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Nota do Editor

Prezados leitores,

A Revista Conhecimento & Cidadania surge em tempos turbulentos, do anseio de

alguns que decidiram somar esforços e despertar seus irmãos, para que vejam um mundo além

da densa névoa, para que sejamos todos livres.

Essencialmente, trataremos a liberdade de expressão como algo inafastável, como

toda a  imprensa deveria  fazer,  sabendo que toda mentira  deve ser  rechaçada e  a  verdade

sempre prevalecerá.

Não somos donos da verdade, mas sabemos que não há verdade relativa, por isso,

jamais consideramos criar pensamentos, mas pretendemos ajudar que despertem, que abram

os olhos e vejam os fatos conforme sua própria natureza. 

O homem deve ser livre e conquistar seu espaço neste imenso mundo e, sobre as

bençãos de Deus, dar o melhor de si, não pela recompensa, mas para cumprir sua missão e

deixar seu legado.

Convidamos  todos  a  mergulhar  nessa  nossa  experiência,  pedindo  desculpas  por

quaisquer que sejam nossas falhas, deixando claro que pretendemos aprender com cada linha

que nosso editorial inserir na revista e que as sugestões serão bem-vindas. 

Esperamos retribuir  cada segundo de nossos leitores  e buscaremos, cada dia,  nos

esforçar mais para atender cada um de vocês.

Sabemos que pouco podemos fazer, mas faremos o máximo possível e avançaremos

passo a passo buscando construir um futuro melhor para as futuras gerações.

A Revista Conhecimento & Cidadania buscará sempre trazer as melhores notícias,

entrevistas, colunas e cadernos para nosso público.

Em nome de toda equipe e colaboradores da Revista Conhecimento & Cidadania,

agradeço a todos por apoiar nossa iniciativa, que seja um início de algo grandioso e que Deus

nos abençoe!

Leandro Costa
Editor-Chefe
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Personalidade do Ano

Bolsonaro é a escolha da maioria, Elon Musk a dos jornalistas

Por Leandro Costa

A Revista Time promoveu a sua tradicional

escolha do que eles chamam Personalidade do Ano,

uma  forma de  interagir  com o  público  é  ter  uma

espécie  de  escolha  aberta  ao  voto  dos  leitores,  a

pessoa  escolhida  pelos  votos  dos  leitores  é

anunciada  antes  da  escolha  oficial,  que  é,  na

verdade, a escolha da equipe da revista.

Interessante  frisar  que,  esbanjando

democracia, a revista ignora a escolha dos leitores e

considera como oficial a opinião de sua redação, o

que  não  é  um problema,  pois  a  proposta  é  clara,

logo,  ninguém exige  que  aos  membros  da  revista

ratifiquem a escolha popular. 

Diferente de uma democracia, a Time tem liberdade para expor o que acha e isso seria

saudável se aplicado a todos.

A curiosa situação do ano de 2021 foi a escolha popular, em que a Time, teve de

engolir o Presidente Jair Messias Bolsonaro como o nome escolhido por seus leitores, por

uma margem gritante de 24% dos votos, seguido pelo ex-Presidente dos EUA, Donald Trump,

que obteve 9% dos votos.

O dessabor do periódico progressista ficou evidente, tendo a revista destilado toda

sua  insatisfação ao definir  o  escolhido como “líder  controverso”  e  “investigado por  fake

news”, honestamente, foi preciso conter a alegria ao ler o texto da Time em prantos diante da

escolha de 9 milhões de pessoas que colocaram o Presidente da República Federativa do

Brasil no topo de uma lista em que até os profissionais da saúde figuravam, bem como, os

cientistas que desenvolveram as vacinas (desses trataremos em uma edição futura).

A Time se viu diante  de uma verdade que prefere ignorar  e,  como todo déspota

progressista, restou desmerecer a escolha de tantos, alegando que o destaque pode ser para o

bem ou para o mal. 
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A escolha da redação da Time foi o empresário Elon Musk que ainda assim deve ter

sido uma decepção para eles ao declarar ser contrário à vacinação obrigatória, mas, com todas

as vênias, a escolha oficial é, na verdade, a decisão de uma redação enviesada, de forma que,

uma “panela” de jornalistas escolhendo alguém que consideram a personalidade do ano tem

pouco peso em se comparando à manifestação de 9 milhões de pessoas.

O importante foi ver como a mídia tradicional se contorceu com a escolha, ao ter que

engolir a opinião de tantos, entretanto, fica evidente a projeção do Chefe de Estado brasileiro.

Sendo o mais saboroso da vitória, sem dúvida alguma, assistir que ela se deu na casa dos

progressistas.

A Revista  Time tenta  alegar  que o escolhido pelo voto aberto está  em queda de

popularidade, restando imaginar qual seria a anterior, já que teve quase três vezes o número

de votos do segundo colocado. Evidente o medo em admitir que o mesmo está cada vez mais

próximo de uma reeleição, tanto que se filiou ao Partido Liberal.

No Brasil, a mídia também teve seus arroubos, mas cabe destacar a  Carta Capital,

panfleto progressista,  que afirmou ter  o  Presidente Bolsonaro sofrido uma derrota  para  o

empresário escolhido na redação da Time, algo digno de piedade, uma vez que, uma escolha

nada tem a ver com a outra.

Outro episódio tragicômico foi a checagem de notícias tentando incutir na mente das

pessoas que apoiadores do Presidente  mentiram ao afirmarem que o mesmo fora escolhido

personalidade do ano, sendo que, todos sabiam que se tratava de escolha popular, até pela

clara postura editorial da Revista Time, sendo checados até brincadeiras (chamadas memes)

para  tentar  distorcer  o  que  era  comemorado  pelos  que  faziam  a  postagem.  Diga-se  de

passagem, o Portal G1, do grupo Globo, em sua criação anedótica denominada Fato ou Fake,

já fez checagem do mesmo meme em 2018. A respeito das  agências de checagem, não será

objeto no momento, bastando saber que são uma das criações mais nocivas da atualidade.

Por  enquanto,  parabenizamos  o  empresário  Elon  Musk  por  ter  sido  escolhido  a

personalidade do ano pela redação da Revista Time e mais ainda o Presidente Jair Messias

Bolsonaro  por  ter  tido  quase  um  quarto  dos  votos  de  9  milhões  de  pessoas  como  a

personalidade do ano. A sensação de ver a mídia se revirando, inclusive a própria Revista

Time, é inacreditável, deve ter sido a mesma que os alemães sentiram ao nos vencerem dentro

do Mineirão na Copa do Mundo de 2014.
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https://youtu.be/dIZ_tipSgdc
https://youtu.be/vNTlBJnwJU0
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/12/11/e-fake-que-bolsonaro-saiu-na-capa-da-time-como-personalidade-do-ano.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/enquete-popular-nao-oficializa-bolsonaro-como-personalidade-do-ano-da-revista-time.shtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/em-derrota-para-bolsonaro-elon-musk-e-escolhido-personalidade-do-ano-pela-time/
https://revistaoeste.com/politica/filiado-ao-pl-bolsonaro-se-diz-em-casa-e-afirma-que-tirou-o-brasil-da-esquerda/


Desafora Brasil RJ

Por Leandro Costa

Cobrimos o  Desafora Brasil RJ, evento promovido pela  Fundação Ivete Vargas na

capital  fluminense,  cujo objetivo era dar voz a diversas lideranças,  ativistas, entusiastas e

demais interessados nas pautas conservadoras.

O evento tinha como premissa a livre participação dos convidados, permitindo que

cada  um,  feita  sua  inscrição  voluntária,  pudesse  expor  seus  pontos  de  vista  e  apresentar

propostas para que fossem debatidas pelos demais. Não havia tema preestabelecido, sendo

livre a escolha pelo participante.

Com três dias de duração, algumas propostas foram entregues aos organizadores do

evento  que,  após  permitirem  a  defesa  e  contestação  dos  temas  pelo  público  presente,

condensaram as  mesmas  para  uma  reunião  com as  apresentadas  nos  demais  eventos  do

Desafora Brasil.

Além das contagiantes apresentações do  Canal Hipócritas,  outros grandes nomes,

como o convidado Gustavo Gayer, se fizeram presente.

O evento também permitiu grande interação entre os participantes, o que engrandece

o cenário político e cultural no que toca ao espectro conservador.

