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Prezados Amigos Terráqueos,
Toda vez que busco ajuda com vocês, volto ao meu país, apresento as sugestões, aplicamos e evoluímos. Sou
muito grato a todos vocês.
Neste momento estamos vivendo um problema grave. Mas antes de revelá-lo, preciso lembrá-los novamente que a
partir das sugestões colhidas, constituímos um país soberano, estabelecemos um sistema democrático e
elaboramos uma Constituição (bem mais simples que a de vocês). Esta Constituição conferiu aos nossos habitantes
alguns direitos e muitos deles devem ser prestados pelo Estado, como saúde, educação e moradia digna para todos.
Nosso problema no momento é a falta de recursos para arcar com as despesas desses direitos. Até o presente
momento, nossos habitantes contribuíam voluntariamente enviando recursos ao Estado. Cada habitante doava ao
Estado a quantia que desejava. Ocorre que poucos hoje fazem isso e não estamos conseguindo pagar as despesas.
Devemos alterar nossa Constituição e reduzir o número de direitos sob responsabilidade do Estado ou há outro
caminho para que o Estado obtenha recursos para oferecer esses serviços?
Se for necessário reduzir o leque de direitos, peço que nos ajudem a escolher os prioritários. Se houver outra forma
do Estado obter recursos, peço que me ensinem como fazer de forma mais detalhada possível. Não sei como o
Brasil faz isso, mas vejo que no seu país também há enormes dificuldades em ofertar esses direitos a todos.
No dia 28 de junho, às 14h, assistirei a apresentação de vocês por um sistema de captação de imagens que só
existe em meu planeta. Infelizmente, não consigo me comunicar com vocês. Por isso, uma banca formada por
amigos falará em meu nome e escolherá a melhor solução. Vocês terão 20 minutos para apresentar sua proposta e
meus amigos poderão fazer perguntas.
Lembrem-se que o encontro não é reservado. Leve amigos, professores e familiares!
Abraços,

Caput

