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ATUAÇÃO DOS PRÍNCIPES
D. Luiz de Orleans e Bragança

Mensagem de Natal

O

ano de 2017 chega ao fim. Olhando-o retrospectivamente, perguntamo-nos: o que
foi feito de nosso querido Brasil? Como
andou a moralidade pública? Diante de tanta corrupção, pode-se dizer que ainda existem políticos
honestos? O que as autoridades civis e eclesiásticas fizeram para proteger as famílias e as crianças face a ataques tão virulentos contra elas? Teria a Nação se afastado ainda mais da Civilização
Cristã, inspiradora da boa governança, da verdadeira moral e dos bons costumes? Neste momento carregado de angústias e apreensões, voltemos
nosso olhar para o Menino Jesus, a Santíssima
Virgem e São José, e depositemos mais uma vez
junto ao Presépio de Belém nossas esperanças
de um futuro glorioso para nossa Pátria e nossa súplica para que o quanto antes tenha efetiva
realização esse futuro. A Pró Monarquia deseja
a todos os seus amigos e colaboradores, e respectivas famílias, um santo e abençoado Natal.
A todos, nossa gratidão pelo apoio e ajuda que
nos deram ao longo do ano de 2017. Que todos
tenhamos um feliz e grandioso 2018!
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No dia 10 de outubro, o Chefe da Casa Imperial do Brasil,
Príncipe D. Luiz de Orleans e Bragança e seu irmão D. Bertrand,
foram homenageados com almoço oferecido e preparado pelo
casal Dagoberto Palma da Luz e Heloísa Silva Lopes Luz, monarquistas da cidade de Avaré (SP). Constou do cardápio rabada
com batatas coradas, polenta com gorgonzola e purê de batata.
Durante anos o chef Dagoberto e sua esposa atuaram no ramo
de restaurantes no interior paulista, e uma de suas principais
especialidades era o prato oferecido. Os Príncipes, mantendo a
tradição de seus ancestrais, sempre foram grandes admiradores
e incentivadores dos autênticos valores culturais do Brasil, incluindo a nossa rica e variada arte culinária. Estiveram também
presentes amigos em comum dos homenageados e do casal.

D. Antônio de Orleans e Bragança
Com a presença do Príncipe D. Antônio, representando a D.
Luiz, realizou-se no dia 7 de outubro, na sede da Aposvale,
o I Encontro Monárquico Fluminense, promovido pelo Círculo
Monárquico do Rio de Janeiro e pela Organização Império do
Brasil (OIB). Foi um dia inteiro de conferências, destacando-se
a presença de muitos jovens. Nos intervalos, o príncipe posou
para inúmeras fotos e participou do intenso convívio. Em discurso de encerramento, D. Antônio falou sobre o atual momento
político brasileiro, realçando que cada vez mais a Monarquia
Constitucional Parlamentar é vista como única solução para
nossos problemas.

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
Em 30 de agosto, D. Bertrand
ministrou palestra intitulada
“Uma visão sobre o Brasil atual” na Escola de Governo e
Gestão do Município de Jundiaí (SP), em evento promovido pela Prefeitura Municipal.
Assim que a conferência foi
anunciada nas redes sociais,
as 150 vagas foram esgotadas
rapidamente por um público
predominantemente jovem. O
Príncipe mostrou que o regime
monárquico é o que mais se
aproxima da ordem natural – ou seja, aquela que emana dos desígnios de Deus –,
trazendo consigo valores perenes e essenciais para a vida de uma nação.

Com a presença dos Príncipes D. Bertrand e
D. Luiz Philippe, realizou-se em 16 de setembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, de Belém,
o I Encontro Monárquico do Estado do Pará,
organizado pelo movimento Reaja Pará, pelo
Circulo Monárquico Paraense e pelo Grupo
Joaquim Nabuco. O Príncipe Imperial D.
Bertrand proferiu a conferência de fecho do
Encontro, intitulada “Cruz e coroa: garantia
de verdadeira liberdade”, demonstrando a
superioridade da Monarquia calcada em
valores cristãos como suprema garantidora
da autêntica liberdade. Um público composto
por veteranos e jovens monarquistas em
busca de alternativa para um futuro melhor
para o Brasil lotou o teatro.

