MANIFESTO BRASIL DIREITO.
Consertar Conservar Crescer
Afinal, para onde vai o Brasil em 2018?
E nós cidadãos, profissionais liberais, empresários, trabalhadores, estudantes, servidores
públicos e aposentados num momento tão grave, num ano tão decisivo, o que vamos fazer pelo nosso país?
Hoje, temos um chamado da história para recuperar dignidade do Brasil e a consciência de que
a política não deve ser sinônimo de corrupção, enganação, compra de votos, descompromisso com o que
é mais importante para um país e um povo, para uma sociedade saudável, para uma nação justa. Recuperar
valores, criar consensos, fazer a improrrogável avaliação dos erros e acertos da jornada, para que em 2018
se comece uma nova página na História do Brasil.
Nomeio esta reflexão com três verbos de ação: Consertar, Conservar, Crescer. Eles afirmam uma
identidade e apontam um compromisso com o futuro. Somos um movimento e você está chamado a fazer
parte.

CONSERTAR
Consertar o Brasil começa por cada uma de nós, no dia a dia, na consciência de nossos atos, no
trato com o nosso semelhante, no respeito ao meio ambiente, na solidariedade, nas coisas simples do
cotidiano, do lixo da nossa casa à forma como nos comportamos no trânsito, no bom dia ao vizinho ao
com licença e ao muito obrigado nas relações pessoais. Estamos barbarizados e não nos apercebemos
disso. A primeira coisa a fazer é o exercício de sermos gentis, educados, corretos e justos. Daí vem a
ética para ao restante de nossas ações. Consertar o mundo, consertar o Brasil, começa pelo conserto do
homem de da mulher consigo mesmo. Partir daí, do individual para o coletivo, da vida de cada um para
a construção de uma sociedade melhor, de um estado menor, não burocrático e sem privilégios, que
possa prover crescimento aos que nada tem mas que não seja por outro lado um atrapalho aos que dele
não precisam, que nos dê segurança e estabilidade.

CONSERVAR
Depois de consertar o que deve ser consertado é preciso conservar. O desejo pela liberdade
deve necessariamente estar ligado à valorização da democracia. Hoje muitas pessoas estão saudosas de
regimes de exceção porque a democracia virou bagunça. E nesse vácuo o judiciário ascendeu
indevidamente ao papel do parlamento. Isto é um erro! Tudo só aconteceu porque não conservamos
valores e descuidamos, por erro, ignorância ou alienação, daquilo que é nosso por direito. Perdemos o
sentido da autoridade e a própria autoridade perdeu o respeito das pessoas. Deixamos movimentos
anarquistas, minorias barulhentas ou corporações poderosas avançarem em espaços vazios. A subversão
de valores morais levou à perda dos referencias éticos. Democracia não é o império do judiciário nem a
terra da corrupção! Valores como a liberdade do indivíduo, o respeito a tudo e a todos, uma justiça eficaz
e não inquisitorial, o trabalho, o esforço e o mérito como caminho para o crescimento individual e coletivo.

CRESCER
Nenhuma tese coletivista deu certo, nenhuma supremacia do mercado sozinho, tampouco. O
novo Brasil que precisa nascer terá escassa chance de vingar se não invertermos a histórica dependência
que a economia tem do Estado. É fundamental que criemos leis que facilitem a vida da maioria dos
brasileiros comuns que querem gerar riqueza, emprego e renda. Educação, empreendedorismo,
competitividade, tecnologia, inovação conformam a única estrada possível para encontrar o amanhã.
Somente ela permitirá que o Brasil tenha energia suficiente para ser justo e próspero com todos.
Por um Brasil Direito.