Assista a palestra do Editor-Chefe
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https://www.youtube.com/channel/UCXFMfbInghEZI7l8cAJscHA
https://www.youtube.com/c/GustavoGayer
https://www.youtube.com/c/canalhipocritas
http://fiv.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=wYzHTNfTjC8


Um Show de Hipocrisia

Cada dia fica mais evidente a falta de coerência

Por Leandro Costa

O Show da cantora Cláudia Leitte no dia 27 de novembro de 2021, foi só mais um

entre tantos tapas dados nas fuças dos cidadãos,  fez relembrar  um apresentador  esportivo

estérico  da  Rede  Globo,  que  no  momento  da  realização  da  Copa  América  fingia-se

autoflagelar em sinal de revolta, com uma veracidade de uma nota de três reais, figura no

mínimo inusitada, que posteriormente fez uma chamada para a escolha de samba enredo em

escolas de samba.

Tivemos  Youtubers  destilando  falácias  e  não  cumprindo  o  isolamento  que

propunham aos “reles mortais”, sim, algumas celebridades e autoridades no Brasil acreditam

que são seres iluminados, superiores aos humanos comuns, como sendo uma casta semidivina.

O problema não foi o show lotado na maior cidade do Brasil realizado pela cantora

de música baiana da região metropolitana fluminense, mas o fato dela ter alegado o seguinte,

“Me indigna o fato de que as pessoas não usem máscaras”,  e,  “Continuam aglomerando,

promovendo aglomerações, isso mata”, mas, quando se trata de experimentar privações, não

creio  que seria  a  fome que muitos  enfrentaram por  conta  das  medidas  de  isolamento  ou

restrições, decidiu arriscar a vida de alguns, considerando suas frases de comoção, para, quem

sabe, continuar trabalhando.

Não foi a única artista que pediu algo que não foi capaz de cumprir, novelas e jornais

foram tratados como atividades essenciais, lembrando que toda atividade que traz o sustento é

essencial, mas durante a pandemia criou-se mais um poder de fiscalização, para saber qual era

a atividade e quem era essencial. Talvez isso justifique as baladas dos famosos e as restrições

ao povo comum.

Entre todas as humilhações, sem dúvida, as mais emblemáticas sejam as autoridades

que, literalmente, dançam sobre a submissão do cidadão, entre eles, o famoso governador que

viajou para o estado vizinho para curtir um dia ensolarado na piscina de um hotel de alto

padrão, que fez uma grande festa em sua residência e expulsou a pessoa que o expôs, e ainda,

fez compras em Miami.

Para  quem  acha  pouco,  temos  o  debochado,  ou  nervoso,  prefeito  carioca  que

frequenta rodas de samba em meio ao período de restrições por ele imposto, que faz galhofa
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https://www.youtube.com/watch?v=_YI_ODAX6UA&t=81s


quando autoriza o carnaval, que deve sim ocorrer, desde que toda restrição seja imediatamente

interrompida, salvo se a moléstia sair da cidade somente durante as festividades. Mas o Chefe

do Executivo da capital fluminense, sempre em tom jocoso, parece não se preocupar, afirmou

inclusive que faria a vida dos não vacinados mais difícil, se bem que ele faz a vida de todo o

povo carioca cada vez pior.

Lembro-me da época das eleições municipais, quando diziam que ele era o melhor,

porque “rouba mas faz”, reflito sobre a frase e concluo, quem vota em alguém pensando de tal

forma talvez mereça cada açoite que recebe.
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Colunas

Nossas colunas foram escritas por: 

Edson Araujo
Palestrante, estudante de filosofia e teologia

Ruben Rodriguez
Servidor Público, Empreendedor, Advogado, Químico, Professor de Inglês, Analista Político

Mauricio Motta
Professor licenciado em História Pós-graduado em História do Brasil

Maria Cecília Carnaúba
Doutoranda em Ciências Jurídico/Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Emmanuel Duarte
Fundador do Projeto Vale do Mel
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https://www.facebook.com/groups/160208152671092
https://www.ceciliacarnauba.com.br/
https://www.facebook.com/abelhasemferraooficial/


A solução para qualquer crise é:

Um bom e rico fundo de ações!

Por Edson Araujo

Primeiro, quero deixar claro que como sempre, não tenho outro objetivo neste artigo,

se não, oferecer uma reflexão ao nosso querido leitor.

Momentos de crise são comuns e próprios da vida Humana, além de serem sempre

baseadas em conflitos as crises têm o tamanho que damos a elas.

A semente da crise é sempre o conflito.

Mas, o que fazer se os conflitos, assim como as crises, são elementos naturais da

vida?

Vamos desmistificar os conceitos aqui, tanto de “conflito” como de “crise”.

Conflito: Trata-se de um movimento qualquer que não seja seguido de uma resolução

(Lembrando que, movimento é qualquer agitação sem objetivo).

Ou seja, o que transforma um movimento em ação é o objetivo.

Um exemplo  de  conflito  natural  é  quando inspiramos  e  não  expiramos;  se  você

inspira e não expira você morre e o contrário também e verdade.

A crise começa quando você não sabe resolver o conflito e quanto menos qualidade

das ações na solução do conflito, maior será a crise.

Um autoexame é extremamente necessário para estes momentos que pelo simples

fato de não conhecer o básico sobre o conflito, a crise pode ser fatal.

Imaginem  ainda  no  exemplo  do  ciclo  da  respiração,  alguém  decide  resolver  o

conflito com um tapa nas costas ou com uma massagem cardíaca?

O final será a morte!! Num momento em que a solução seria natural e fácil, basta

saber que ação tomar no momento e mais, saber que quem resolve o conflito é sempre aquele

que está diretamente envolvido.

Mas, o que o “FUNDO DE AÇÕES” tem a ver com o tema?

Se pensarmos com a mente dos economistas, pensaremos logo em ações do mercado

financeiro ou algo do tipo; mas se pensarmos de maneira ampla, veremos que:

“FUNDO”, é uma reserva.

“AÇÕES”, são no caso, atitudes.
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Acho que começa a ficar claro que tipo de ações quero propor neste artigo e que tipo

de fundo eu quero que reservem.

Mas, onde conseguir formar um bom fundo de ações para os momentos de crise?

Há várias  maneiras  de conseguirmos  promover  um fundo de ações,  uma delas  é

estudar sobre a natureza humana.

Somos humanos e temos que saber que ferramentas usar para termos ações próprias

de um ser humano; isso fazemos estudando filosofia, psicologia, entre outros temas…

Outra forma é através do autoexame de consciência.

Quando temos a humildade de reconhecer nossos pontos fracos e também os fortes,

saberemos como e quando usá-los nos momentos de crise.

Podemos também nos dedicar a boa música, arte, leitura, sobre tudo dos clássicos.

Uma dica: Boas ações são sempre baseadas nas virtudes humanas.

Se sou honesto, terei boas ações.

Se sou gentil, Cortez, corajoso, ético, disciplinado, se tenho boa vontade, eficiência,

eficácia,  amor;  enfim,  se baseio minha vida em valores  que remonte o homem que Deus

propôs quando nos idealizou, estarei seguro de que meu “Fundo de Ações” é rico e suficiente

para administrar os conflitos e evitar as crises, mas caso ela venha, terei base suficiente para

dar à ela, uma solução adequada.

Podemos começar hoje mesmo montar nosso fundo de ações para que no momento

da crise ou se já estamos nela, termos a segurança de que com boas ações terei lucro e serei

rico em todos os aspectos da vida.

Sugiro que comecemos com a leitura deste artigo, entre outros desta e outas revistas,

com conteúdo de alto nível, e assim possamos nutrir nossas mentes com temas elevados.

Assim podemos qualificar nossos pensamentos, sentimentos e ações.

Conflitos e crises são inexoráveis e imprescindíveis, por isso você não pode evitá-

los, pois são fenômenos da natureza.

Quanto as ações, sim, estas temos que tê-las com a maior qualidade possível e isto

está em nossas mãos, quando nos dedicamos à cultura elevada.

Que Deus abençoe nossa jornada.
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Bolsonaro: O assassino de Coroné

Por Ruben Rodriguez

Antes de abordarmos essa evidente hipérbole, vamos saber as principais causas desse

“homicídio”.

