
O governo brasileiro não tem argumentos 
para se defender das bobagens que fala e das 
coisas que faz. É errático! Não consegue 
formular políticas públicas em quaisquer 
áreas. Apenas consegue destruir aquilo que 
outros governos, historicamente, fizeram 
junto com a sociedade brasileira nos assuntos 
ambientais e nas relações internacionais. O 
Brasil, pode ter errado em diversos aspectos, 
mas a nossa diplomacia sempre foi 
reconhecida, inclusive por ambos os lados da 
denominada “Guerra Fria”, em especial, nas 
questões relativas ao Direito Ambiental 
Internacional e nas políticas de resolução 
pacífica de conflitos.
O Bolsonaro e seus ministros, praticamente, 
destruíram as nossas relações diplomáticas, as 
quais têm a marca do barão de Rio Branco, 
entre tantos outros e outras.
A s  c h a m a s  n a  A m a z ô n i a  n ã o  é  
responsabilidade de outras nações. É nossa e 
do “nosso” governo!!! Mas, infelizmente, o 
Bolsonaro e seus asseclas deram sinal verde 
para os “grileiros” destruírem a Amazônia ao 
acabar com as estruturas do Ibama, ao tentar 
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destruir o Inpe, ao ofender e achincalhar os 
nossos cientistas e os governos de outros 
países que defendem a sua preservação.
A Amazônia pegou fogo, porque as nossas 
políticas públicas ambientais estão em 
chamas! E em chamas está o Brasil, cujas 
lágrimas do sofrimento do nosso povo não 
conseguem apaga-las.
Agora, o governo tenta uma reação,depois de 
pressões internacionais, do povo brasileiro e de 
pressões de setores do agronegócio que vêem 
as exportações dos seus produtos ameaçadas.
Enfim, a falta de argumentos do Bolsonaro o 
leva a encontrar supostos inimigos internos e 
externos do Brasil e, assim, se manter na mídia 
e nas mentes e corações das pessoas que 
pensam igualzinho a ele. As bravatas os une. 
As bravatas une o governo e os fascistas. O 
importante, pare eles, é ter e construir 
“inimigos” para manter a comunidade de 
“amigos”. É assim que se sustentam os 
medíocres e hipócritas, as ditaduras e os 
destruidores da Democracia e do Estado 
Democrático e Social de Direito.
V.Siraque.