No dia 20 de setembro, D. Bertrand recepcionou na sede do Pró-Monarquia seu antigo
colega da Faculdade de Direito, o Embaixador Synésio Sampaio Goes Filho, o qual ministrou palestra para seleto público intitulada “Fronteiras do Brasil, uma história que deu
certo”. O conferencista destacou-se na carreira diplomática, ocupando relevantes postos
no Ministério das Relações Exteriores na representação do Brasil na Colômbia, Bélgica
e Portugal. Ex-professor de História Diplomática do Instituto Rio Branco, o conferencista
é autor do interessantíssimo livro “Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas – Um ensaio
sobre a formação das fronteiras do Brasil”, o qual se tornou leitura obrigatória para os
candidatos ao Itamaraty. O palestrante destacou a sábia atuação de nossos Imperadores,
que utilizaram a diplomacia para ﬁxar nossas fronteiras, evitando disputas sangrentas.

Entre 15 e 17 de setembro, D. Antônio esteve em Minas onde, como representante
da Casa Imperial, cumpriu longa agenda
de compromissos organizados pelo Círculo
Monárquico daquele Estado, em parceria
com as Prefeituras de Caxambu, Baependi
e Itamonte. A visita se deu no contexto das
comemorações dos 150 anos da visita da
Princesa Isabel e de seu marido, o Conde
d’Eu, a Caxambu. D. Antônio refez os passos dos bisavós, revestindo sua passagem
pela região de um signiﬁcado todo especial.
Como se sabe, a Princesa Isabel procurou
a estação de águas daquela cidade para
se curar de uma anemia que a impedia de
engravidar. Cumprindo a promessa pelo
nascimento de seus três ﬁlhos, a Princesa
depois fez erigir em Caxambu uma igreja
dedicada a Santa Isabel de Hungria. Em
Itamonte, D. Antônio visitou o Casarão
Engenho do Sol, onde o casal pernoitou, e
em Baependi visitou o túmulo da Beata Nhá
Chica, ﬁlha de escravos. Longa e ilustrada
reportagem sobre o assunto pode ser lida
no Facebook da Pró Monarquia.

Nos dias 22 e 23 de setembro, com a presença de D. Bertrand, realizou-se o II Encontro
Conservador do Mato Grosso do Sul, promovido pelo Instituto Iniciativa e pelo grupo
Direita MS, na Sede da Associação Brasileira de Odontologia, em Campo Grande. Participou numeroso grupo de monarquistas, sobretudo jovens. O Príncipe ministrou palestra
intitulada “A sociedade tribal e ecológica”, baseada nos estudos e dados presentes no
livro “Psicose Ambientalista”, de sua autoria, desmentindo uma série de mitos que são
espalhados acerca do ambientalismo e das comunidades indígenas, com o objetivo de
prejudicar o agronegócio. Vários conferencistas se revezaram na tribuna e no ﬁnal foi
feita uma mesa-redonda, na qual se discutiu a crise política brasileira e as propostas
monárquicas para solucioná-la.
No dia 5 de outubro, D. Bertrand visitou o
parque gráﬁco do jornal “Diário da Região”,
importante órgão informativo da cidade de
Osasco (SP). Na ocasião, foi homenageado com almoço pela família diretora do periódico: Vrejhi, Marcelo e Marcio Sanazar.
Estiveram também presentes convidados
de vários setores da sociedade local, além
de políticos, oﬁciais do Exército e da Polícia
Militar. Perguntado por que queria a volta
da monarquia, respondeu que Deus fez as
coisas monárquicas e não republicanas. E
deu como exemplo o próprio jornal, em que
o patriarca da família e fundador do diário
Vrejhi é o “rei”, e seus ﬁlhos os “príncipes
herdeiros”. No ﬁnal o D. Bertrand foi presenteado com bela estatueta de um cavalo
empinado.