O fenômeno natural da seca, principalmente na região nordeste, se dá por inúmeros

fatores extrínsecos a mão humana. A região chamada de polígono das secas se encontra em

um relevo  interplanáltico,  onde  os  ventos  atlânticos  são  dificultados  de  transpassarem  o

litoral, avançando até o interior pela depressão a qual se encontra e o acentuado relevo da

serra da Borborema, bloqueando em parte o curso ventos marítimos, carregados de umidade,

despejando assim, em sua maior grandeza, o fluxo de chuva no litoral.  Também podemos

acrescentar nessa equação a latitude na qual esta região se apresenta, quantos mais próximo da

linha do equador, mais incidência solar, deixando o clima inexoravelmente mais quente. A

carência  hidrológica  na  região  ajuda  a  explicar  a  falta  de  capilaridade  hídrica  na  região,

provocando assim o esturricar do solo. Os ventos alíseos, quando da elevação do nível do

oceano  pacífico,  se  tornam  contra-alísios,  fazendo  com  que  haja  o  fenômeno  climático

denominado el ninho, que impede a passagem de ventos oriundos da região amazônica o que

desfavorece a precipitação de chuva neste semiárido.

Depois  desse de minuto  introito,  já  há de  se perceber  que a  vida do homem da

caatinga  é  sofrida  e  não  é  de  hoje,  porém,  devido  à  densidade  demográfica  da  região,

explicada  pela  concentração  de  colonos  naquela  região  desde  o descobrimento  do  Brasil,

independente do êxodo que ocorreu, substancialmente, na década de 80 e 90, ainda há (e irá

de ter) uma densidade demográfica considerável de bravos sertanejos que fixam moradia e

dali colhem seu sustento.

Aí que “a porca torce o rabo”!  Onde há população secularmente  carente,  há um

“político caridoso”, se aproveitando da região com mais baixo IDH para vir como salvador do

cangaço, apaziguador de conflitos e provedor das carências. Pronto! Está preparado o meio

ótimo para o domínio e  subserviência  aos mandos e desmandos de famílias  secularmente

abonadas sob o manto de “cuidador dos pobres”. E assim surgiu o coronelismo.
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Uma população sem perspectiva de avanço, acoitada diuturnamente pela carência do

bem mais fundamental para a sobrevivência humana depois do ar, a água, é preza fácil para

políticos  que,  com o único  mote  de  cooptar  votos  dos  miseráveis  que  ali  se  encontram,

vendem uma falsa narrativa de que, sem a presença desses iluminados (me refiro aos coronéis

não ao STF) a vida desses aculturados sobreviventes em um acidente geográfico seria pior se

não fosse a mão beneplácita e altruísta desses “magnânimos filantropos”, cuja única tarefa

destes estarem na terra e cuidar de seus conterrâneos. Pura narrativa grotesca e malfadada de

pessoas sem escrúpulos que se aproveitam da carência e falta de cultura alheia para formar os

famosos currais eleitorais, (chamar os outros de gado está na moda), onde, sob a promessa

eterna e, estrategicamente nunca vindoura, de uma vida de bonança, esses coronéis e seu clã,

semi-escravizam seus conterrâneos com o intuito de se aproveitarem destes no dia a dia da

labuta como na perpetuação de seu domínio, o voto.

Os leitores mais antenados já perceberam que, em vez de promover ações para o

fomento do desenvolvimento sustentável na região, estes caudilhos, oferecem a facilidade da

doação pro bono aos pobres incautos de migalhas para subsistência, fazendo com que aquele

povo aguerrido, porém sofrido, dependa, única e exclusivamente, das benesses desses proto-

ditadores, construindo assim uma espiral negativa onde se “ameaça” sub-repticiamente que,

na ausência desta “mão amiga” os moradores estariam sólitos, a mercê da providência divina,

fazendo com que seus conterrâneos abastados se perpetuem no poder.

Que terreno maravilhoso para quem prefere dar o peixe do que ensinar a pescar! Esta

dependência estatal, é terreno fértil para a propagação de que, se não fosse o Estado, estes

morreriam à míngua,  e  qual  a  ideologia  política  que calha a  fiveleta  para se  eternizar:  o

comunismo. Não existe regime mais estatal que o comunismo, e com as condições perfeitas

entranharam suas garras naquele povo, sugando todo o poder que deveria emanar do próprio

povo. Visto isso, dou um doce para quem souber qual o partido político tem o maior domínio

nestas  terras  semiáridas!  Resposta  correta  quem respondeu,  o  Partido  dos  Trabalhadores!

Tendo como seu ícone um conterrâneo, Luís Inácio Lula da silva.

Pensam os incautos que a transposição do rio mais caudaloso e perene da região, o

rio São Francisco, foi idealizado no governo petista, ledo engano meu caro gafanhoto! A ideia

de transposição do “velho chico” remonta a década de 1840, no tempo do Imperador Pedro II,

onde, na época, os intelectuais já vislumbravam esse by pass hídrico, como a única solução
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para o problema da seca na região já citada em epígrafe. Durante o governo comunista do PT,

deu-se início as obras desta fenomenal construção humana para saciar a sede e fazer a região

prosperar, entretanto, iniciar a obra e concluí-la vai um largo passo, visto que aquele nefasto

regime de outrora, depois de consumir dos cofres públicos, leia-se, seu dinheiro, bilhões de

reais e permanecerem durante treze anos no poder, uma obra que deu-se início em 2007, com

previsão de findar em 2012, não passou da velha manobra do “burro e da cenoura”, onde este

paquiderme tenta alcançar a cenoura, mas nunca consegue, pois está amarrada a sua frente,

impossibilitando a obtenção.

Bem,  estamos  em  2022,  e  sabe  quem  está  terminando  a  “infindável”  obra  de

transposição? O governo de direita de Jair Messias Bolsonaro. Eis o desespero da esquerda!

Como esse capitão da reserva vai terminar uma obra que já prosperava voto a mais de uma

década?  Quando  se  der  seu  término,  e  já  está  próximo,  como  a  esquerda  vai  vender  a

promessa de os “coronéis” serem os bonzinhos da história? Com a chegada da água, haverá

prosperidade familiar com o cultivo de subsistência e mercantilismo entre eles e até para fora

da região, com a prosperidade, virá a riqueza, com a riqueza, menos os outrora dependentes

de  carros  pipa  e  condescendências  do  coronelado,  haverá  pujança  surgimento  de  novas

tecnologias, e com isso o afloramento de uma consciência política.

Nãooooooooo!,  Rogam  os  mandatários  de  outrora!  Como  estes  poderão  fazer

promessas, se investirem sob o manto de “santo do pau oco”, se o sertanejo terá acesso à

cultura,  educação  e  prosperidade?  Como  assim  estes  esfarrapados  terão  domínio  se  si

mesmos! Será a destruição da retórica malfadada de que o homem, para existir como pessoa,

precisa das benesses estatais, irão se tornar opinativos, vão poder escolher o que querem e o

que não querem,  vão “sair  das  cavernas”  e  conquistarão  o  bem mais  precioso  depois  da

própria vida, a tal da LIBERDADE.

Dentre inúmeros exemplos que podemos citar, há o caso clássico do Ceará, onde a

água do Chico já alcançou, já foi entregue a dotação orçamentária para a execução do “círculo

das águas” pelo governo federal ao estadual e, adivinha? Mesmo com dinheiro em caixa, não

fora  implementada  esta  capilaridade  hídrica  pelo  Estado,  e,  adivinhem qual  o  Partido  do

Governador daquele estado? Camilo Santana do PT!
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Porém,  não  há  como deter  o  avanço  do progresso,  cada  vez  mais  estados  estão

recebendo “vida” em forma líquida. E começa a derrocada dos que um dia, se aproveitaram de

um povo sofrido e, diabolicamente, ficaram, e ainda estão no poder.

Dito isso, podem chamar o “carro do além” e encaminhar ao IML, pois os dias de

obscuridade e subserviência estão chegando ao fim. Força irmãos nordestinos! A prosperidade

não tardará a vir, por seus próprios méritos e não sob o cabresto de ditadores comunistas e

seus satélites.

“Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai! Meu Deus do

céu, porque tamanha judiação”

Asa Branca – Luiz Gonzaga. *13 de dezembro de 1912 / † 02 de agosto de 1989.
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A história é escrita pelos vencedores

Por Mauricio Motta

A frase  título  de  nossa  reflexão  costuma ser  atribuída  a  Eric  Arthur  Blair,  mais

conhecido pelo grande público como George Orwell, escritor e jornalista inglês, autor entre

outras obras dos atualíssimos “A Revolução dos Bichos” e “1984”. 

