada em outubro de 2012, já teve três edições, totalizando 19.000
exemplares. Foi lançada inicialmente em São Paulo e depois em
livrarias de Franca, Ribeirão Preto e Bauru (SP); Salvador; Recife; Belo Horizonte e Sabará (MG); Cascavel e Foz do Iguaçu
(PR). Inúmeras solicitações Brasil afora pedem também a visita
de D. Bertrand para novas apresentações da obra, que por certo já
alcançou repercussão nacional. Os interessados podem adquiri-la
direto com a Editora Petrus, tel. (11) 3331-4522.

2

3
1 – D. Bertrand concede entrevista sobre
o livro para a televisão em Cascavel (PR)
2 – Lançamento em Franca (SP) atraiu o
público jovem
3 – “Psicose Ambientalista” é lançado
em outubro, em São Paulo
4 – Auditório acompanha com interesse
exposição sobre “Psicose Ambientalista”
em Salvador
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5 – Após o lançamento do livro em
Sabará (MG), público pede dedicatória

Monarquia
segurança de unidade nacional
Armando Alexandre dos Santos

A

primeira grande vantagem do regime monárquico sobre o
republicano é assegurar a unidade nacional. A monarquia
garante de modo excelente a unidade nacional — bem de
suprema importância, como ensina São Tomás de Aquino
na sua obra “O Governo dos Príncipes”— não apenas no plano
teórico, mas também na prática. A república, pelo contrário, não
é capaz de assegurar convenientemente essa unidade.
Quando um príncipe herdeiro sucede a seu pai e sobe ao
trono, sabe que pode contar, a priori, com a expectativa benévola
e unânime do povo. Todos “torcem” para seu reinado ser bem
sucedido; ele praticamente não tem adversários e opositores.
Essa é uma vantagem imensa, de
grande alcance para o pleno êxito de
suas funções. Quem já sobe assim
amparado pelo desejo de colaboração
de todos, pode melhor do que ninguém
assegurar a unidade nacional.
Um presidente da república não tem
meios de assegurar da mesma forma
essa unidade porque ele sempre representa uma parcela da nação, uma vez que
a própria eleição limita e restringe sua
representatividade. O pressuposto da
eleição republicana é sempre a disputa,
a luta entre partidos e facções. Nunca um
presidente sobe com o país inteiramente
contente.
Quando alguém se elege presidente,
só ficam alegres ele próprio, sua família, seus amigos e aqueles que votaram
nele. Todo o resto da nação, ou seja, os
candidatos derrotados, as respectivas
famílias, as rodas de seus amigos, os
que votaram neles, os que votaram em
branco, os que anularam seu voto, os que abstiveram de votar,
ou os que simplesmente não estavam capacitados a votar – todos
esses não têm motivos para ficar contentes. Às vezes, têm até
motivos para desejar que o presidente eleito fracasse...
No sistema de eleições republicanas, as minorias vencidas —
que, unidas, frequentemente somam mais votos do que o candidato
vencedor — são obrigadas a suportar contra a própria vontade
aquele candidato que rejeitaram.
Aliás, diga-se de passagem, é muito questionável, do ponto de
vista democrático-representativo, a legitimidade de um candidato
eleito por maioria simples, ou seja, quando a votação que obteve
foi inferior ao total dos votos obtidos pelos outros candidatos,
somados aos votos em branco e nulos. Pois isso significa que a
maioria do eleitorado o rejeitou, e apenas uma minoria o sufragou.
Sem dúvida, se esse mesmo candidato obtém no segundo turno
maioria absoluta, essa pecha de ilegitimidade até certo ponto se
atenua. Mas não se desfaz de todo, uma vez que muitos dos votos

