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Frente Democrática
Bom dia, colegas das trincheiras da cultura do Estado Democrático e Social de Direito, penso
que o maior desafio político do ambiente nacional é salvar a nossa frágil Democracia!!!Para
tanto, temos que construir a Frente Democrática. Esta FD será alcançada por meio daquilo que
nos une e, assim, pelo instrumento do Consenso Progressivo.
As divergências deixamos para depois, uma vez que somente no Regime Democrático é
possível divergir.
Creio que já estamos vivendo num “Estado de Exceção” em decorrência do desprezo de setores
hegemônicos do Judiciário, do Executivo Federal e de alguns Estados(vide o Rio de Janeiro)
pelas garantias constitucionais.
O grande problema é ver “os moros” e “os witzels”da vida sendo aplaudidos por “inocentes
úteis” e por outros inúteis e conscientes da ideologia fascista.
A maior parcela dos seres humanos brasileiros está reificada e até parece que o art.1•,III da
Constituição (a dignidade humana) não é mais o núcleo exegético do nosso Ordenamento
Jurídico.
Vide os milhões de brasileiros sem emprego e renda, os milhões de trabalhadores “uberizados”
em automóveis, motos e bikes. A precarização do trabalho é uma realidade.
Jovens são fuzilados pelo Estado. Velhos morrem nas filas dos “Serviços de Saúde”por falta de
acesso. As nossas Universidades Públicas teve recursos financeiros cortados e estão sob ataque
do presidente e do ministro da educação e atacadas estão a ciência, a tecnologia, a inovação e
a formação das nossas crianças e jovens para a cidadania e o mundo do trabalho. As políticas
públicas do meio ambiente estão destruídas e colocam em risco as presentes, as gerações
vindouras e as próprias relações comerciais do Brasil com o mundo.
A tentativa da transferência do Lula para Tremembé é um forte indício de exceção. O ataque
ao presidente nacional da OAB demonstra a capacidade,
nunca antes vista, de vilipendiar a memória de todos
aqueles e todas aquelas que lutaram nas trincheiras
democráticas pelo sonho de um Brasil republicano,
inclusivo, livre, de igualdade de condições e sem
preconceitos de quaisquer espécies.
Por uma cultura democrática.
Abraços!!!
V.Siraque.
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