
GUERRA   AO   IRAQUE ! 

SOLUÇÃO,  INSANIDADE  IDEOLÓGICA  OU  OMISSÃO ? 

(17.03.2003) 
 

O mundo presencia.  O mundo vê.  O mundo se cala. 
Afora alguns países, que se podem contar nos dedos de uma mão, com forte ou nem 

tanta representação na ONU, e movimentos populares e da sociedade civil organizada, o 
mundo, isto é, as demais nações, parecem deliciar-se com o que está para vir : “em nome da 
Paz e da segurança mundiais”, em nome da “democracia”, e também invocando o nome do 
divino, cá, no Ocidente, poder-se-á então, com “legítima” autoridade, reviver os milenares 
conselhos imperialistas de Deus, todo o seu ódio e sua formidável política de terra arrasada, 
para se “evitar” a guerra. . .  (Pode conferir; está por praticamente todo o Velho Testamento.) 

Está se falando, ou melhor, não está se falando, pelo menos com a ênfase necessária, 
do conceito ideológico insano de “guerra preventiva”.  Seria cômico se não fosse gravíssimo !  
E o mundo, as mesmas nações, e sempre engrossadas pela complacência ou conivência da 
grande mídia, igualmente se calam.  São os países-carneiro. Ou seja, aqueles que, 
independentemente de se eleitos ou se não, se mui representativamente eleitos ou se não, 
entre outras tantas características lanosas e larga e diariamente criticadas pelos colunistas de 
jornal, tudo o que realmente fazem é obedecer, e esquecem representar a maior parte, 
esmagadoramente falando, dos Seres Humanos do planeta, que com seus tão maltratados 
povos, e por isso mesmo, fornecem todas as condições materiais a tanto desenvolvimento no 
“Primeiro” Mundo. 

“O subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento.  É sua conseqüência.”  
(Eduardo Galeano) 

  E nenhum questiona o país, este sim, de maior potencial bélico e o mais belicoso após 
a Alemanha de Hitler, o mais desumano ante a imposição de suas políticas econômicas e as 
quais jogam a bilhões (b-i-l-h-õ-e-s ! quatro quintos do planeta !), na mais plena ou ainda que 
parcial miséria apenas material, afora a emocional que isso implica e não só no “Terceiro” 
Mundo.  Sobrevivem com  nada, isto é, nem sabem se irão comer no dia seguinte 800 milhões 
de Seres Humanos; ou com até um dólar/dia 1 bilhão e 200 milhões; e 2 bilhões e 800 milhões 
com de um a até dois dólares por dia. 

Em suma, não se questiona por que o governo dos Estados Unidos da América pode se 
armar contra  t-o-d-o  o mundo, mas ninguém contra ele !  Nenhum país, governamentalmente 
falando, questiona “a maior democracia do mundo”.  Como se não sobrassem motivos para tal :  

 “Os Estados Unidos vinham sofrendo uma série de importantes reveses no quadro da 
ONU.  Em março (2001), foram expulsos (grifo meu) de sua Comissão de Direitos Humanos, 
por ter votado sistematicamente contra TODAS as resoluções aprovadas por aquela instituição, 
desde 1948 – grifos meus.  Em junho (2001), a Conferência de Boon aprovou o Protocolo de 
Kioto (de proteção ao meio-ambiente, pelo qual os EUA, sozinhos, são responsáveis pela 
emissão de 25 % dos gases-estufa - n. a.), por 178 votos contra um (Estados Unidos).  Em 
seguida (julho), os Estados Unidos foram levados a se retirar da Conferência contra o Racismo, 
de Durban, junto com Israel.”   