É senso comum e mesmo o raciocínio lógico nos induz a concluir que a afirmativa é

correta. No Brasil não é incomum encontrarmos quem cite ou concorde com o Sr. Orwell. O

Brasil é de fato um bom exemplo para tentarmos desvendar os meandros que conduzem a uma

história oral, escrita, cantada enfim, produzida sobre um momento histórico muito marcante,

que abre debates ainda hoje até mesmo quanto a sua definição: golpe de 64, revolução de 64

ou contrarrevolução de 64.

Tentaremos confirmar se a afirmativa de Orwell se encaixa nos resultados obtidos no

Brasil a partir do dia 31 de março de 1964 até os dias atuais e, quem são os vencedores. Não

temos a pretensão de esgotar o assunto tampouco de sermos inéditos, senão suscitar novas

reflexões que colaborem com o avanço do conhecimento.

Sabendo  que  o  foco  de  nossas  análises  estará  sobre  mídias  e  instituições  que

promoveram  –  direta  ou  indiretamente  –  a  cultura  nacional  naqueles  tempos  e,  por

conseguinte contaram de maneiras muito próprias a história de seu tempo, vamos adiante.

O  governo  de  João  Belchior  Marques  Goulart  foi  deposto  por  um  golpe  civil

engendrado por lideranças políticas no Congresso Nacional, golpe comunicado a seus pares

pelo Senador Auro de Moura Andrade em sessão na madrugada de 02 de abril  de 1964.

Segundo as palavras do senador, João Goulart deixara “a Nação acéfala numa hora gravíssima

da vida brasileira em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo".

Goulart,  entretanto,  se  encontrava  em território  brasileiro,  no  Rio  Grande  do  Sul.  Sendo

Goulart o vice-presidente, segundo a Constituição vigente (1946), em caso de vacância da

presidência da República e da vice-presidência, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados

assumir o governo, o que de fato ocorreu levando o deputado Ranieri Mazzilli à presidência.

A partir  deste  momento,  uma sucessão  de  acordos  e  debates  culminaram com a

chegada do marechal Humberto de Alencar Castelo Branco à presidência do Brasil no período

entre 1964 a 1967. A história nos conduz através do tempo até chegarmos ao ano de 1985
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quando, após outros quatro presidentes militares: Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, o

Brasil se reencontra com um novo presidente civil.

Até aqui tudo nos leva a crer que os militares foram os vencedores desta batalha.

Sim, venceram esta batalha, mas a guerra estaria longe de ter fim. Alcançar a presidência do

Brasil, de fato impediu que a ideologia socialista avançasse sobre o nosso povo. Pôs um freio

à sanha conquistadora da militância socialista daqueles tempos.

Os mecanismos de controle aplicados pelos governos militares brasileiros ao longo

dos anos seguintes, buscavam manter a ordem social, a estabilidade institucional e atender as

demandas da sociedade da época, ainda essencialmente conservadora e católica. Aos olhos de

militantes de esquerda, pareceriam medidas opressoras, porém para a maioria nada mais era

que a defesa de uma visão de mundo. Como militares treinados para o combate, não era de se

esperar naquele momento medidas político-filosóficas, mas o combate aguerrido como pôde-

se verificar  nas  questões  do  Araguaia.  É  possível  que o  foco de atenção  no combate  ao

terrorismo e a falta de um certo “profissionalismo” no que tange à censura, tenha causado

distorções grotescas de estratégia.

Voltaremos neste ponto ao ano de 1930 para compreendermos o mapa estratégico da

guerra que já se estendia muito antes dos fatos citados de 1964. Getúlio Vargas, recentemente

alçado à presidência pela Revolução de 1930, cria o Ministério dos Negócios da Educação e

Saúde Pública,  que  hoje  conhecemos  como Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC).  O

objetivo era formalizar  no Brasil  um sistema integrado e padronizado que proporcionasse

formação escolar a uma população que passava dos 41 milhões de habitantes.  Certamente

construiria no imaginário infantil um senso de pertencimento e integração a algo muito maior

e permanente: o Estado. Essa estratégia não era nova, posto que era usualmente aplicada em

estados fascistas do mesmo período.

Atualmente o MEC conta com mais de 300 mil funcionários públicos – quase metade

do universo de funcionários federais – e absorve mais de 145 bilhões de Reais do orçamento

da União para 2021.

O  pensamento  tecnicista,  típico  do  positivismo,  muito  característico  nos  meios

militares, foi também aplicado à estrutura educacional brasileira da década de 30 e seguintes.

As  graves  questões  educacionais  seriam,  pois,  resolvidas  pragmaticamente  colocando-se

profissionais  técnicos  em postos-chave da estrutura  estatal.  A grande questão a  se  pensar

sobre esta ação é: não se considerariam fatores subjetivos na escolha dos ocupantes daqueles
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postos. O conhecimento em área específica sem considerar questões ideológicas ou de “visão

de mundo” traria consequências, como veremos mais adiante.

Fundada em 1932 pelo jornalista Ênio Silveira, a Editora Civilização Brasileira vai

ao longo das décadas seguintes, apresentar em seu catálogo, livros de autores como Georg

Lukács e, sobre o pensamento de Antônio Gramsci. Pensadores que viriam a ser algumas das

bases  do  marxismo  contemporâneo.  Apesar  da  censura  nos  anos  60  e  70,  o  acesso  a

publicações marxistas, particularmente sobre o marxismo cultural, ofereceu um arcabouço de

ideias que conduziria a mentalidade formadora das novas gerações.

Paralelamente a tais questões, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932,

que teve entre seus signatários o educador Anísio Teixeira, traz dentre seus conceitos o da

“Escola Nova”. Uma das ideias centrais desta corrente era a de libertar o aluno da tutela dos

adultos, entregando-os à sua própria consciência moral. O pragmatismo presente no ideário da

Escola  Nova,  alavancado  por  Anísio,  que  ocupou  postos  chave  no  meio  educacional:

Universidade  do  DF  (RJ),  Universidade  de  Brasília  e  Instituto  Nacional  de  Estudos

Pedagógicos, vai também causar impactos na formação ideológica e na visão de mundo das

novas gerações.

Finalmente, chegamos àquele que mais poderosamente contribuiu para a construção

de um cenário pré-apocalíptico educacional brasileiro: Paulo Freire. O “educador” nascido em

Recife no ano de 1921 vai ao longo de sua atuação político-pedagógica, fermentando o que

viria a se chamar “método” de letramento e, principalmente, uma postura e modus operandi

dos profissionais de educação de seu tempo e mesmo os nossos contemporâneos, alimentados

com partes de suas obras, mas nunca seriamente analisado. Freire, cujo maior mérito pode ser

o  de  ter  formatado  no  seio  de  nossas  escolas  a  mentalidade  marxista,  incentivando  o

aproveitamento da liberdade de cátedra e de um público cativo, foi um dos beneficiados pelo

tecnicismo  de  seu  tempo.  As  salas  de  aula  sob  o  ideário  de  Freire  se  tornam  palco  de

instrumentalização ideológico-marxista, contando com toda a estrutura educacional erguida

desde os anos 30. Com um universo de servidores, políticas e políticos interessados e, apesar

da “ditadura” vigente desde 1968, não foi difícil burlar o controle e continuar sob a sombra da

máquina estatal a perpetrar seus fins escusos.

Não apenas a educação se apresentava como instrumento de alcance estratégico. As

mídias  de  época,  tais  como  jornais,  revistas  e,  especialmente  as  músicas,  que  apesar  de

censuradas algumas vezes, podiam ser levadas pelo canto popular a toda parte, consolidavam
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as  ideias  de  seus  criadores.  As  ideias  permeavam  a  população,  mesmo  dentre  os  mais

conservadores,  que  aplaudindo  personalidades  carismáticas  como  por  exemplo  Caetano

Veloso,  Gilberto  Gil  e  Chico  Buarque,  discretamente  incensavam as  mentes  com poesias

contestadoras. Mais que contestar, o objetivo se mostrava naturalizar conceitos, tornando a

população pronta para crer, por exemplo, que as lideranças eram um mal a ser combatido,

enquanto poetas e educadores lutavam pela liberdade. Trabalho lento, difícil, algumas vezes

perigoso, mas levado a cabo com fidelidade canina por seus artífices.