No mesmo dia 5 de outubro, à noite, no
Clube Homs, de São Paulo, promovido
pelo Instituto Plinio Corrêa de Oliveira
(IPCO), D. Bertrand compôs a mesa e fez o
encerramento da palestra do Prof. Evaristo
Eduardo de Miranda intitulada “Agricultura
x Meio Ambiente: atribuição, ocupação e
uso das terras no Brasil”. O Prof. Miranda,
Chefe-Geral da EMBRAPA e doutor em
ecologia pela Universidade de Montpellier
(França), desmontou com sólida argumentação as falácias ambientalistas e agro-reformistas contrárias ao desenvolvimento
do país e à agroindústria brasileira. Já o
Príncipe lembrou que a vocação do Brasil
é ser o celeiro do mundo e destacou que
o agronegócio é o meio que essa vocação
se torne uma realidade.
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Um depoimento do Conde d’Eu
sobre a Guerra do Paraguai
ARMANDO ALEXANDRE DOS SANTOS

A

Batalha de Campo Grande

(Quadro de Pedro Américo)
propaganda republicana procurou “diabolizar” a figura
do Conde d’Eu, apresentando-o sistematicamente como
um príncipe orgulhoso, sovina, antipático, carregando os
erres de modo pouco eufônico para ouvidos brasileiros, incapaz de
compreender e menos ainda de estimar nosso país e nossa gente;
elevado a marechal de Exército imperial exclusivamente por se
ter casado com a herdeira do Trono, seu papel como comandante
supremo na última fase da Guerra contra Solano López, teria sido
quase de opereta, quando não de extrema brutalidade.
As 80 cartas escritas pelo Conde d’Eu a D. Maria Amanda
Lustosa Paranaguá Dória (1849-1931), Baronesa de Loreto, entre 1912 e 1921, e depositadas
‘ofereceu a este respeito’ aspectos aterradores,
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
‘incêndios de hospitais, profanações de todo
revelam a verdadeira face do missivista, que
gênero’ (tendo aliás o autor o cuidado de não
era um homem de todo em todo diverso do que
indicar quais foram).
geralmente se pensa dele: carinhoso, afetivo,
“— Bem longe de não dar-se quartel a prisiobondoso, sensível, religioso, profundamente
neiros, eram estes recebidos com a maior humaamigo do Brasil e dos brasileiros, interessannidade e geralmente logo postos em liberdade.
do-se empenhadamente pela saúde dos corresTão raros eram os abusos porventura praticados
pondentes, dos amigos e até dos criados das
por nossos soldados mesmo incultos, para com
famílias com quem tinha relações. Pode-se ver,
os inimigos inermes, que estando em Caraguataí
a respeito, uma coletânea comentada dessas
em fins de agosto de 1869, mandei castigar ricartas, que publiquei na “Revista do Instituto
gorosamente um soldado que ferira a uma velha
Histórico e Geográfico Brasileiro” (v. 467, p.
paraguaia para roubar-lhe um carneiro. Infeliz219-247, 2015), disponível no site do IHGB
O Conde D’Eu
mente quase já fico só eu para recordar esses
ou no seguinte link: https://drive.google.com/
fatos. — Quais as cidades que se diz terem sido
ﬁle/d/0B52TfDygHoA1 dDNkdk84VlJJS2s/view
destruídas? Não se pode apontar uma só nem
No tocante à pretensa brutalidade e selvageria
saque, salvo talvez o que não se pôde impedir
que os militares brasileiros, sob o comando do
nos momentos imediatos ao cruento assalto de
Conde d’Eu, teriam manifestado no Paraguai,
Peribebuí. Nem tenho ideia qual seja o lugar de
vale a pena transcrever aqui trechos de uma carta
‘Sete Cerros’ onde se alega sem verdade terem
escrita em Boulogne-sur-Seine, em 2/1/1917, na
sido degolados prisioneiros. Se o território do
qual a realidade dos fatos é exposta. Depois de
Paraguai ficou em grande parte talado ou inculto
agradecer o envio de recortes diversos da imfoi isso devido a ter o ditador López obrigado
prensa brasileira, o Conde d’Eu se refere a uma
a população a abandonar seus lares para seguir
revista que a Baronesa de Loreto lhe enviara:
seu exército em retirada e assim pereceram de
“A ‘Revista Parlamentar’ (...) tem cousas
fome as famílias que não conseguiram em tempo
interessantes; mas não sei como publicaram nela
subtrair-se a essa tirania, e apresentar-se, como
(a páginas 18 e 19 do n º. 29-30) um artigo firmainúmeras vi, ao nosso exército e assim voltar
do, ao que parece em Buenos Aires, por um Dr.
a suas posses. — Se a população dessa infeliz
Baqueiro Leal, General Médico cujo propósito é
República ficou com efeito reduzida de 800.000
inocentar o Francisco Solano López, criticando
almas a 14.000 de sexo masculino, a culpa não
o Imperador cujo propósito não foi, como indica
A Baronesa de Loreto
foi dos aliados e sim do Ditador que, para proesse escritor, libertar o Paraguai, mas vingar a
longar no seu único interesse pessoal resistência
afronta injustificável feita ao Pavilhão Brasileiro
obstinada e cega, chegou a alistar pela força e levar à morte até
pelo aprisionamento, em plena paz, do vapor Marquês de Olinda
menores de 14 anos. — Desculpe este desabafo. — Senhora D.
no Porto de Assunção a 11 de novembro de 1864, e impedir, pela
Amanda, se achar possível dar publicidade a estas mal traçadas
supressão do poderio militar de López, a repetição de tal atentado
linhas (...), bastante lhe agradecerei; pois não posso dirigir-me a
e do da invasão do território brasileiro em duas províncias, atriescritores que me são desconhecidos. (...). a) Gastão d’Orleans.”
buindo também nesse artigo ao exército brasileiro procedimento
O depoimento do Marechal Conde d’Eu fala por si. Não há
desumano, absolutamente contrário ao que observou. Protesto
o que comentar.
sobretudo contra a alegação de que a Campanha das Cordilheiras
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Santos recebe a visita do
Príncipe Imperial do Brasil