do segundo turno lhe foram dados apenas à falta de melhor. E é
quase sempre uma minoria bastante considerável que, mesmo no
segundo turno, o rejeita.
Uma vez eleito, o presidente procura conciliar as simpatias
de todos fazendo questão de estender a mão para os adversários,
pedir-lhes a colaboração para o bem da pátria etc. Discursos desses
são de praxe no começo de cada governo.
Alguns presidentes vão mais longe. Até rompem — ou fingem
romper — com pessoas que lhes deram apoio, e oferecem cargos
de confiança a adversários dispostos a colaborar. Com isso tentam
disfarçar a pouca autenticidade da apregoada imparcialidade, e
conseguem por vezes livrar-se de aliados
incômodos, garantindo um tal ou qual
apoio entre os adversários menos enragés. Sem embargo disso, também essas
atitudes não convencem muito. Quando
o presidente foi eleito por pequena margem de votos, elas são vistas habitualmente como sinal de fraqueza política.
E só servem para assanhar as oposições.
Quando a vitória foi mais cômoda e
a posição do presidente é mais segura,
ainda assim tais atitudes não são tomadas muito a sério, nem pelos amigos nem
pelos inimigos do novo chefe de Estado.
Em qualquer dos casos, precisamente porque sabe que não pode contar
com todos os seus compatriotas, o presidente eleito tem a natural tendência de
procurar se assegurar do apoio dos que
o sustentaram na campanha eleitoral.
Como? Evidentemente, favorecendo-os.
De um lado, o presidente dependeu,
para subir, de um partido, e sua força lhe veio exclusivamente
desse partido; mas, de outro lado, o próprio partido que elegeu o
presidente espera ser por este reforçado após a eleição; e nesse
sentido é do presidente que o partido tira sua força. É uma curiosa
reversibilidade... para não falar de círculo vicioso.
Em consequência desse defeito de origem, o presidente, ao
contrário do monarca, nunca tem as mesmas condições de independência para exercer suas funções.
Um príncipe não é candidato a nada. É unicamente de Deus
e da História que lhe vem sua posição. Por isso, sobe ao trono
sem depender de ninguém, e é como independente que estará ao
serviço da nação inteira. Por isso, ainda, um monarca pode agir
com vistas no futuro remoto e pode desenvolver planos de longo
alcance, sem temer, como habitualmente temem os presidentes,
os sobe-e-desce da popularidade imediatista.
(Continua na próxima edição).
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Fantasília – Um motorista do Senado ganha mais do que
um oficial da Marinha que comanda uma fragata. Um ascensorista da Câmara Federal ganha mais do que um oficial
da Força Aérea que pilota um caça Mirage. Um diretor de
garagem do Senado ganha mais do que um oficial-general
do Exército que comanda uma Região Militar. Um diretor
sem qualificação do Senado ganha o dobro de um professor
universitário federal concursado, com mestrado e doutorado.
Um assessor de terceiro nível de deputado ganha mais do
que um cientista-pesquisador da Fundação Instituto Oswaldo
Cruz, com muitos anos de profissão, que dedica seu tempo
buscando curas e vacinas para salvar vidas. O SUS paga aos
médicos por uma cirurgia cardíaca menos do que se paga a
uma diarista para faxina em apartamento de dois dormitórios.
Estamos, portanto, diante de dois mundos completamente
distintos: o da fantasia, também conhecido como Brasília, e
o que trabalha duro para sustentá-lo.
Pibinho – Impostos mais altos e maior interferência do
governo na economia estão fazendo com que os fundos de
investimento estrangeiros deixem o Brasil e se dirijam a
outros mercados emergentes, como México, Rússia, Turquia
e Tailândia. Diretores de importantes fundos globais citam
como interferência na economia as realizadas pelo governo
Dilma nos setores bancário, de energia elétrica (veja abaixo)
e na Petrobrás, entre outras. Segundo analistas, o Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) de 6% incidente nas aplicações estrangeiras também está espantando os investidores
e impedindo aplicações de longo prazo. Impostos altos e
interferência na economia são ingredientes indispensáveis
para lançar qualquer país no estado letárgico. O resultado
não poderia ser outro: Produto Interno Bruto (PIB) em 2012
girando em torno de 1% (mais conhecido como pibinho),
inferior às piores expectativas do mercado e abaixo do PIB
da maioria dos países, incluindo os mais pobres.