Se no meio educacional e midiático o cenário que se desenhava, enquanto terroristas

eram presos e mortos, era tratado de modo tecnicista pelos governantes militares, no meio

religioso  a  realidade  não  era  diferente.  Personalidades  como  Dom  Paulo  Evaristo  Arns,

Leonardo Boff e Frei Beto,  dialogavam amplamente com a juventude,  aproximando-os da

moral cristã.  Entretanto,  esta moral em muito pouco se parecia com a exemplificada pelo

Mestre Jesus. Um novo cristianismo era apresentado aos jovens, ainda pouco letrados nos

textos  bíblicos:  a teologia  da libertação.  Esta  excrecência  pseudorreligiosa,  assim como o

“método”  de  Paulo  Freire,  perverte  o  sentido  libertador  tanto  da  educação  quanto  da

mensagem do Messias, trazendo aos bancos e genuflexórios um cristianismo revolucionário e

marxista. Ainda neste ponto os governos militares não conseguiram impedir que tais ideias de

espalhassem entre muitos fiéis.

A incapacidade de lidar com questões que extrapolavam a teoria militar, algemada

pela  mentalidade  positivista  e  pelo  primarismo  tecnicista,  abriu  novas  frentes  de  batalha

diante  de  generais  e  seus  comandados.  Se  na  aparência  o  movimento  de  1964 venceu  o

socialismo persistente no Brasil, esta vitória não passou de uma batalha. A guerra era muito

maior  do  que  esperavam  Castelo  Branco,  Costa  e  Silva,  Médici,  Geisel  ou  Figueiredo.

Enquanto DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) e DOI-CODI (Destacamento de

Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna) buscavam combater o

socialismo  em seus  aspectos  mais  óbvios,  os  militantes  da  causa  marxista  utilizavam de

maneira sub-reptícia os meios legais, o socialismo avançava vencendo praticamente em todos

os flancos,  mesmo que a grandiosidade das obras e monumentos  erguidos pelos  militares

dissessem o contrário.

Retornando a George Orwell, concluímos que seu aforismo é verdadeiro: a história é

sim escrita pelos vencedores. Sendo mais abrangente, a história é escrita, recitada, cantada,

contada e repetida pelos vencedores. Em meados dos anos 80, era praticamente unânime a
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ideia de que o período de 1964 a 1985 havia sido um terrível retrocesso, de estagnação e

opressão. Os supostos derrotados venciam de braçadas. Surgia não só um novo Brasil, agora

representado por uma das Constituições mais socialistas dentre os regimes democráticos: a

Constituição cidadã de 1988, mas surgia também um povo entorpecido por duas décadas de

vapores doutrinários socialistas. O Brasil aparentemente não tem uma Constituição, tem uma

âncora  socialista  que  impede  seu  povo  de  conquistar  por  si  o  progresso  tão  desejado.

Conservando o Brasil tal qual um monólito fincado em solo firme, estático e alvo fácil para

fenômenos ou inimigos internos ou externos. Em uma visão mais romantizada, diríamos que

1988 nos legou uma árvore de Natal, bela aos olhos, chamativa por seu tamanho, onde nossa

sociedade infantilizada espera encontrar sempre presentes e benesses, a cada ano recebendo

mais  penduricalhos  e  se  perpetuando  como  o  sonho  utópico  de  uma  sociedade  que  não

compreende sua verdadeira função e destino.

Sim, a história é escrita pelos vencedores, apenas nos enganamos quanto a identidade

dos  que  venceram.  Se  o  socialismo  brasileiro  foi  obra  de  quase  100  anos  de  trabalho

incansável, cabe a nós, herdeiros deste terrível legado, compreendermos de uma vez por todas

que ocupar a presidência do Brasil é apenas ocupar um espaço, dentre tantos outros possíveis.

Conquistamos o ponto mais alto, nos falta conquistar os mais importantes.
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Atena e as competências na constituição

Por Maria Cecília Pontes Carnaúba

Atena, amante da guerra e da sabedoria, escolheu uma região da Terra, que fosse

mais favorável à geração dos humanos valorosos, semelhantes a ela própria, e ali instalou a

mais admirável forma de governo que os céus já abraçaram. Inspirou os habitantes do lugar à

produção das mais esplêndidas obras de arte jamais contempladas e ensinou-lhes a arte bélica,

sobretudo o manejo do escudo e da lança. A civilização seguiu os ensinamentos da deusa, a

orgulhou pela maneira sábia como dividiu as tarefas de governo, para garantir o florescimento

social e, apesar habilmente guerreira e corajosa, somente dedicou-se à guerra para garantir a

liberdade de seu povo.

A  cidade  original,  nominada  Atlântida,  depois  de  grandioso  florescimento,

submergiu, foi destruída pela própria deusa, sua criadora, porque os homens se corromperam,

desrespeitaram a divisão das tarefas públicas e enlamearam as atividades de governo com os

vícios que permitiram apossar-se de seus corações.

Atena, entretanto, livrou os mais sábios de perecer junto com a cidade e estes deram

origem  ao  povo  que,  posteriormente,  fundou  Atenas,  a  mais  próspera  cidade  grega  da

antiguidade.  Atenas  alcançou  grande  poderio  em  virtude  do  estímulo  ao  exercício  da

temperança,  valorização  da  memória  de  seus  heróis,  uso  parcimonioso  dos  recursos

disponíveis e, sobretudo, a divisão das tarefas públicas. Tal como seus antepassados, eram

sábios e somente usavam a guerra para garantir a liberdade de seu povo.

O sucesso de Atenas provocou inveja nos governantes de Esparta, cidade famosa por

seus vigorosos guerreiros que, por isso, romperam o pacto de paz, entre os povos gregos, que

deveria durar 30 anos, e fizeram eclodir a Guerra do Peloponeso. Para ocultar o motivo real

de sua conduta,  a inveja  dos dirigentes  de Esparta  em razão do pujante florescimento do

império Ateniense, os espartanos, ardilosamente, acusaram Atenas de haver rompido tal ajuste

e lançaram sobre ela a responsabilidade pela guerra.

Diante  do  desacato  de  Esparta,  ao  Pacto,  e  da  falsidade  do  discurso  de  seus

dirigentes,  os  atenienses  cumpriram  a  risca  a  orientação  ancestral  de  que  “os  homens

valorosos deixam a paz para entrar em guerra quando são vítimas de injustiça, e assim que

possível, quando a situação volta a ser favorável, deixam a guerra para voltar à concórdia,
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sem exaltar-se pelos êxitos obtidos mas, também, sem suportar a injustiça pelo prazer que

proporciona a tranquilidade e a paz”. Em 371 a.C os espartanos sucumbiram, perderam a

supremacia  militar,  mas todas  as  cidades  gregas  sofreram com o rompimento  do  acordo,

mesmo a vitória não compensou as dores.

Os povos modernos também dividem e distribuem as atividades de governo entre

pessoas  diversas  e,  igualmente,  se  servem de pactos  para  mantença  pacífica  desta  ordem

estabelecida. Os acordos modernos são expressos através das Constituições que instituem os

Estados.

No  caso  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  o  pacto  é

fundado  sobre  a  divisão  de  competências.  Estas  são  distribuídas  tanto  entre  os  Poderes

públicos:  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  quanto  entre  as  pessoas  políticas:  União,

estados-membros,  Distrito Federal e municípios.

O exercício  de  qualquer  atividade  pública  somente  é  válido  se  for  desenvolvido

dentro dos expressos limites de competência fixados pela Constituição da República. Ações,

de agentes públicos,  fora da respectiva área de competência delimitada pela Constituição,

violam o  pacto  federativo  estruturante  da  democracia  brasileira.  A condução  dos  agentes

públicos dentro dos limites de competência constitucional não apenas é requisito de segurança

do funcionamento democrático e condição de sobrevivência deste  sistema,  é  elemento do

sistema federativo brasileiro.

Se  o  agente  público  pratica  ato  fora  do  limite  de  competências  delimitado

constitucionalmente  para  a  entidade  pública  cujos  quadros  integra,  não  lhe  socorrem  as

garantias conferidas ao respectivo cargo ou função.

O funcionamento democrático do Estado depende da fidelidade dos agentes públicos,

exercício das competências públicas, à normatividade constitucional. A democracia real exige

lealdade e proatividade entre os entes públicos, para concretização dos objetivos de Estado

expressos pelos artigos 1º e 3º da Constituição.

As  normas  constitucionais  de  divisão  de  competências  político/administrativas,

atribuem, à União, e somente a ela, o poder/dever de planejamento e promoção da defesa do

interesse público, em situações de calamidade, bem como de mobilização nacional para sua

superação.  É  o  que  dizem  os  incisos  XVIII,  artigo  21  e  XXVIII,  art.  22.  Trata-se  de

competência exclusiva da União, qualquer outra pessoa política que execute tais atribuições,
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incorre em usurpação de competência. As providências de enfrentamento de calamidades, a

exemplo  da  atual  pandemia  de  Corona  Virus,  estão  inafastavelmente  vinculadas  a  esta

normatividade constitucional.