“Os Estados Unidos da América não aderiram (grifo meu) a boa parte dos instrumentos 
internacionais de direitos humanos vigentes.  Entre outros, ao Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos,  Sociais e Culturais; a nenhum dos dois protocolos do Pacto de Direitos Civis e 
Políticos; à Convenção contra o Apartheid; à Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes 
de Guerra e de Lesa-Humanidade (não são malucos – n. a.); à Convenção sobre a Eliminação 



de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; à Convenção sobre os Direitos dos 
Trabalhadores Migrantes e suas Famílias; à Convenção sobre a Supressão do Tráfico de 
Pessoas e a Exploração da Prostituição de Terceiros; à Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados; à Convenção de Ottawa, de 1977, que proíbe as minas antipessoais. . .”  
“Tampouco votaram pela criação de uma Corte Penal Internacional (. . .)  Sobre mais de 170 
convênios da Organização Internacional do Trabalho, os Estados Unidos aderiram somente a 
doze e que não fazem parte dos principais (. . .)  Ao ratificar o Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, formulou reservas a numerosos artigos, entre eles o artigo 6.5, que proíbe a 
aplicação da pena capital por delitos cometidos antes dos 18 anos e, em nome da liberdade de 
expressão, ao artigo 20, que proíbe a propaganda de guerra e a apologia do ódio nacional, 
racial ou religioso.  É um dos dois países do mundo (o outro é a Somália) que não ratificaram a 
Convenção dos Direitos da Criança.” (Revista Caros Amigos nr. 53 – Agosto 2001) 

Após a Segunda Grande Guerra, que se fez justamente para que se a-c-a-b-a-s-s-e com 
todas as guerras, os governos dos Estados Unidos se alçaram à condição de reduto moral, 
político e econômico do mundo, a um mesmo tempo em que, na proporção inversa, foram se 
transformando, por algo de bom que ainda tivessem, de forma tão ruim e completa, nos mais 
plenos e mais cabais vilões de toda a Humanidade ! 

  “Se Hitler tivesse feito uma quarta parte do que George W. Bush está fazendo teria sido 
arrastado ao banco dos réus da consciência universal enquanto agora todo mundo parece 
aceitar a idéia de que isso é normal.” “A verdadeira razão que levará à guerra, apesar da 
atitude conciliadora de Bagdá, é a vontade dos EUA de se apoderarem do petróleo do Oriente 
Médio.” (Tribuna da Imprensa, 16 e 17.11.2002 ) 

Quando um líder da extrema direita como o francês Jean-Marie Le Pen faz uma 
acusação dessas aos Estados Unidos, a de tentarem impor sua vontade política, seu 
imperialismo, ao conjunto do mundo, é de se  prestar atenção. . .   

E  quando Jacques Chirac, um pouco menos  ultradireitista, surge no cenário 
internacional como o mais progressista dos chefes de Estado nessa questão do Iraque, é 
porque as leis internacionais e contra os Direitos Humanos estão sendo tão barbaramente 
pisoteados, e com prenúncios de desdobramentos tão tétricos  para toda a Humanidade e o que, 
se nossos presidentes deixarem, se apoiados, claro, por nossas “lideranças”, que manipulam o 
Povo, poderá nos levar a uma situação política, social e desumana maior de opressão e 
espoliação de nossos direitos não só Humanos como trabalhistas, como no início do 
século  XX.  Isso são os pontos pelos quais uma ou outra personalidade ou nação, numa 
demonstração de até este momento, sensatez, lucidez e de respeito aos Direitos Humanos e 
civis, se “atrevem” a os tentar manter.   

Uma bárbara vergonha !  Chefes de Estado deixarem somente um, dois ou três tentarem 
barrar a insanidade ideológica e a falta de caráter de George W. Bush, o mais poderoso do 
mundo e com um apoio de peso : o primeiro-ministro Tony Blair, da Inglaterra.  Não se fazem 
mais chefes de Estado como antigamente. . . 

É de se lembrar o título ganho por sua excelência Bush son, eleito entre executivos 
financeiros em pesquisa da Global Invest, que recentemente o apontou como o maior perigo 
para a Humanidade, e noticiado pela coluna Fato do Dia da Tribuna da Imprensa do Rio de 
Janeiro, em 11.10.2002.   

