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POLÍTICA NO BRASIL

A CAMINHO DO BREJO
Mensagem recebida em 22/03/18 do colega geólogo e professor Moacir:
“Fantástica a coluna da Cora Ronái hoje no O Globo! Divulguem!”
© https://m.oglobo.globo.com/cultura/a-caminho-do-brejo-20606929

[Obs. Tenho postado muitos links para textos importantes como este, mas vários sites vêm sendo cancelados (“volatilizados” no universo cibernético). Assim, visando
garantir a preservação futura desta memória importante, o texto é copiado abaixo, mas recomendo acessar o link acima para ver a fonte original. Manfredo Winge]

A caminho do brejo
Cora Ronái

A sociedade dá de ombros, vencida pela inércia.
Um país não vai para o brejo de um momento para o outro — como se viesse andando na
estradinha, qual vaca, cruzasse uma cancela e, de repente, saísse do barro firme e embrenhasse
pela lama. Um país vai para o brejo aos poucos, construindo a sua desgraça ponto por ponto,
um tanto de corrupção aqui, um tanto de demagogia ali, safadeza e impunidade de mãos dadas.
Há sinais constantes de perigo, há abundantes evidências de crime por toda a parte, mas a
sociedade dá de ombros, vencida pela inércia e pela audácia dos canalhas.
Aquelas alegres viagens do então governador Sérgio Cabral, por exemplo, aquele constante ir e
vir de helicópteros. Aquela paixão do Lula pelos jatinhos. Aquelas comitivas imensas da Dilma,
hospedando-se em hotéis de luxo. Aquele aeroporto do Aécio, tão bem localizado. Aqueles
jantares do Cunha. Aqueles planos de saúde, aqueles auxílios moradia, aqueles carros oficiais.
Aquelas frotas sempre renovadas, sem que se saiba direito o que acontece com as antigas.
Aqueles votos secretos. Aquelas verbas para “exercício do mandato”. Aquelas obras que não
acabam nunca. Aqueles estádios da Copa. Aqueles superfaturamentos.
Aquelas residências oficiais. Aquelas ajudas de custo. Aquelas aposentadorias. Aquelas vigas da
perimetral. Aquelas diretorias da Petrobras.
A lista não acaba.
Um país vai para o brejo quando políticos lutam por cargos em secretarias e ministérios não
porque tenham qualquer relação com a área, mas porque secretarias e ministérios têm verbas —
e isso é noticiado como fato corriqueiro da vida pública.
Um país vai para o brejo quando representantes do povo deixam de ser povo assim que são
eleitos, quando se criam castas intocáveis no serviço público, quando esses brâmanes acreditam
que não precisam prestar contas a ninguém — e isso é aceito como normal por todo mundo.
Um país vai para o brejo quando as suas escolas e os seus hospitais públicos são igualmente
ruins, e quando os seus cidadãos perdem a segurança para andar nas ruas, seja por medo de
bandido, seja por medo de polícia.
Um país vai para o brejo quando não protege os seus cidadãos, não paga aos seus servidores,
esfola quem tem contracheque e dá isenção fiscal a quem não precisa.
Um país vai para o brejo quando os seus poderosos têm direito a foro privilegiado.
Um país vai para o brejo quando se divide, e quando os seus habitantes passam a se odiar uns
aos outros; um país vai para o brejo quando despenca nos índices de educação, mas a sua
população nem repara porque está muito ocupada se ofendendo mutuamente nas redes sociais.
Enquanto isso tem gente nas ruas estourando fogos pelos times de futebol!
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De: Manfredo Winge
Enviada em: quinta-feira, 22 de março de 2018 16:56
Para: Moacir José Buenano Macambira (moamac@ufpa.br)
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(dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br)'; 'Sen. Paulo Paim
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Assunto: CORA RONÁI: A CAMINHO DO BREJO