Apagão à vista – Se todos os raios deste verão caíssem,
por coincidência, diretamente sobre as hidrelétricas, linhas
de transmissão e subestações brasileiras, não causariam tanto
estrago quanto o recente decreto da presidente Dilma para o
setor elétrico. As 34 empresas de energia listadas em Bolsa
perderam, nos últimos quatro meses, R$ 37,23 bilhões em valor
de mercado. A líder em queda foi a Eletrobrás, com redução
de 48,4%. Empresas até então sólidas, como Cesp, Cemig e
Eletropaulo, recuaram respectivamente 41,4%, 34,6% e 33,4%.
Com o pretexto de baixar o valor das contas de luz em 20%,
o governo desestabilizou totalmente o setor. Não seria mais
razoável reduzir a cascata de impostos que eleva o valor das
contas em mais de 50%? Nem a repentina perda de patrimônio
de milhares de pequenos acionistas que apostaram no setor comoveu as autoridades. A curto prazo os dividendos eleitorais da
diminuição da conta de luz poderão ser favoráveis. Mas quem
vai acreditar de agora em diante num governo que muda as
regras durante o jogo? Sem investimento e manutenção serão
inevitáveis os apagões e racionamentos. Somente os fabricantes
de velas e lamparinas sairão lucrando...
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Bye Bye, Brazil – Levantamento feito pela empresa de
consultoria inglesa EC Harris mostra que o Brasil é um dos
piores países para se investir. De 40 analisados, ficamos na
28.ª posição. Perdemos para Chile, Coréia do Sul, Uruguai,
China, África do Sul, Turquia e México. Grandes varejistas
do exterior veem poucas chances de se instalarem aqui, pois
seus projetos sempre esbarram nos problemas de logística e
no complexo sistema tributário. Segundo Antonio Coriolano,
sócio da consultoria, uma camiseta chega aqui custando até
40% a mais por causa dos custos e dos impostos. “Isto vai
totalmente contra as estratégias globais das grandes marcas,
de apostar no volume para vender mais”, disse. Com isso
ficamos privados do consumo de artigos de melhor qualidade
oferecidos por empresas como Victoria’s Secret, El Corte
Inglês, Ikea etc., todas querendo se instalar no Brasil, mas
afugentadas pelos nossos insuportáveis impostos.
Horas “extratosféricas” – O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) gastou, nos quatro meses que antecederam as últimas
eleições, a bagatela de quase R$ 10 milhões somente em horas
extras. O batalhão de funcionários públicos do setor, trabalhando em expediente normal, não foi capaz de dar conta do serviço
em tempo hábil. Só em novembro alguns “extremamente dedicados” chegaram a receber R$ 64 mil, valor superior ao salário
de ministro. Informações extra-oficiais indicam que servidores
se dirigiam pela manhã ao Tribunal, nos fins-de-semana, de
camiseta e bermuda, marcavam o ponto e voltavam só à tarde
para novo registro (o TSE adotou o método biométrico, que
verifica as características digitais). Pela lei o TSE permite horas extras nos quatro meses anteriores às eleições, mas parece
que alguns servidores públicos se esqueceram da austeridade
que deveria reger suas condutas, e resolveram fazer verdadeira
festa com o dinheiro do contribuinte.
EmPACado – O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo ex-presidente Lula para eleger sua
sucessora, continua causando grandes estragos aos cofres
públicos. Calcula-se em R$ 2 bilhões o prejuízo na construção
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, a
ser edificado em Ilhéus, na Bahia. Ocorre que os 1.000 km de
ferrovia ligando Barreiras (BA) ao litoral, ao custo de R$ 4,334
bilhões, só fazem sentido se encontrarem o porto construído
e, segundo os cronogramas, a ferrovia ficará pronta em 2015
e o porto em 2018. Ou seja, de três a quatro anos a Fiol ficará
subutilizada. O próprio Tribunal de Contas da União (TCU)
avalia as perdas em conservadores R$ 2 bilhões, incluindo
receita cessante, custos do capital imobilizado, depreciação
dos ativos, gastos com manutenção, sinalização etc. E ainda
corremos o risco de, quando o porto estiver funcionando,
algum “iluminado” político apareça dizendo que a estrada
de ferro estatal ficou obsoleta, precisando passar por “grandes reformas” que incluiriam “indispensáveis atualizações
tecnológicas”, e, portanto, deveria ser incluída em novo PAC
(mais ou menos como vem ocorrendo com a transposição do
rio São Francisco). E assim de PAC em PAC o país continuará
cada vez mais emPACado!