“Mais perigoso até que o próprio Saddam Hussein e Osama bin Laden”.  
Bush son já apresentou até um projeto completo de reconstrução do Iraque !  É muito 

cinismo !  E muito vaquismo de presépio correspondente !  Veja mais alguns motivos pelos 
quais Bush son, a louca de Washington, histericamente quer porque quer a guerra contra o 
Iraque.  Mataria vários coelhos com uma só cajadada.  Dispensa comentários. 

“Bush não foi eleito pela maioria do povo de seu país.  Venceu graças à fraude mais 
descarada, típica de qualquer republiqueta de banana.  No dia 20 de janeiro, quando  prestou 



juramento para ser empossado como novo chefe da Casa Branca, Washington amanheceu 
ocupada por 7.000 agentes de polícia, por temor de manifestações. Foi uma cena sem 
precedentes nos Estados Unidos.”  “Não há, obviamente, evidências de que os ‘homens de 
Bush’ armaram o atentado em Nova York e Washington. Mas nada prova o contrário.”  “É óbvio 
que os fabricantes de armas (e seus correlatos de espionagem) estão abrindo várias garrafas 
de champanhe.  E também é óbvio que, se a operação toda ganhar a dimensão que Bush 
espera (e ganhou – n. a.), a economia americana em recessão ganhará um novo fôlego.  
Sempre foi assim, e não há razão para ser diferente.”  “Assim, Bush e seus asseclas devem 
estar secretamente comemorando os efeitos do atentado de 11 de setembro.” 

“Até o dia 11 de setembro, as instâncias que mandam no mundo globalizado – G-8 (os 
sete países mais ricos do mundo + a Rússia – n. a.), FMI, Banco Mundial e a Organização 
Mundial do Comércio – estavam cada vez mais isoladas e desmoralizadas, sob o impacto de 
crescentes mobilizações de rua. As manifestações de Gênova, que chegaram a mobilizar 
300.000 pessoas após o assassinato do jovem italiano Carlo Giuliani, 23 anos, colocaram em 
um novo patamar o movimento contra a globalização. Os ricos estavam na defensiva, não 
tinham nenhuma proposta, não apresentavam nenhuma iniciativa.” 

“Existe um país cuja localização geográfica é absolutamente estratégica, justamente por 
ser a região de passagem entre o Oriente médio e a Ásia Central.  Esse país se chama 
Afeganistão.  O cerco dos Estados Unidos ao Taleban só aparentemente tem algo a ver com o 
‘combate ao terrorismo’. Trata-se, na verdade, de criar as condições geopolíticas para o 
controle das mais vastas reservas de petróleo do planeta (grifo meu), situadas em uma região 
que, historicamente, foi ‘área de influência’ da Rússia czarista e depois da União Soviética.”  (O 
Afeganistão já foi – nota minha.) 

“Os cinco países da bacia do Cáspio – Azerbaijão, Cazaquistão, Irã, Rússia e 
Turcomenistão – possuem reservas estimadas em 200 bilhões de barris e um volume 
comparável de gás. Apenas Azerbaijão, Cazaquistão e Turcomenistão contêm mais petróleo e 
gás do que o Golfo.” (todos os parágrafos foram extraídos de Caros Amigos  nr. 55 – outubro 
2001) 

  
A impressão, errônea, é a de que todos os países omissos se locupletarão com isso.  Só 

que, como países-carneiro, a gravitarem em torno das sandices e da insanidade ideológica de 
um chefe de Estado de “Primeiro” Mundo e seus asseclas, e cuja política e ideologia seja a de 
espoliar esses povos, cá, na América Latina, devidamente pastoreados por todas nossas 
lideranças-ovino, tudo o que lhes caberá será a mera continuação de sua própria exploração, 
em detrimento desses Povos, claro, de quem tudo se tira, tudo se suga, para se continuar a 
atender e não decepcionar (fundamental) a quem lhes empresta a corda, para a qual entram, e 
sempre, com o pescoço de suas próprias populações. . . 

