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[Sobre... 

 
ENÉAS CARNEIRO].  
     

12 de outubro de 2014 

 

Um estadista por excelência! 
 

Enéas Carneiro foi, sem dúvida, um homem bem à frente de seu tempo, e um 

incompreendido. Não concordo com algumas das suas idéias e conceitos, um direito que 

a Democracia me garante, aliás ( ainda...). No entanto, era um líder por excelência, um 

estadista de fato e de direito. Um legítimo patriota! 

Vendo e ouvindo os 'líderes' que aí estão, e que somos obrigados a votar - por 

causa da 'vontade' da maioria - me desespero em saber que não aproveitamos as chances 

que tivemos, tempos atrás, de propiciarmos a oportunidade do país de ter um líder 

realmente comprometido com as causas do povo brasileiro, e, o mais importante: Um 

líder que tinha inteligência para fazer o que fosse necessário, para que o Brasil 

melhorasse para TODOS os brasileiros... 

Recordo-me de que a figura um tanto exótica, e a oratória extremamente firme e 

conclusiva, costumavam assustar meus ver e ouvir adolescentes...e essas sensações eram 

aumentadas pelo esforço que a mídia em geral - interesseira - fazia questão de alimentar 

no imaginário da população. 

Não tenho a menor sombra de dúvida, de que o Dr. Enéas Carneiro foi 

sumariamente 'silenciado', o que é típico de um país 'governado' por déspotas e 

vendilhões, disfarçados de 'políticos de carreira'... 

Se hoje Enéas fosse vivo, com a velocidade de conscientização que as redes 

sociais oferecem, é bem possível que as chances de tê-lo à frente da nação, 

aumentassem. 

O fato é que, hoje, devéras entristecido, me vejo sem alento e sem esperança, ao 

ser obrigado a 'escolher' entre Dilma, Aécio, Lula, Marina... 

 

 

 