Como a competência para planejamento e promoção de ações de enfrentamento de

calamidades é exclusiva da União, as demais unidades da federação estão proibidas de exercê-

la. Diz o §1º, artigo 25, da Constituição de 1988 que se atribui, aos Estados-Membros, as

competências  que  não  lhe  sejam vedadas  pela  própria  Carta  Constitucional.  Então,  estes

podem  realizar  planejamentos  e  providências  de  âmbito  local,  para  enfrentamento  de

calamidades, inclusive esta gerada pela pandemia de Corona Virus, desde que não diminuam a

eficácia do planejamento nacional ou dificultem sua execução.

Os  planos  e  ações  dos  Estados-membros  e  das  demais  pessoas  políticas  da

Federação,  somente  são  juridicamente  válidos  se  tiverem  conteúdo  suplementar,  do

planejamento nacional, e se contribuírem para potencializar sua eficiência. Qualquer conduta

que  diminua  ou  dificulte  a  execução  da  competência  nacional  de  enfrentamento  de

calamidades, viola a divisão de competências da Federação.

Tal  subversão  normativa  causa  duas  ofensas  simultâneas:  violação  do  pacto

federativo  de  proatividade  entre  as  pessoas  políticas  para  concretização  dos  objetivos  do

Estado democrático brasileiro, e usurpação de competência político-administrativa conferida

exclusivamente à União. Nessas condições, a ação do agente público respectivo caracteriza

abuso de poder porque instala uma ordem de atividade voluntarista e constitucionalmente

inadmissível.  A  corrupção  das  atividades  de  governo,  que  enlameou  a  divisão  das

competências públicas em Atlântida foi punida por Atena com a destruição da cidade. A deusa

condenou Atlântida ao afundamento sob as águas do mar.

Os  Atenienses,  descendentes  da  valorosa  população  de  Atlântida,  cumpriram  os

ensinamentos da deusa, respeitavam a distribuição das tarefas de governo e as executavam

com dignidade. Ademais, corajosamente, defenderam a liberdade de seu povo, segundo os

ensinamentos bélicos ancestrais.  Atena ergueu seu escudo de ouro em defesa da cidade e

arremessou sua lança contra os espartanos.

Atena nos inspire a arrostar a injustiça normativa causada por eventuais usurpações

de  competência  que  ameacem  a  forma  de  Estado  instituída  pela  Constituição  de  1988.

Usemos  os  instrumentos  constitucionais  próprios  para  afastar  este  perigo.  Não  nos
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entreguemos  ao  comodismo  da  omissão  quando  nosso  pacto  constitucional  periclita  ser

violentamente rompido, o preço seria, fatalmente, a morte da democracia e a causa seria a

deserção de seus guerreiros.

 Deus nos ajude!
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O colapso econômico que ignoramos

Por Emmanuel Duarte

O verdadeiro  colapso econômico está  longe dos grandes  bancos,  governos ou da

tecnologia.

O apocalipse está anunciado e a maioria de nós ignora, mesmo sendo capazes de

mudar o jogo.

Fica comigo até o final que eu vou te apresentar um universo escondido que está

diante dos nossos olhos mas a nossa ignorância não nos permite vê e que se chama ABELHA.

Será mesmo real o apocalipse econômico, caso as abelhas fossem extintas?

Parece exagero, mas veja isso: segundo  Einstein, “se as abelhas desaparecerem da

face da terra, a humanidade teria apenas mais quatro anos de existência, pois, sem abelhas não

há polinização,  sem a polinização não haverá  flora,  sem flora não haverá animais  e  sem

animais não haverá a raça humana”.

No mundo existem mais de 20 mil espécies de abelhas catalogadas, mas pesquisas no

mundo  todo  apontam  para  a  extinção  das  abelhas,  os  EUA  já  perdeu  quase  metade  da

população de abelhas desde o final da segunda guerra mundial.

Algumas abelhas, dessas milhares catalogadas, já não se encontram na natureza. Ou

já foram extintas ou só existem nas mãos de criadores como eu.

Ah, perdão, deixe apresentar-me.

Eu sou Emmanuel Duarte, fundador do Projeto Vale do Mel. Projeto este que tem

como  finalidade  a  preservação  e  educação  a  respeito  das  abelhas  nativas  SEM

ferrão. Atuamos desde a educação infantil nas escolas com teatro de fantoches, livros autorais,

músicas  temáticas,  cinema  interativo  e  apresentação  das  abelhas  sem  ferrão  em  caixas

didáticas  até  a  fase adulta  com palestras  e  cursos  para quem quer  aprender  a  criar  essas

abelhas em casa e produzir o seu próprio mel.

Voltando ao colapso, esse fato começou a ganhar destaque no ano de 2005 e de uns

tempos para cá um fenômeno estranhamente triste tem chamado a atenção de pesquisadores e

ambientalistas:

De dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, foram encontradas mais de 500 milhões

de abelhas mortas em apenas 4 estados brasileiros, 400 milhões só no Rio Grande do Sul, 7
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milhões em São Paulo, 45 milhões no Mato Grosso do Sul e 50 milhões no estado de Santa

Catarina.

Além disso, algumas das abelhas nativas foram incluídas na lista de ameaçadas de

extinção em 2017 e 2018.

Essa diminuição das abelhas é conhecida como DISTÚRBIO DE COLAPSO DAS

COLÔNIAS, que infelizmente abrange o mundo todo.

As abelhas possuem uma das mais importantes funções do ciclo de vida na terra, não

foi a tôa que foi eleita o ser vivo mais importante do planeta. 

Cerca de 70% de tudo que comemos dependem diretamente das abelhas, elas são

responsáveis pela polinização.

Mas o que exatamente é a polinização?

Bom,  assim  como  os  animais  dependem  do  sexo  feminino  e  masculino  para  a

reprodução de sua espécie, assim também são as plantas.

A flor possui o órgão feminino e também o masculino que precisam se cruzar para

gerar  nova  vida,  mas  diferente  dos  animais  que  podem  ir  ao  encontro  do  tão  desejado

acasalamento, as plantas estão fixadas ao chão e é aí que aparecem as abelhas como sendo a

solução para esse problema.

Superficialmente  podemos  dizer  que  as  flores  oferecem  o  néctar  e  o  pólen  que

servem de alimento para as abelhas, em troca disso o pagamento é feito em serviço, sim, as

abelhas ao visitar a flor, ela fica revestida de pólen e ao visitar outra, ela transporta o pólen da

primeira para a segunda flor, fazendo o cruzamento, com isso a planta gera sementes que vão

gerar novas plantas, além de frutos é claro.

Existem algumas espécies de plantas que podem fazer esse cruzamento apenas pelo

vento,  mas  mesmo essas  espécies  que  não dependem do cruzamento  feito  pelas  abelhas,

quando polinizadas por elas, produzem frutos maiores, com mais nutrientes e com muito mais

valor de mercado. Podendo até dobrar de tamanho como é o caso da berinjela e do girassol,

por exemplo, na soja o benefício é de 18% a mais de grãos  quando a lavoura é visitada por

esses incansáveis insetos.

Existem outros polinizadores como o beija-flor, morcegos, moscas, ratos, besouros

entre outros, mas as abelhas são de longe as mais importantes, estima-se que as abelhas são

responsáveis por polinizar 80% de todas as plantas com flores do planeta.
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Com a  diminuição  das  abelhas,  naturalmente  se  diminui  a  produção  de  frutos  e

sementes  que  servem  de  alimento  para  nós  humanos  e  demais  animais,  sem  dizer  o

nascimento de novas plantas, pois sem sementes não existiria a manutenção das florestas.

Além disso, tem um valor econômico muito importante com tudo isso, imagina o

pior dos cenários, NÃO TEMOS MAIS ABELHAS NO MUNDO.

Bom, mas podemos polinizar manualmente as plantas como já é feito na china em

algumas de suas regiões, que por causa da muita poluição e falta de matas nativas já não tem

abelhas o suficiente em algumas regiões.

Aqui no Brasil nas lavouras de maracujá, a polinização manual já é uma realidade

por falta de uma abelha chamada mamangava.

Mas quanto  custaria  para  o  agricultor  fazer  o  serviço  de  polinização  que hoje  é

gratuito, graças às abelhas?