N

o dia 4 de outubro último, o Príncipe Imperial
D. Bertrand de Orleans e Bragança esteve na
cidade de Santos, e ali realizou intensa programação. Inicialmente, visitou a Prefeitura Municipal,
onde foi recebido e homenageado pelo Prefeito Paulo
Alexandre Barbosa e seus secretários de governo. O
Prefeito lembrou a importância histórica da cidade
desde os tempos coloniais e durante todo o Império,
realçando também os momentos presentes, com sua
grande expansão populacional. Em seguida, presenteou D. Bertrand com uma coleção de obras escritas
por José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da
Independência, filho ilustre de Santos [1]. Antes das
despedidas, todos se dirigiram para a suntuosa Sala
Princesa Isabel, antiga Câmara Municipal, onde predomina grande foto da Princesa [2]. O local passará
por reformas e o Príncipe foi convidado para a sua
reinauguração. Deixando a Prefeitura, a comitiva do
Príncipe seguiu escoltada por batedores [3] até o Mendes Plaza Hotel, no Centro, onde D. Bertrand concedeu
várias entrevistas: primeiramente, para a Santa Cecília
TV, canal de televisão educativo que abrange várias
cidades da região; em seguida, para a jornalista Roberta
Lemos, da Rede Bandeirantes, líder de audiência em
seu horário [4]; finalmente, para vários órgãos da imprensa. Ato contínuo, recebeu Alex Santos, diretor do
Santos Futebol Clube, o qual, presenteou o Príncipe
com a camisa 10 do time, com o nome Dom Bertrand
escrito [5]. Para terminar o dia, o Clube 21 Irmãos
Amigos de Santos, representado por sua presidente
Elisabeth Ramos Antoniette, homenageou D. Bertrand
com um banquete no mesmo hotel [6], no qual o Príncipe discorreu sobre a participação de santistas ilustres
– especialmente de José Bonifácio – na formação de
nossa nacionalidade [7]. Organizaram os eventos e
acompanharam o Príncipe em todos os momentos dois
monarquistas atuantes da cidade, Dr. Paulo Eduardo
Costa e Prof. Clóvis Pimentel Jr.
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CARTÃO FIDELIDADE
Em vista do grande número de pessoas que se interessaram em
receber o Cartão Fidelidade oferecido pela Pró Monarquia aos
monarquistas que a auxiliaram, nos últimos anos, com trabalhos
voluntários e/ou doações regulares, a entidade resolveu estender
o privilégio aos que se comprometerem a fazer doações por 12
meses consecutivos. Aqueles que autorizarem os débitos através
do cartão de crédito serão presenteados com um pin do Brasão
Imperial e uma cartilha “Esquerda? Direita? Siga o melhor caminho:
Monarquia”. Os novos ﬁéis monarquistas passarão a receber este
boletim e informações relativas aos principais eventos monárquicos.
Não existe limite para doações, mas devido aos custos operacionais,
pede-se que as parcelas não sejam inferiores a R$ 50,00. Informações: apoio@monarquia.org.br ou (11) 2361-3214.
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Polônia: presente e futuro promissores
ENOS FRANCISCO BEOLCHI