Prezado Moacir e demais, políticos, cronistas, colegas,..
recebi por whatsapp e estou repassando esta beleza de crônica.
Peço que repassem ao maior número possível de correspondentes objetivando um melhor
entendimento entre todos os nossos conterrâneos com vistas a se ter a força das multidões para
ouvirmos mais e discutirmos mais - de forma civilizada - sobre nossos reais problemas e
soluções possíveis (e até aparentemente impossíveis), evitando tantos “ideologismos”, verdades
acabadas, “aleivosias politicamente corretas”, extremismos, etc. que vêm permeando nossos
noticiários e, assim, sairmos desta situação grave pela qual passa o País.
Uma solução imediata e permanente para melhorar nossa democracia é: votarmos melhor e
sempre buscando gente nova, com atestada competência e não enraizada nessa “política” de
ladrões e incompetentes. Vejam outras sugestões em Pequenas Sugestões - Grandes Resultados.
Este e-mail e eventuais ponderações, críticas e sugestões – se condizentes com o assunto e
linguagem adequada– serão postadas em PARA_REFORMA_POLITICA.
Manfredo Winge
http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)
From: Brenno Silva Filho
Sent: Thursday, March 22, 2018 6:18 PM
To: Manfredo Winge
Subject: Re: Fw: CORA RONÁI: A CAMINHO DO BREJO

Plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac, plac.
Se entendesses a minha onomatopeia Manfredo, descobririas que estou aplaudindo o texto que
acabas de repassar. O que não podes perceber, é claro, é que estou fazendo isso de pé, diante do
computador.
Sou forçado a comentar, no entanto, sem mudar minha atitude por causa disso, que senti um
leve cheirinho de tendenciosidade quando ela cita nominalmente Lula e Dilma podendo ter
tomado o caminho de não dar nome a boi nenhum ou o de incluir mais alguns patifes
devidamente consagrados como tal e pertencentes a esta manada de delapidadores de dinheiro
público. Já que decidiu citar nomes o de Temer não poderia faltar em hipótese alguma, pois
trata-se efetivamente de um dos maiores gangsteres da política brasileira, como bem o definiu
seu cúmplice Joesley Batista.
Não sou petista, como sabes, mas achei estranha a omissão de referência a safados pertencentes
ao PMDB.
Um abraço.
Brenno.
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From: Manfredo Winge
Sent: Sunday, March 25, 2018 7:27 PM
To: Brenno Corrêa da Silva Filho
Subject: Fw: CORA RONÁI: A CAMINHO DO BREJO

Brenno, e em c/co colegas e demais,
obrigado pela força nesta “briga” pela busca do “bom senso” que carece neste mar agitado por
agitadores e por inocentes úteis à roubalheira infindável – apesar da importante ação da Lava
Jato - e sob olhares de paisagem dos alienados e olhares mortiços dos desvalidos e ignorantes.
Tudo isto dando vez a que o País seja cada vez mais permeado pelas gangues e milícias que vão
instituindo a lei da força bruta, dos latrocínios, achaques, roubos de carga, narcotráfico,..
principalmente em áreas de favelas e assemelhadas desapeando do cavalo, assim, a nossa
democracia de forma progressiva sem que se tenha soluções permanentes visíveis, já que não vai
ser a força bruta - sem visão de Estado, sem inteligência e sem sabedoria (vontade política?) que conseguirá resolver esta grave e caótica situação.
Quanto as tuas críticas à autora, acho que o importante é o conteúdo geral que nos indica aquilo
que todos queremos: “BASTA DE SAFADEZA”. Pode-se dizer que o Temer et caterva foram
implicitamente apontados quando a autora indica “A lista não acaba.”.
Se ele fosse sério deveria ter, junto com a Dilma, renunciado quando começou a se ver o
estrago total da administração pública e da economia brasileiras resultantes desses anos de
governo centrado em assaltar o Tesouro, empresas estatais, os contratos governamentais,.. e
com tentáculos alcançando vários países “amigos” mas, sempre, com interesse centrado em
ampliar e sofisticar a estrutura cleptocrática e em instituir mecanismos de eterna recondução ao
poder, como bolsas de mendicância, “cala-boca$$” a aliados... propaganda governamental (que
deveria ser proibida).
Abraço
Manfredo

Voltar para: SITE ou Para Reforma Política
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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