
CARTA ABERTA AOS BRASILEIROS

De quatro em quatro anos, somos obrigados a depositar nosso voto numa quadrilha de corruptos que
vivem sob um teto chamado poder legislativo e poder executivo. Toda a sociedade parece viver num sono
profundo e não percebe que com a estrutura montada por eles, não fará nenhuma diferença votar em A, B ou C.

Durante todo esse tempo temos sido ludibriados por uma farta mídia que mostra o nosso país como o
melhor do mundo. O melhor carnaval, o melhor futebol, a melhor novela. Vendem-nos democracia, esperança e
até liberdade. A democracia atrelada ao nosso dever de votar. A esperança atrelada ao futuro que nunca vem e
nossa liberdade atrelada à imprensa livre, como se essa fosse à liberdade verdadeira.

A liberdade de poder escolher a melhor escola, o melhor emprego a melhor moradia. Isso nós não temos,
pois somos vice-campeões mundiais em má distribuição de renda e estamos sempre no podium quando o
quesito é corrupção.

Liberdade é o nosso poder de escolha. Se só podemos escolher entre o nada e coisa nenhuma, não
podemos nos sentir num país livre. Na verdade somos cidadãos da segunda pior ditadura do mundo. Somos
filhos da desigualdade que fomenta a miséria, a fome, a falta de oportunidades. Esse é o nosso país. Habitado
por muitos, vivido por poucos e desfrutado por uma minoria que criam leis, normas e regras para continuar nos
"tocando" rumo ao matadouro.

Estamos cansados, pois viemos de um tempo em que a juventude semeava flores nas nossas cabeças,
asas na nossa imaginação e sonhos, muitos sonhos nos nossos corações. Mas há muito ela foi embora e levou
a certeza de que não somos eternos. Deixou conosco um "fardo" de flores, asas e sonhos, que agora pesa
muito, pois descobrimos que a eternidade nos falta.

Estamos cansados. Cansados de sermos enganados, ludibriados, assaltados, violentados por senhores
de paletó que de quatro em quatro anos usam o nosso "dever" de votar para dar legitimidade a seus crimes.

Esses senhores de paletó criaram diversas leis imorais tentando dar cunho moral aos seus atos imorais.
Esses senhores gastam 2,3,4,5 ... vezes mais com publicidade e coisas afins do que com saúde, educação e
moradia.

Esses senhores criaram meio milhão de cargos e os distribuem ao seu bel prazer, tornando os seus
ocupantes, reféns de suas vontades e fazendo do nosso país a extensão do quintal de suas casas. Eles criaram
também, Tribunais de Contas para "fiscaliza-Ios", e nomeiam aqueles que irão fiscaliza-Ios.

Esses senhores de paletó criaram ainda corregedorias, conselhos de ética e coisas afins para poderem
ser julgados pelos seus iguais, onde o corporativismo reina absoluto. Esses mesmos senhores sangram o nosso
país ano a ano, dia a dia. Roubam a infância de nossos netos, sugam a juventude de nossos filhos e já não nos
deixam sonhar.

Eles conseguiram sepultar o sonho de muitas gerações e já estão com pá e cal nas mãos para sepultar
os sonhos de nossa geração.

Cansamos de tudo isso. Cansamos de viver como vaquinha de presépio. É hora de buscar a liberdade,
mesmo sabendo que ela "ainda" não mora neste país onde, os homens de paletó, nos vendem o dever de votar
como se liberdade fosse.

A nossa pátria anda carente, não de homens de paletó, não de mandantes, não de caciques, mas de
idéias. A nossa pátria anda carente não de novela, futebol e samba, mas de ousadia. É hora de ousar.

É hora do segmento "desorganizado" da sociedade se indignar e transformar essa indignação em atos
concretos, pois os segmentos organizados continuarão a se indignar de acordo com os interesses de seus
umbigos.

Se a sua desesperança é tão grande quanto o nosso cansaço, junte-se a nós. No dia da eleição, aja
como cidadão, ponha o seu nariz de palhaço e demonstre toda sua indignação. Este gesto será como uma gota
d'água sanitária nesse imenso lamaçal pútrido que infecta o nosso país, quem sabe um dia essas gotas formarão
um grande oceano e então poderemos fazer uma faxina geral e recobrir esse país de esperança.

No dia da eleição, despeje sua gota d'água sanitária. Não deixe que eles, os homens de paletó, que nos
procuram de quatro em quatro anos, joguem a ultima pá de cal sobre os nossos ideais.

Visite nosso site e artici e desse movimento - www.libertabrasil.or