O

s bons ventos monárquicos sopram sobre a Polônia, inflando as
esperanças do seu brioso povo.
Conforme já divulgado pela página da Pró
Monarquia nas redes sociais, a revista política polonesa “Polonia Christiana” publicou,
em recente edição, artigo em defesa da
restauração da Monarquia no país. Muitos
monarquistas pretendem restabelecer uma
Monarquia Hereditária na Polônia, assim
como até o ano de 1385, e não mais eletiva
(pleito entre nobres), como sucedeu do
século XV até o XVIII.
Sendo a Monarquia o governo essencialmente calcado na virtude, é razoável que,
junto com a proposta monárquica, deve vir
a de uma elevação moral e religiosa do povo
proponente. Nesse sentido, é natural que
tais fatos auspiciosos evoquem observações
mais próximas e análises mais particularizadas, no caso, da Nação polonesa.
Após sua libertação do comunismo, a
Polônia rapidamente se afastou da órbita
da Rússia, iniciando um profícuo retorno às
suas antigas tradições históricas. Essa sábia
decisão colocou a Polônia em uma trajetória
de sucessivos êxitos, angariando a seu povo
não só prosperidade econômica, mas também a preservação de sua identidade e fortalecimento de sua soberania, conjunção de
resultados, diga-se de passagem, difíceis de
serem obtidos em uma União Europeia que,
cada vez mais, impõe o enfraquecimento dos
valores ocidentais e promove o igualitarismo
e a dissolução das identidades nacionais.
A economia polonesa foi a única da
União Europeia que soube contornar a
recessão resultante da crise de 2008/ 2009,
e vem obtendo um crescimento médio consistente de 4% ao ano, nos últimos 20 anos
(1995-2016), gerado em sua maior parte
pelo setor privado, demonstrando que o
socialismo passa longe da economia nacional. Da década de 90 para cá, os poloneses
multiplicaram a sua renda média por cinco.
O maior componente da economia polonesa é o setor de serviços, com participação
de aproximadamente 62%, seguido pela
indústria com 34% e pela agricultura com
3,5%. O fato de um terço de seu PIB advir
do setor manufatureiro permite à Polônia
manter um bom nível de investimento,
sem aumentar em demasia o endividamento. Coerente com essa assertiva, a dívida
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polonesa em relação ao PIB é de cerca de
55% (2016), considerada baixa tanto para
os padrões mundiais como europeus, onde
a média de endividamento passa de 100%
do PIB. Segundo as projeções do Banco
Mundial (GDP – Global Economic Prospects, Jun 2017) o crescimento econômico
polonês deve se manter acima dos 3% para
os anos de 2017, 2018 e 2019.
A Polônia possui localização geográfica
central e estratégica no continente europeu.
No território polonês cruzam-se as principais artérias de comunicação que cortam a
Europa, tanto no sentido Leste/Oeste como
no Norte/Sul. Quatro dos dez principais
corredores transeuropeus cruzam o território
polonês. Pela via marítima, possui acesso ao
Mar Báltico, servido por quatro portos principais e outros auxiliares. O Porto de Gdansk
é o único do Mar Báltico apto para receber o
maior navio do mundo, com capacidade de
transportar mais de 18 mil containers.
A localização geográfica sensível e
central, no contexto geopolítico, também
faz da Polônia uma importante plataforma
de desdobramento e projeção de poder militar para a OTAN, dando apoio e suporte
defensivo aos países da Europa Oriental,
começando ao Norte pelos países bálticos
Lituânia, Letônia e Estônia, e mais ao Sul
pela Bielorrússia e Ucrânia, sendo que esta
última já se configura como um teatro de
operações de guerra híbrida, contra a Rússia.
O corajoso e resiliente povo polonês, por
larga e dramática experiência, é cônscio da
conjuntura geopolítica em que está inserido,
e por essa razão não subestima a importância da dissuasão militar, tanto que a Polônia
é um dos raros membros da OTAN que
empenha 2% de seu PIB no setor da defesa.
Não por acaso o Presidente americano
Donald Trump, no início de julho do presente ano, proferiu histórico e emblemático
discurso em Varsóvia, do qual destaco o
seguinte trecho: “Em nome de todos os americanos, permitam-me também agradecer
a toda a população polonesa pela generosidade que vocês mostraram ao receber
nossos soldados em seu País. A América
está ansiosa para expandir nossa parceria
com vocês e vocês são um povo que conhece
o verdadeiro valor do que defende. Estou
aqui hoje não só para visitar um antigo
aliado, mas para apresentá-lo como exemplo a outros que buscam a liberdade e que
desejam convocar a coragem e a vontade de
defender a nossa civilização. A história da