Aí surge uma pergunta, que não cala : como, por que, aqueles que podem mais que os 
outros, não conseguem convencer governos ou governantes a se pronunciarem perante seus 
povos, numa questão tão pungente ?  E a lhes cobrarem, publicamente, não só coerência 
quanto sanidade ideológica ?  No  caso do Brazil e ao qual muitos insistem em dizer que isto 
aqui é uma “democracia”, outra sandice ante 70 milhões de miseráveis e pobres, estes apenas 
os mais  excluídos, e que virou Brasil e o que não acredito, posto não haver N-E-N-H-U-M-A 
razão para isso : doar migalhas até FHC fazia, e o atual governo mudou a ajuda do sacripanta 
de 15 reais por criança, isto é, R$ 0,50/dia, para 50 reais por família ! ora, dizer-se que no 
Nordeste uma família tem só 5 filhos é brincar. . . E já estaria perdendo.  Mas o comum são 
7, 8, 9, a até mais crianças; aí é só fazer as novas contas. . .  Pelo contrário, o que há é que 
aumentou foi a P-R-E-O-C-U-P-A-Ç-Ã-O, ante a tentativa do aprofundamento do roubo de 
m-a-i-s direitos do Povo, apenas para se ficar na reforma da Previdência, pois que não têm 
coragem de tirar de quem tem A  CULPA, ou seja, dos sonegadores dessa Previdência : 
empresas (grandes, médias e pequenas), e estados, municípios e a própria União.  Esses 
últimos, responsáveis por 18 % do “déficit” – que não existe ! 



Então, não estaria na hora de toda (quase toda mesmo ! enche o maracanãzinho !) a 
Imprensa se reunir e CONVOCAR, democraticamente (é  assim que se fala ?), o presidente da 
República, em canais abertos de televisão e rádio, ao vivo (se não é conivência), e 
questionar-lhe – e a seu intentado governo democrático-popular – toda a sua pretensa 
coerência em relação à Solidariedade “universalista” em relação ao Povo do Iraque ?  Por um 
dia inteiro.  O que chamam de “democracia”, essa vã esperança e engodo com o qual os 
governos vão levando seus povos ao matadouro ainda em vida, por toda a vida, por apenas 
cumprirem ordens externas, não seria isso ?  Convocar o presidente da República para que 
desse satisfações ao seu Povo sobre qual o posicionamento oficial da Nação, ou quais os 
acordos internacionais que o impedem , acerca de uma bárbara e iminente guerra ?  Porém, 
inquirido, cobrado por ele, o Povo, numa de suas formas mais “democráticas”, isto é, por seus 
jornalistas, os profissionais da informação no mundo, para que sua população saiba, sem 
enrolações, quais os rumos reais que intenta o novo governo ?  Isso não seria um dos 
exemplos maiores de “democracia” ?  Será este realmente um governo democrático-popular, 
como se apregoa ? 

  Por que, por exemplo, em seu discurso no III Fórum Social Mundial não incluiu ele a 
Ásia como também digna dos olhares da América Latina ?  Carneirismo explícito, ante a 
iminente questão do Iraque ?  Por que, se fez tanta questão de ir a Davos e andou até 
roubando a cena por lá, após ter, para alguns, “cristalizado” sua liderança, não tentou 
formalizar um documento conjunto de toda a América Latina dizendo “NÃO À GUERRA” ?  Por 
que se omite tanto, pragmaticamente, em sua Solidariedade “universalista” ?  Por que chamou 
em Davos de “oportunidades históricas” tanta conquista, espoliação, colonização e dominação 
econômica dos países ricos ao longo de séculos e séculos ? . . .  Exatamente nossos algozes e 
os de todo o “Terceiro” Mundo ? . . .  Por que, ao invés da mais inconcreta proposta sua, a de 
que, vaziamente, no atacado, os países ricos “acabem com a fome” dos Seres Humanos dos 
países pobres, a qual aqueles mesmos criam e que mui diligentemente sempre o fizeram, não 
apresentou ele números concretos de proposição, percentuais, formas alternativas de correção 
de tanta desumanidade ao longo dos tempos e que há tantas e tantas por aí, e que o PT 
saberia preparar muito bem um estudo sobre o qual, no mínimo pudessem medir, até contestar 
ou rejeitar, mas por que não apresentou algo palpável, real, legítimo ? !  Por que não lhes 
apresentou suas promissórias sem endosso ?  Ou seus cheques eternamente 
sem-fundos, para tal resgate ? . . .  

