III Olimpíada Jurídica Escolar - 2015

Amigos terráqueos,
Mais uma vez agradeço a vocês pela disponibilidade em me ajudar. Já conheci
bem o planeta Terra com a ajuda de vocês. Agora, quero pedir uma ajuda
concreta.
Voltei para casa com todas as sugestões que consegui na Terra nos últimos dois
anos. No primeiro contato que fiz com vocês, como devem se lembrar1, descrevi
nosso planeta.
Fui orientado a constituir um país soberano, apenas composto pelo grupo que
possuía mais afinidade, enquanto o outro grupo continua ocupando espaço
territorial distinto e mantém uma organização social e política menos complexa
que a nossa.
Estabelecemos um sistema democrático de governo, eleito pelos nossos
habitantes. Elaboramos uma Constituição, bem mais simples do que a de vocês
e que tem pouco conteúdo, mas conferiu aos nossos habitantes alguns direitos.
Muitos deles são deveres do Estado, como oferecer saúde, educação e moradia
digna para todos. Há também a previsão do princípio da igualdade.

As orientações recebidas muito nos ajudaram. Temos hoje uma organização
eficiente e os direitos, previstos na Constituição, conseguem ser efetivados em
grande parte.

1

Veja o caso da I Olimpíada Jurídica Escolar (2013) em nosso site.

Nosso problema atual diz respeito ao outro grupo, que não fez parte de nosso
país por falta de afinidade. Muitos deles estão vindo para cá em busca de
qualidade de vida. Sabem que aqui terão trabalho, moradia, saúde e educação.
Mas estamos certos de que não conseguiremos manter o padrão de serviços
oferecidos pelo Estado se essa população crescer rápido demais.
Não sabemos como agir e precisamos de uma orientação.
Nosso encontro acontecerá no dia 30 de maio, na FDV, instituição que tão bem
me recebeu.
Não esqueçam: vocês terão 20 minutos para me apresentar a proposta e podem
utilizar vários recursos para apresentarem-na. Convidei alguns amigos para me
ajudar na escolha da melhor solução. Eles vão ouvir as propostas e poderão
formular perguntas para esclarecer qualquer dúvida.
O nosso encontro não é reservado. Se quiser, leve seus amigos, professores e
familiares.

Até lá!
Abraços,

Caput