Polônia é a história de um povo que nunca
perdeu a esperança, que nunca se submeteu,
e que nunca se esqueceu do que é”.
O que a imprensa pouco divulgou é que
o discurso de Trump foi precedido pelo deslocamento de forças militares americanas
por meses, como a 3ª Brigada Blindada de
Fort Carson, Colorado, transferida para a
base polonesa da OTAN em Zagan, além
de outros contingentes posicionados na
região oriental da Polônia, como Suwalki
Gap, um trecho de terra plana ao longo de
aproximadamente 100 km, que consiste
em uma verdadeira porta de entrada para
forças blindadas que eventualmente venham
do Leste. Subdivisões dessas unidades
rapidamente se desdobraram em manobras
de treinamento conjunto com os países da
Europa Oriental (mais a Leste), como Estônia, Letônia, Lituânia, Bulgária, Romênia e
o já citado teatro de operações da Ucrânia.
Fazem parte também do incremento bélico
dissuasório polonês, mísseis de cruzeiro de
longo raio de ação, semelhantes aos que já
estão em funcionamento na Romênia, bem
como sistemas de defesa antimísseis.
Durante seu discurso, o Presidente americano também mencionou a importante
iniciativa “Three Seas”, assim chamada por
envolver as nações situadas entre os três
mares Báltico, Adriático e Negro. Trata-se de
uma iniciativa compartilhada, que se propõe
a impulsionar projetos de desenvolvimento
regional, visando principalmente ao eixo
transfronteiriço Norte-Sul, para a construção e modernização de infraestruturas nos
setores de energia, transporte e telecomunicações. Tanto a Europa Central como a
Oriental são dependentes do fornecimento
de gás da Rússia (Gazprom) e a iniciativa
“Three Seas” busca prioritariamente diminuir ao máximo essa dependência.
Ratificando o labor polonês na preservação de sua identidade espiritual, no dia
19 de novembro de 2016, no Santuário
da Divina Misericórdia, em Cracóvia, foi
celebrado o ato solene com a presença do
Presidente da Polônia, Andrzej Duda, no
qual Jesus Cristo foi entronizado como
Rei da Polônia! Vemos aí, mais uma vez, a
coerência polonesa, na qual a entronização
do Rei dos Reis precede a do rei temporal.
Gradualmente o centro de poder europeu
se desloca para Leste. O futuro aponta que a
Alemanha dividirá, pelo menos parcialmente, o poder com a nação de Santa Edwiges
e de Henrique I, da Polônia.