Mas como se conciliar tal legitimidade com as tais “oportunidades históricas” ?  Por que 
não lhes mostrou sua disposição de acabar com a condição de gado humano no mínimo da 
metade do nosso Povo, uma vez que não serão dois, três, quatro ou cinco dólares/dia que o 
farão, e, a partir de sua Liderança, também dos povos nossos irmãos, cá, na América Latrina, e 
posteriormente em todo o mundo ? . . .  Ou  não mais lhe são afeitos tais planos que, tenho  a 
mais plena certeza, um dia, ou por muitos dias, fizeram parte  de suas tão nobres “utopias” 
? . . .  E de seus companheiros também.  A de se libertar o Ser Humano dessa vida de nada, 
de espoliação, opressão e da mais plena confusão interior.  A de um mundo sem Amor. . .  

“As utopias são ficção científica, e já aprendemos que há jeito de transformar esta em 
realidade.”  (Skinner) 

Este não é um mero pensador, mas um cientista objetivo !  Que na trilha de Pavlov 
concebeu a sua teoria do reforço. 

  Para onde quer(em) ir ?  Para o pódio da mesmice e da limitação ?  Para ser mais um 
a fazer múúúúúúú, aos donos do mundo ?  Nosso mundo não  carece de tantas e tamanhas 
mudanças, viradas históricas, que venham a retomar um projeto Humano não só inacabado 
quanto completamente deturpado e retrocedido, no que diz respeito ao respeito e elevação da 
alma Humana, da nossa realização interior, no fundo, o mais importante item a ser preenchido 
dentro de nós ?  E que tudo o mais são caminhos tergiversantes e ludibriadores a tudo isso ?  
À nossa Felicidade ? 

O que estava ele dizendo, qual um garoto-propaganda multinacional em plena televisão, 
ao mostrar (um chefe de Estado), cheio de carinho. . . a camisa da Pepsi-Cola ?  Se ainda 



fosse a Petrobras !  Sequer mostrou o emblema do Coríntians, motivo do comercial. . .  Ao 
menos, foi o que a Imprensa nos mostrou.  

No Brazil, a prostituição capitalista virou, sim, uma ordem !  Até no futebol : o símbolo do 
clube virou coisa menor; praticamente não aparece mais, não vale mais nada; mas quase 
apenas o nome do seu cafetão.  Que tal uma leizinha quanto a essa barbaridade e prostituição 
esportiva, hein ?  Tipo lei dos genéricos ?   

Estão criando não apenas um povo vendido, mas um mundo completamente prostituído 
de valores éticos e morais.  Já que a Nação do “Terceiro” Mundo, a grande mãe prostituta, a 
que se vende à vista dos filhos, mas como uma mãe prostituta negligente e sem caráter, ao 
invés de aplicar o dinheiro dentro de casa, ao menos para boa alimentação, educação e 
conforto dos seus, gasta-o com bebidas e com homens, com os quais enche a casa. . .   

A grande mãe prostituta, a nação Brazil, é exatamente assim. . .  Os proxenetas 
continuam no poder, pois, após venderem a Pátria, o solo e o subsolo, as ferrovias, as estradas 
e etc., e sequer se esboçar uma retomada de tudo o que é do Povo e pertence ao Povo, vão 
vender agora um dos maiores bens que pode ter uma Nação : a Previdência desse Povo, a 
Previdência Social. . . 

Voltando, estaria então Sua Excelência acenando como será a política econômica às 
multinacionais, de mesmos moldes da de FHC,  apesar de toda sua fantástica bagagem 
política Humana que formou, mas a qual jogou toda fora, ao longo de seu caminho ao 
Planalto ?  Pois parece se “esquecer” de certas condições inarredáveis a que se consiga o que 
diz que se propõe.  Resumindo : estaria ele confirmando, mais uma vez e não tão 
criptograficamente assim que, conforme seus discursos para a elite na campanha, nada vai 
mudar ?  Que está tudo garantido ?   

