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Democracias modernas conhecem apenas uma Única Via: eleger um Congresso
dedicado ao equilíbrio dinâmico entre forças que reiteradamente pendulam entre o
papel regulador do Estado e o os direitos do Cidadão.
O Congresso brasileiro perdeu a autoridade de ser o fiel desta balança. Os embates das
grandes questões deram lugar a despudoradas disputas paroquiais em torno de cargos
e verbas. Nossos indicadores sociais e econômicos mostram que o caos avança. E as
propostas, infelizmente, são mais do mesmo: voltamos a acreditar no Salvador da
Pátria. Como Nação, ainda não nos demos conta de que na Democracia o Poder maior
está no Congresso.
E, nosso Congresso não se mostra à altura de sua missão. Todos somos culpados:
partidos, congressistas e eleitores. Partidos porque em sua maioria deixaram de
representar ideologias. Congressistas porque devem vassalagem aos donos dos
partidos. E, eleitores porque, desesperançados, pouco se importam com as eleições
legislativas.
No Movimento GRITA! ousamos o óbvio: vamos batalhar para eleger um Congresso
que possa retomar a autoridade de garantidor da Democracia. Precisamos de
congressistas que tenham a coragem dos íntegros, o pudor dos que não aceitam
privilégios, a humildade dos que estudam, a lucidez dos que estão sempre aprendendo
e a ousadia dos que sonham ser possível criar um país com oportunidades para todos.
Infelizmente, não estamos nessa rota! Nada disso está em andamento no Brasil!
É imperioso enfrentar esse caos. Vamos começar pelas duas pontas: candidatos e
eleitores. Vamos escolher uma bancada pluripartidária de gente muito diferente da
maioria dos mandatários de hoje, e convencer os eleitores de que devem votar nos
candidatos indicados pelo Movimento GRITA!
O que se percebe é um vazio nas eleições legislativas, as eleições que são decididas de
modo fortuito em menos de 48 horas. Tornaram-se irrelevantes para a vasta maioria
dos 150 milhões de eleitores. Que decidirão seu voto sem saber para que serve um
Congressista, confiantes de que basta escolher quem será o Salvador da Pátria da vez.
Este erro coletivo logo se apresentará como tragédia do quotidiano: perplexos, mais
uma vez vamos perceber que continuamos a viver no mesmo Brasil, que não consegue

ser acolhedor para os idosos, nem generoso para os jovens e menos ainda educador
para as crianças.
Vivenciando estas hostilidades, nos rendemos a um mal coletivo: cada vez mais gente
perde a esperança. Não à toa, somam mais de 4 milhões os brasileiros que emigraram
nas últimas décadas.
No Movimento GRITA! resolvemos enfrentar o pessimismo. Inspirados pela ideia de
que a “Semana de Arte Moderna” representou um alento importante para o mundo
das artes, criamos os eventos da “Semana da Política Moderna” para que, de modo
análogo, se construa um ponto de inflexão na trajetória de mesmices que trouxeram
Partidos, Políticos e Eleitores a esse momento de desalento geral.
Vamos eleger em outubro Congressistas que pensem num Brasil moderno,
competitivo, praticando uma política moderna, isto é, uma Democracia para o bem de
todos. Nas eleições de outubro, abandonaremos escolhas casuais, não votaremos em
branco nem anularemos o voto.
Como primeiro passo neste propósito o Movimento GRITA! indicará para os eleitores
os candidatos ao Congresso que se eleitos irão exigir:
Fim do foro privilegiado
para que todos sejam iguais perante a lei
Início de execução de pena após julgamento em segunda instância
para que não se use do poder financeiro para retardar a justiça
Ficha limpa para candidatos e mandatários
para que os representantes do Povo sejam cidadãos que respeitam a lei
Fim do financiamento público de partidos e revisão do seu uso nas campanhas
para que se tenha o fortalecimento de partidos ideológicos e seus candidatos
Evoluir eleições para voto distrital
para que o eleitor siga e fiscalize seus representantes
Todos nós, eleitores, ao votarmos em candidatos com esta determinação indicaremos
um claro propósito: só Congressistas éticos e conscientes de seu papel de
representantes nos conduzirão a um Brasil moderno.
O Congresso assim constituído terá este poder. O Salvador da Pátria, não!
O Brasil moderno será o país para onde vamos emigrar.

SÓ EXISTE UMA VIA PARA O BRASIL: UM CONGRESSO MODERNO!
ELEJA CONGRESSISTAS INDICADOS PELO GRITA!
RENOVE SUA ESPERANÇA!