Como seria nossa vida se o
Brasil ainda fosse Império
ANDRÉ MARTINS DE OLIVEIRA

M

uito se tem especulado sobre
Fato pouco conhecido pelos braqual seria a situação do Brasileiros é que os planos para a conssil hoje, se a República não
trução, no interior do país, de uma
tivesse sido proclamada e, portanto,
nova Capital como Brasília não são
o Império tivesse seguido seu rumo.
da República, mas do Império. Fazia
Posso afirmar, sem sombra de
parte do projeto a construção de ferdúvida, que nosso país estaria numa
rovias para interligar a nova Capital a
situação bastante privilegiada, pois
todos os outros estados. Não é difícil
todo o trabalho de D. Pedro II teria
imaginar o êxito dessa empreitada, no
A Princesa Isabel seria uma continuadora
continuidade num Terceiro Reinado
final do século XIX e início do século
à altura de seu pai
com sua filha, a Princesa Isabel.
XX, com o auxílio dos negros assaIsso porque ela não seria uma frágil
lariados e agora proprietários rurais.
As estradas de ferro integrariam o país
governante, ofuscada pela sombra de
Com terras e trabalho no interior do
seu pai, mas tinha luz própria e suas
Brasil por certo hoje não existiriam
realizações deixariam sua marca no
as favelas e a extrema pobreza em
Brasil, assim como todos os govertantas cidades.
nantes da família Bragança.
Com sua forte preocupação soPodemos enxergar a construção do
cial, a Princesa Isabel promoveria
Brasil sob quatro formas distintas de
políticas voltadas à educação, saúde
administração. Na primeira, com D.
e proteção das pessoas mais vulneJoão VI, que construiu uma enorme
ráveis. Essas políticas acabariam
infraestrutura para o crescimento do
por criar uma enorme classe média,
país. Na segunda, com D. Pedro I, que
protegendo os mais necessitados e
impediu a fragmentação de um imenpromovendo a ascensão econômiso território, conservando a unidade
co-social da maioria da população.
do país. Na terceira, com D. Pedro II, que pacificou a nação,
Acredita-se que até o ano de 1950 o Brasil alcançaria um
promoveu o desenvolvimento e criou uma elite intelectual
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) igual ao de
que administrava o Estado com uma eficiência nunca
países europeus, e um progresso econômico superior
mais vista. E, por último, teríamos o governo da
ao dos Estados Unidos.
Princesa Isabel, que era dotada de grande firmeza
Na construção do Brasil como nação tivemos
de princípios ao lado de igual sensibilidade e
em D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II três etapas
compaixão pelos necessitados.
importantes. Infraestrutura, união do território e
O governo da Princesa certamente daria ênfase
desenvolvimento econômico. Restava a última e
aos problemas da sociedade, se preocuparia em
mais importante: o desenvolvimento e amadureresolver dificuldades sociais e daria bem-estar às
cimento da sociedade, que seria promovido pela
famílias. Era objetivo do Império, especialmente
Princesa Isabel.
O Eng. André
dela, providenciar uma realocação dos escravos
Não proclamada a trágica República, teríamos
Rebouças elaborou
uma Princesa fechando com chave de ouro o ciclo
libertos em 1888 pela Lei Áurea.
projeto de inclusão
social dos negros
Para isso, foi elaborado pelo engenheiro André Rede construção do Brasil, representado não só pelo
bouças um projeto de inclusão dos negros na sociedade
desenvolvimento de uma sociedade mais capacitada e
que consistia em dar terras e assistência técnica aos libertos
instruída, mas sobretudo pelo seu belo exemplo de Monarca
para que pudessem se desenvolver e ganhar o próprio sustento. A
voltada para o senso de justiça e caridade.
proposta era tão moderna que previa a construção de agroindúsTal sociedade não seria dependente do governo e, portanto,
trias próximas aos empreendimentos. Previa também a agricultura
seria mais dificilmente manipulada por políticos e enganada em
sustentável, visando ao menor impacto possível ao meio ambiente.
eleições. A família brasileira teria hoje uma vida muito melhor,
O Império tinha também planos de construção de mais ferrovias
com segurança e prosperidade.
pelo interior do Brasil, sendo para tanto utilizada a mão de obra
Então, quando me perguntam “Como estaríamos hoje se fôsagora remunerada dos ex-escravos. Além disso, receberiam terras
semos Império?”, respondo: “Teríamos um desenvolvimento,
ao longo das ferrovias em construção, podendo pagá-las com
em todos os campos, igual ou superior ao dos países do Primeiro
parte do salário. Trabalhadores rurais pobres também receberiam
Mundo, mas, sobretudo, estaríamos cumprindo nossa vocação de
a mesma ajuda.
grande Nação que a Providência Divina nos destinou a ser”.
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Página bem (mal) humorada