E o pior é que nada disso é brincadeira.  Dado isso e mais todo um resto de omissão e 
tentativa de partir pra cima do Povo Brasileiro como exatamente também fez o 
governo-fantoche de Fernando Henrique Cardoso e suas forças de apoio, e as quais o novo 
governo está fazendo de um tudo para também aliciar, só posso concluir pela sua mais 
completa carneirização, em relação a quem realmente governa o mundo : o  Capital.  Só posso 
concluir pelo jogo de cena inútil de Davos.  Isto é, inútil não só para o Povo Brasileiro, mas para 
o continuísmo de tudo o que sofre a América Latina, bem como para os povos de todo o 
“Terceiro”  Mundo.   

Não estou cobrando ações governamentais de um grupo que está no poder há dois 
meses e meio.  Estou cobrando a disposição, a roupagem ideológica que qualquer governo, 
intitulando-se “democrático-popular” e que promete o que prometeu, teria que ter e já ter 
demonstrado, se realmente quisesse ou se propusesse a mudar tanta coisa em um país 
explorado, vendilhado e despojado pela elite internacional e nacional, até aqui.  Roupagem 
essa a qual não consigo enxergar.  Tudo o que vejo é muita lã bruta. . .  Pois sequer o discurso 
mudou : “A culpa é dos Seres Humanos Trabalhadores e dos aposentados.  Reduz-se os 
salários deles, como sempre foi feito, e as aposentadorias, e tudo se resolve. . .”   

E se intitulam “dos Trabalhadores”. . .  Ainda não estou utilizando a outra leitura. . . 

E se Lula quer o bem do Povo, seja brasileiro, latino-americano ou do planeta Terra, 
esse mesmo Lula que conclamou, neste III Fórum Social Mundial, a aglutinação das forças da 
América Latina, não só comerciais quanto políticas, pergunte-se :  para quê ?  Como ?  Para 
quando ? !   

A hora é agora !  Já passou !  A independência, o fortalecimento e a soberania da 
América Latina só se farão através de sua união, prática, com demonstração clara de 
Solidariedade entre si e de respeito e posicionamento pela Vida em todo o planeta !  Isso é 
exemplo da mais extrema necessidade a se passar para as novas gerações.  Até para as mais 
velhas e que estão no poder, ou que este intentam. Omitir-se em bloco sobre uma questão tão 
pungente e Humanitária como a do Iraque, já está sendo um atestado de fraqueza, submissão 
e fragmentação, de todo o nosso continente !  E o que certamente espera e deseja Bush son, 
como garantia real e fidejussória dos rumos da tão por nós, o Povo, indesejada negociação 



sobre a ALCA, por tudo o que esta significa contra ele. . .  Ou seja, que apesar de toda a 
pompa e espalhafato, nada tenha realmente mudado, ao sul do Rio Bravo. 

“Em 1948 plantamos carvalho, não plantamos couve” – disse um general, à época da 
ditadura empresarial-militar, sobre a rígida doutrina de “segurança nacional”.   

Plantaram tão bem que exterminaram, literal ou ideologicamente falando, toda uma 
geração que lutava pelo então ainda Brasil, e a dos filhos destes.  E o que, por tal, não poderia 
trazer paz ao emocional Humano. . .   

O que pretende o presidente Lula para o nosso país, qual a real seriedade e serventia 
de seu governo para a América Latina e para o mundo, se seu partido se ocupar meramente 
em plantar hortaliças em seu próprio quintal ? . . .  E ele sabe muito bem do que estou falando, 
pois não pode também ter se “esquecido” disto : 

“O interesse maior (das elites, dos dominadores – nota minha) é minar a idéia de 
solidariedade.”  “A preocupação com o outro é hoje a mais profunda e revolucionária idéia” – 
grifo meu.  (Noam Chomsky) 

E se a América Latina tem – ou algum dia quis – cumprir um papel realmente não só 
importante quanto crucial, de aglutinação, de formação de um bloco político continental para 
negociar com os países desenvolvidos, então já poderia ter se feito notar, em toda a Europa e 
também em todo o mundo, pois que junto com a fome a Vida também não pode esperar, 
assinando, repito,  conjuntamente um documento de oposição a mais uma insana guerra 
“de  prevenção” do governo norte-americano, contra um país atrasado e que doze anos sequer 
foram suficientes para sua reconstrução.   