Bom,  em  1997,  cientistas  fizeram  essa  pergunta  e  colocaram  um  time  de

pesquisadores para encontrar essa resposta e acredite, eles chegaram ao valor de 33 trilhões

de dólares por ano somente para fazer a polinização manual das lavouras, e claro que sem a

mesma perfeição.

Para você entender melhor o que isso significa, o PIB de todos os países juntos, ou

seja, o produto interno bruto de todos os países em 1994 foi de 18 trilhões de dólares, veja, o

custo com a polinização manual seria de quase o dobro do PIB mundial.

As abelhas  são responsáveis  por  um rendimento  de US$ 30 bilhões  por  ano em

lavouras e o seu trabalho na reprodução das matas nativas é definitivamente incalculável.

A extinção das abelhas quebraria o ciclo de vida na terra,  afetando toda a cadeia

alimentar, pois as plantas geram frutos e sementes que são alimento de aves e alguns animais

que por sua vez são alimentos de outros animais, incluindo o homem.

Além  do  alimento,  as  abelhas  também  são  responsáveis  por  outros  setores  da

economia, como o setor de vestuário por exemplo, sem abelhas a produção de algodão seria

gravemente afetada,  com isso grande parte das texturas de roupas que conhecemos já não

existiria mais.

Tem também o fator poluição, por exemplo, a canola que é polinizada pelas abelhas,

é utilizada como óleo de cozinha, mas também como combustível, sem as abelhas não teria o

óleo como combustível e com isso usaríamos ainda mais combustível fóssil.

Mas porque as abelhas estão morrendo?
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Segundo especialistas, as principais causas são os parasitas e agrotóxicos.

Desde 1945, fim da segunda guerra mundial, o mundo todo investiu em lavouras com

cada vez mais pesticidas e agrotóxicos.

Existem  muitos  outros  problemas  como  parasitas,  poluição,  desmatamento,  entre

tantos outros que causam a morte das abelhas.

Os animais herbívoros seriam os primeiros a serem afetados, pois sem a reprodução

da flora, chegará um momento que não haverá mais plantas que servem de alimento para

esses animais e consequentemente seria a sua morte.

Um bom exemplo disso é a criação bovina, cujo a base de sua alimentação é alfafa e

soja,  ou seja,  sem as  abelhas  essas  plantas  não existiriam na mesma proporção,  afetando

diretamente nossos hábitos alimentares.

Outro motivo extremamente importante seria a economia. Até a metade do ano de

2021, o Brasil exportou o equivalente a 29 milhões de dólares com mel, fora outros derivados

como pólen, própolis, cera e etc.

Durante todo o ano de 2020, o Brasil exportou mais de  45 toneladas de mel.  O

faturamento nacional passou de 98 milhões de dólares neste ano.

Mas diante desse cenário caótico, como nós, meros mortais podemos ajudar?

Acredite, não precisamos ser donos de fazenda, milionário ou governante, para fazer

a diferença.

Existem mais de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo, e nós brasileiros

fomos agraciados com mais de 300 espécies de abelhas nativas SEM FERRÃO.

As  mais  famosas  delas  são  a  abelha  Jataí  (Tetragonisca  Angustula)  e  a  Uruçu

Nordestina (Melipona Scutellaris), essa última inclusive, ficou conhecida de todo o Brasil nos

versos da música Morena Tropicana, do cantor Alceu Valença, “...Pele macia, é carne de caju;

Saliva doce, doce mel, mel de urucu...”.

Essas abelhas têm despertado o interesse de pessoas comuns como eu e você, pois a

grande  maioria  delas  são  dóceis  e  fáceis  de  criar,  podendo  ser  criada  inclusive  em

apartamentos de grandes cidades, como é o caso de São Paulo, por exemplo.

Eu moro próximo ao centro da cidade de Taubaté/ SP, e crio mais de 50 colônias em

minha casa, passando de 100 mil abelhas ao todo.

As  abelhas  sem  ferrão  estão  por  todo  o  território  nacional,  são  encontrados

facilmente em praças, bosques, muros, fendas de rocha e até no subsolo como é o caso da
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Jataí da Terra (Paratrigona Subnuda), que faz seu ninho em buracos no chão, abandonada por

formigas, facilmente encontrada nos gramados de praças de boa parte do Brasil.

Nós brasileiros, precisamos nos despertar para a importância das abelhas, fomentar a

educação nas escolas sobre esse assunto e fazer cada um de nós a sua parte.

Eu fiz uma adaptação de uma linda história contada pelo sociólogo Betinho que diz

assim:

“Houve um incêndio na floresta, os animais desesperados fugiam por todos os lados.

Em meio àquele desespero, a onça-pintada, observou que uma abelhinha voava de

um lado para o outro, pegando gotículas de água no riacho e jogando no incêndio.

Inquieta e intrigada, indagou a onça: Abelhinha, o que você está fazendo? Fuja! Você

acha mesmo que vai conseguir apagar o incêndio com esse pouquinho de água aí?

Então a abelhinha respondeu: Bom, apagar eu não sei se posso, mas estou fazendo a

minha parte.

A onça então constrangida começou a ir ao riacho para pegar água e jogar no fogo.

Foi aí que animais como a anta, o tatu, cutia e caititu ao verem aquela cena, decidiram fazer o

mesmo, e em poucas horas, o fogo foi combatido, e a floresta foi salva”.

Que esse artigo seja uma abelhinha na sua floresta, que seja um convite a combater o

incêndio da desinformação quanto ao tema.
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Entrevista com Gustavo Gayer

Por Leandro Costa

Conhecimento & Cidadania:  Quem é  o  Gustavo Gayer cidadão  e  como ele  virou o

Gustavo Gayer que está brigando pelo Brasil inteiro?

Gustavo Gayer:  É  a  mesma pessoa,  eu  acho

que esse é o apelo que as pessoas têm, sabe?

Não  mudou,  não  é  um  persona  diferente,

Gustavo Gayer cidadão é um pai de família,

casado  com  a  dona  Ethienne,  que  ficou

indignado  com  o  que  esse  sistema  de

doutrinação está  fazendo com as mentes  dos

nossos  jovens,  e  ai,  com  medo  de  que  isto

acontecesse  com  meus  filhos,  eu  consegui

evitar, mas, ao mesmo tempo, fico preocupado

com as outras famílias, outros pais que correm

esse risco também.

Ai comecei a verbalizar isso nas redes sociais,  mais por questão de terapia, eu ficava tão

indignado com certas coisas que eu lia no livro dos meus filhos, coisas que os professores

falavam pro meu filho, e pra poder extravasar isso comecei a gravar vídeos no Facebook, a

minha esposa que mandou eu colocar no YouTube, eu não queria saber de YouTube de jeito

nenhum, associava muito o YouTube a Felipe Neto e porcarias assim, ela mandou eu jogar

vídeos no YouTube ai eu obedeci a esposa como um bom patriarca machista opressor, ai deu

isso tudo que aconteceu ai.

Conhecimento & Cidadania: Vou fazer uma colocação em cima dessa resposta, sabe o

impacto positivo que o seu trabalho está tendo hoje no Brasil,  e no geral,  mas você

consegue ter dimensão desse impacto?

Gustavo Gayer: Quando eu viajo para esses congressos assim, eu comecei a ter dimensão a

partir do momento que eu comecei a ir no shopping e as pessoas param, me reconhecem,
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querem tirar foto, no congresso muita gente conhece, é uma coisa que estou acostumando

ainda,  porquê  é  um choque  muito  grande,  eu  sou  professor  de  inglês,  nunca  foi  minha

intenção, é como eu disse, era uma terapia que explodiu além das proporções e hoje a gente

tem esse resultado e  eu sinto  peso da responsabilidade  muito grande,  quando eu  tava só

postando aqueles vídeos no Facebook que era mais uma terapia pra dormir tranquilo, agora eu

percebo que muita gente me acompanha, quer ouvir o que eu tenho pra falar, quando acontece

alguma coisa fica esperando meu posicionamento, a explicação sobre determinado assunto, e

hoje eu sinto mais o peso nisso, que é uma responsabilidade muito grande, agora eu pesquiso

muito mais antes de falar alguma coisa, faço questão de checar e espero estar alcançando as

expectativas do povo. 

Conhecimento & Cidadania: Algum recado para o povo fluminense?