Ótima classiﬁcação – de trás para a frente
Agora é oﬁcial: o Brasil tem os piores políticos do mundo. Quem diz isso é o
insuspeito Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça), em seu Índice de Competitividade Global. Dos 137 países pesquisados, aparecemos na vexatória última
posição no item “conﬁança do público nos políticos”. Nosso destaque negativo
continua: no quesito “efeito da tributação no incentivo para trabalhar”, ocupamos
também a última colocação, e no “efeito da tributação no incentivo para investir”
ﬁcamos em (ufa!) penúltimo lugar. Custa acreditar que tenham tomado nossa
posição. Os destaques negativos nacionais continuam: qualidade da educação
primária, 127.º lugar; qualidade do ensino de matemática e ciência na universidade, 131.º lugar. É curioso notar a triste relação entre a corrupção política e a
péssima instrução escolar. Mas é explicável, porque uma população mal instruída
se torna presa fácil de políticos inescrupulosos. Tudo perfeitamente aﬁm com
a ação programática, sobretudo dos últimos governos populistas republicanos.

Povo furtado
Humilhado por pagar mais de uma centena
de impostos sem a justa compensação, o
brasileiro vem sendo vítima de mais uma
artimanha republicana: a bitributação
(imposto sobre imposto). Embora vedada
pela Constituição brasileira, o STF levou
anos para julgar ilegal a cobrança de PIS
e COFINS incidente sobre valores com
ICMS embutido. Aquilo que o homem minimamente instruído sabia ser um abuso,
magistrados da mais alta Corte levaram longo tempo para condenar. Conivência entre
os Poderes republicanos? A verdade é que o contribuinte pagou mais esta pesada conta.
Mas nada de alegria pela justiça que tardou, mas não falhou: Brasília estuda aumentar as
alíquotas de PIS e COFINS para “compensar” as perdas. Assim, ao invés de promover o
indispensável enxugamento do Estado, eliminando por exemplo as absurdas mordomias
nos três Poderes, os políticos tencionam mais uma vez meter a mão em bolsos cada vez
mais vazios. Sábio o Imperador D. Pedro II, que dizia: “Por que aumentar impostos se
podemos reduzir as despesas? Aumentar impostos é furtar ao povo”.

O preço da
corrupção
Estudo realizado pelo Fundo Monetário
Internacional indica que, não fosse a
corrupção, a renda anual per capita do
brasileiro poderia ser US$ 3 mil maior
do que é. O relatório, que teve como um
dos autores o economista brasileiro Carlos Eduardo
Gonçalves, professor
licenciado da USP
e pesquisador do
FMI, trata da percepção da corrupção na América do
Sul em geral, mas
especialmente no Brasil. Embora o assunto não
faça parte das atribuições do Fundo, a
repercussão mundial da Operação Lava
Jato levou a entidade a se debruçar sobre
o assunto e tentar avaliar o montante do
prejuízo causado pelos governos corruptos
da região. A origem do problema, segundo o economista, está principalmente na
excessiva regulamentação, a qual obriga
pessoas e empresas a pagarem propinas
para se livrarem dela. “Lugares em que
se tem mais burocracia são também mais
corruptos”, diz ele. É triste constatar que a
velhaca máxima republicana “criar dificuldade para vender facilidade” está presente
em todos os níveis de nossa administração
pública.

Vaca sagrada
Os tais “direitos trabalhistas” viraram no Brasil verdadeira vaca sagrada. Tocar nessa
“divindade” seria o mesmo que se condenar inapelavelmente ao inferno. Tudo muito
bonito, até que o cidadão, desempregado, decide sair do País e vai procurar serviço
nos Estados Unidos. Lá, o sistema é bem diferente: nas relações de trabalho, vale o que
consta no contrato e nada mais; férias, 13.º, licenças, contribuição sindical obrigatória
e os demais penduricalhos impostos pela nossa CLT, nem pensar. As partes podem
encerrá-lo quando quiser pagando multa, se prevista. Resultado: lá o emprego é pleno
e a pessoa pode escolher onde trabalhar. As disputas trabalhistas na Justiça são praticamente nulas. Conseqüência: o empregado “cheio de direitos” daqui mal sobrevive
com seu salário, enquanto nos EUA tem nível social equivalente à Classe A do Brasil.
Nossa República, com regras trabalhistas até na Constituição Federal, conseguiu
inviabilizar negócios e infernizar a vida de patrões e empregados ao mesmo tempo.
A vaca já foi pro brejo, está atolada até o pescoço, mas ai de quem ousar mexer nela!
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