Já coloquei essa proposta desde 30 de janeiro a um jornal, e posteriormente a uma 
revista.  Sem  sucesso.  Uma proposta de simples resistência pacífica. . .  Imagine se não fosse 
algo que imortalizou a Ghandi e a Martin Luther King. . .   

E cada governo do Cone Sul que negasse/negar tal solidariedade Humana com um 
Povo que está para ser novamente bombardeado, estaria atestando, também, o quanto de 
dependência ainda pretende para sua própria população. . .  Isto é, o quanto de exploração a 
seu Povo por todas as elites já citadas ainda tentaria assegurar, além de não ser digno de 
viver. . .  Será isso que preocupa Lula e seus acólitos ?  Seus acordos ?  Já que a Bush son 
pouco importa se ainda não inventaram bombas ou mísseis que só atinjam alvos militares, 
soldados fardados, quartéis e fortalezas subterrâneas.  De preferência até inventassem (o que 
fazer ?) tais armas de morte que, igualmente a seus mísseis buscadores, mas que não 
distinguem o Povo para não o atingir,  procurassem apenas a quem “galões” ostentassem em 
suas fardas, ou milhões de votos em ternos bem cortados, pois que seus soldados jamais 
odiariam seus colegas, seus irmãos Humanos de outras nacionalidades, jamais lhes jogariam 
bombas ou lhes apertariam gatilhos, e a suas famílias, não fosse por mero orgulho daqueles, 
sua sede de poder, insanidade ideológica ou demência mesmo.   

Enganam o mundo inteiro, pois falam em Paz e apenas a movimentação financeira da 
produção e venda de armas só perde para o setor petróleo. . .  E ninguém, que pode, faz essa 
denúncia de forma sistemática.  É uma equação !  É matemático !  É lógico !  É racional !  Se 
mais e mais  armas, e sempre e sempre mais, como então “Paz”,  “Paz”,  “Paz” ? . . . 

Enquanto nossos governantes não se prestarem a dizer a verdade a seus povos, 
enquanto não proliferar a sanidade ideológica, isto é, a responsabilidade para com os povos 
aos quais dizem “defender” e “proteger”, para tal se sanear, só uma coisa é válida, além das 
mobilizações : se quisermos nos defender da demência governamental e da demência 
parlamentar, A  ANULAÇÃO  DE  TODO  VOTO , em qualquer um, em todas as eleições. . . 

Os jornalistas são a informação viva !  Até quando irão se equiparar a esse bando de 
gângsters que nos governam em quase todo o planeta ? . . .  Até quando irão fazer parte, 
reproduzir e ajudar a manter toda essa opressão ? 

Uma proposta : a de deliberarem , num grande congresso mundial (não dizem que 
vivemos numa democracia em quase todo o mundo ?) ainda este ano, 1 dia no comando das 



redações, em prol do nosso mundo, em todo o mundo. . .  Greve trabalhando.  Poderia ser : 
Por Um Dia de Verdade ! 

Por fim, por fruto de toda a espoliação comum sofrida, e que esta ainda a vivemos, 
talvez o documento da América Latina em conjunto fosse/seja a única, mas provavelmente a 
mais importante lição que pudéssemos/possamos dar ao chamado mundo “desenvolvido”, 
além da inestimável Solidariedade “universalista”, imprescindível à Vida : o finalmente e tão 
secularmente esperado auto-respeito.  Este, sim (!), sinal de real maturidade.   

Seria um começo.   
Um mundo sem ternos é possível !  

 

JORNALISTAS  DE  TODO  O  MUNDO : UNI-VOS  ! 
 
 


