A MONARQUIA
PARLAMENTARISTA
Chefe de Estado

Chefe de Governo

Modera o sistema: aconselha e scaliza o Chefe de
Governo, dissolve o Parlamento em casos de crise e
convoca novas eleições

Governa a nação: monta
sua equipe , gere as contas
do país, implanta políticas
e projetos e investe os
recursos do Estado

Determina quem será o
governante e pode pedir
sua demissão

Autoriza a coroação do
monarca ou declara o seu
impedimento

Parlamento
Elegem seus representantes
(deputados e senadores) para
comporem o Parlamento

Cidadãos

Monarquia Sim. É exatam e n te e s s a a p ro p o s t a q u e
estamos fazendo. Talvez você não
saiba, mas a Monarquia é hoje a
forma de governo em que a
democracia, a liberdade de expressão e a satisfação popular
estão mais presentes. Sabia por
exemplo que, dos
países mais
democráticos do mundo, são
monarquias
Caso você também não saiba,
nós já fomos uma Monarquia, e foi
nesse tempo que o Brasil viveu sua
melhor fase como nação
independente. Existente de
a
, o Império do Brasil representou o período de maior estabilidade econômica e política da
nossa História. Um exemplo que
corrobora um pouco isso é o que
diz respeito à média inﬂacionária,
que em
anos de Império foi de
,
. É claro que tínhamos
muitos problemas, muitos pontos
positivos e negativos podem ser
ressaltados, mas o fato é que
estávamos mais próximos de
alcançarmos um ideal de nação,
até que, em
de novembro de
, por meio de um golpe de
Estado, o regime republicano foi
instaurado.
Não pretendiam os republicanos
promover avanços sociais, mas sim
estabelecer o controle das oligarquias sobre o sistema político e

impedir que, após a Abolição,
medidas fundamentais como a
reforma agrária e a indenização
dos libertos fossem postas em
prática. Associados a ex-senhores
de escravos, magoados por não
terem sido indenizados pelo
Império, a latifundiários e a militares rebeldes, a Monarquia foi
derrubada e o Imperador, amado
pelo seu povo, expulso do país na
calada da noite.
É claro que você não aprendeu
isso na escola. Não à toa esse golpe
que deu origem à República é
eufemisticamente chamado de
proclamação . Golpe do qual
resultou o golpismo em série que
caracteriza a política brasileira.
Maior evidência disso é o fato de
que, dos nossos
anos de
República, mais da metade são de
ausência de democracia
se
somamos os anos que vivemos
sob ditaduras
,
,
aos
anos do
período oligárquico
.
Passados
anos do golpe,
pouco mudou. Não nos sentimos
representados, sofremos com a
instabilidade política e econômica
e somos terrivelmente assombrados pelo fantasma da corrupção,
que contamina os meios políticos.
Mas é principalmente nesses
aspectos que a Monarquia pode
ajudar: só depende de você.
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