Gustavo Gayer:  Galera,  Rio de janeiro é um

dos pontos chaves desse país, a gente só vai

virar o jogo se conquistarmos São Paulo e Rio

de Janeiro, São Paulo é o centro industrial  e

econômico,  e  o  Rio  de  Janeiro  é  o  centro

cultural,  é daqui que sai  boa parte de toda a

cultura  reproduzida  por  todo  Brasil,  então

conquistando o Rio de Janeiro e São Paulo são

pontos  chaves,  agora,  eu  vejo  que  é  uma

batalha muito mais difícil que a que eu tenho

em Goias.

Como em Goias nós temos uma cultura rural as pessoas são mais conservadoras, a família é

levada muito mais a sério, existe uma certa proteção sagrada entorno da família, a medida que

as cidades vão ficando maiores e tem mais influências de ideias mundiais, globalistas, eu

percebo que é muito mais difícil, e no Rio de Janeiro eu percebo isso, então olha, o recado que

eu tenho é, regaça as mangas porquê pra vocês aqui vai ser mais difícil do que pra mim la em

Goias, eu tenho certeza, mas no que eu puder ajudar aqui, pode contar comigo.
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Conhecimento  & Cidadania:  pra  finalizar,  a  sua  expectativa  pro  futuro  político  do

Brasil, e o seu também.

Gustavo  Gayer:  Acho  que  antes  de  pensarmos  em  futuro  político,  temos  que  pensar

justamente nisso, no futuro cultural, todos os valores, a política é só uma camada do bolo, as

vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas com a camada do bolo, mas sem entender que

antes daquilo lá tem todo um recheio, temos que pegar este recheio, que é a educação, a parte

da  cultura,  do  entretenimento,  a  gente  tem  que  achar  pessoas  pra  entrar  na  mídia,  no

jornalismo, se conseguirmos pegar essa parte, a política se resolve por conta própria, a gente

está brigando muito pela camada sem se preocupar com o recheio, e isso que vocês estão

fazendo, como as revistas, estas iniciativas são fundamentais pra gente poder reverter o jogo e

quem sabe resgatar a futura geração, porquê a nossa não tem salvação mais não, nós não

vamos ver esse país resolvido, a gente tem que se preocupar com os próximos, mas é isso e

vocês estão fazendo um excelente trabalho.

Assista a entrevista no YouTube:
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Caderno ABRAJUC

Hoje acordei meio trôpego, não das pernas, mas da alma 

Por João Daniel
Presidente da Associação Brasileira de Juristas Conservadores

Aos 22 anos de idade, cursando Faculdade de Direito, olho para o horizonte nacional

e não vislumbro perspectivas.

Alguns atores do Poder Judiciário brasileiro encontram-se embebecidos por vaidade,

sentimento incompatível com o bom senso que deve pairar sobre o homem que julga a lei. E,

como se sabe, a soberba precede a ruína!

Infelizmente, essa parcela do Judiciário brasileiro empreende uma escalada autoritária

podendo  arrastar,  à  bancarrota,  o  senso  de  Direito  e  o  espírito  de  Justiça  que,  um  dia,

esculpiram o Estado Democrático de Direito no Brasil.

Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Magistraturas Estadual e

Federal, bem como das Cortes Superiores uniram-se em notório insulto à Constituição Federal

e aos princípios republicanos que, outrora, modelaram com firmeza o convívio em sociedade.

Parlamentares  sendo  presos  e  processados  por  inexistente  flagrante  em  crime

inafiançável  de  opinião.  Na  mesma  toada,  Magistrados  sendo  perseguidos  e  processados

ilegalmente.

“Ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país

é esse? Que país é esse? Que país é esse?” Indagaria a lendária Legião Urbana.

Diante  de  tantas  decisões  judiciais  desbragadas,  posicionamentos  políticos

teratológicos e o avanço do comunismo global, decidi manter-me firme, pois, a despeito de

todo o caos jurídico implantado no país e da desesperança que nos bate à porta, não pode

haver, em nossos corações, o sentimento de desistência.

Dessa forma, não irei renunciar à minha pátria. Enquanto tiver fôlego de vida e força

vital para lutar, assim o farei. E convoco a todos os estudantes de Direito, futuros Operadores

do Direito e da Justiça, a insubordinarem-se ante a draga maquiavélica travestida de Direito

que se impõe contra o povo brasileiro.
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Caderno ABRAJUC

Conclamo hoje, dia 27 de março de 2021, a engrossarem as fileiras e trincheiras da

verdadeira  Justiça,  nessa  luta  contra  a  ditadura  da  toga.  Convido  a  ombrearem juntos  a

Defensores, Promotores e Magistrados valorosos e virtuosos, que não estão poupando nem

mesmo a segurança de seus cargos, para defenderem a fumaça do bom Direito.

“O fim do Direito é a paz; o meio de atingi-lo, a luta. O Direito não é uma simples

ideia, é força viva. Por isso a justiça sustenta, em uma das mãos, a balança, com que pesa o

Direito,  enquanto na outra  segura a  espada,  por  meio  da qual  se  defende.”  (A Luta pelo

Direito - Rudolf Von Ihering).

João  Daniel  Silva  é  Bacharelando  em Direito

pela  Universidade  Federal  Fluminense,  Presidente  da

Associação  Brasileira  de  Juristas  Conservadores  e

Pesquisador  na  Academia  Brasileira  de  Direito

Constitucional.
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Nota da Associação de Defesa da Magistratura, autorizada a publicação pela Vice-presidente da 
ADM.
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Variedades
Sugestões culturais

Por Edson Araujo

Dica de Filme:

INVENCÍVEL
Com direção de Angelina Jolie
Estrelado por Jack Oconell.
O Filme é baseado na história de um piloto americano que após
ficar  47  dias  em  alto-mar  até  ser  capturado  pelos  japoneses  e
passar por provas muito duras.
Vale muito a pena assistir.

Dica de Livro:

AS 5 LINGUAGEM DO AMOR
Escrito por Gary Chapman
O livro trata de auxiliar a vida dos casais que mesmo vivendo com
muito amor, tem dificuldades de se fazer entender.
Em sua obra, Gary, apresenta 5 formas de demonstras e perceber o
amor.

Dica de Poesia:

Cânticos - XXI

Cecília Meirelles

O teu começo vem de muito longe.
O teu fim termina no teu começo.

Contempla-te em redor.
Compara.

Tudo é o mesmo.
Tudo é sem mudança.

Só as cores e as linhas mudaram.
Que importam as cores, para o Senhor da Luz?

Dentro das cores a luz é a mesma.
Que importam as linhas, para o Senhor do Ritmo?

Dentro das linhas o ritmo é igual.
Os outros vêem com os olhos ensombrados.

Que o mundo perturbou.
Com as novas formas.
Com as novas tintas.

Tu verás com os teus olhos.
Em Sabedoria.

E verás muito além.
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Caderno Direito nas Escolas

Apresentação

Por Leandro Costa

O Caderno Direito nas Escolas tem como objetivo trazer conteúdo do Direito com

linguagem simples para que todos possam compreender o básico das ciências jurídicas, do

Estado e  suas instituições,  das relações  entre  direitos e deveres e tudo aquilo que poderá

ajudar  no  entendimento  de  algo  que  é  tão  importante,  porém,  sonegado  à  maioria  dos

cidadãos.

É essencial  sabermos a  importância  do Direito  em nossas vidas  e  como estamos

afetos por tal conteúdo ainda que não seja percebido.

O homem imagina que a justiça seja afeta apenas aos tribunais e que o Direito é uma

matéria complexa que só interessa aos seus operadores, mas ignoramos que vivemos, antes

mesmo do nascimento, relações jurídicas desde o respeito aos bens alheios à relações mais

complexas como o casamento e a proibição de determinadas condutas.

As normas nascem naturalmente no convívio humano, uma vez que, pois interagir

significa coexistir e. por tanto, respeitar limites que nos são impostos para que tal convivência

seja adequada.

O direito natural é aquele sentimento de justiça que está intrínseco ao ser humano,

que independe de lei escrita, ainda que, por quaisquer razões venha a se tornar uma norma

redigida  por  uma autoridade  constituída,  conservará  sua  natureza  de  justo,  pois  nasce  da

observação da realidade.

É importante que cada indivíduo tenha uma noção basilar do Direto, como se tem da

Matemática,  da  Biologia  e  outras  tantas  matérias,  para  que  possa  compreender  os

desdobramentos de tudo aquilo que lhe cerca. Este caderno tem como essência abrir mais uma

janela de luz aos leitores e tem como principais destinatários jovens, adolescentes e demais

interessados no aprendizado do Direito.
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