
1 — AVIATOR

Quinta-feira última, dia 14, à tarde. Fui à médica oculista na Luiz Leopoldo Fernandes 
Pinheiro; saindo, acompanhei meu filho até a Rua da Conceição, passei no banco, peguei 
dinheiro e paguei o Plano de Saúde. Depois, voltei à Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 
esquina com Cel. Gomes Machado, e, na Fan dos Parafusos, comprei alguns para terminar um 
trabalho em madeira que estava fazendo. Em seguida fui à Aviator, no Plaza Shopping, trocar 
uma camisa. Feita a troca, fui à Caixa pagar a diferença. A mocinha me pediu nome completo, 
CPF, documento de identidade, endereço  completo, CEP e mais alguma coisa, da qual não me 
lembro. Para fazer a troca de uma camisa. Patente, alguma coisa estava errada; deixei correr 
para ver onde chegaria. Manifestei minha estranheza. Ela respondeu-me que era para “tirar” 
uma nota fiscal para o Imposto de Renda (???????????????). As coisas continuavam erradas. 
Saí. O rapaz que me atendeu correu atrás de mim com uma espécie de “folder” na mão, 
dizendo-me que eu o havia esquecido. Um dado cruzou-me rápido a mente, não, eu não havia 
me esquecido de nada. Disse-lhe que não, não era meu, mas que, de qualquer forma, gostaria de
examina-lo melhor. Entrei de volta na loja, coloquei o tal “folder” na banca de roupas da 
entrada e comecei a buscar os óculos na bolsa. Antes de alcançá-los, uma moça alta, a gerente, 
ou que fazia as vezes de gerente, pegou rápido o objeto dizendo-me que ele era da loja. Ficou 
claro que as exigências para a simples troca de uma camisa não foram acaso ou incompetência; 
evidentemente havia alguma coisa mais. Se sabiam, se ela sabia que o “folder” era da loja, por 
que o vendedor saiu correndo atrás de mim com ele na mão e a alegação de que me pertencia? 
Fixei bem a moça alta nos olhos, fiz um comentário qualquer e saí.

Será que a direção do negócio sabe que esse tipo de coisa acontece em sua loja do Plaza 
Shopping, Niterói, RJ? Leva tempo para consolidar-se uma marca, depois, estranhamente, 
meninas e meninos vendedores, Caixas e gerentes agem desse modo! E será que alguém pode 
me dizer o que queriam de fato aqueles jovens tolos, desrespeitosos, maliciosos e 
irresponsáveis?

Esse é apenas mais um retrato dos absurdos sob os quais vivemos. Pessoalmente falando, tenho
outros. Eu os estou colecionando.
_______________________________________

2 — CONTINUAÇÃO DO POST ANTERIOR

Em boa medida são precisamente as más condições econômicas que dificultam o 
funcionamento dos governos, ao invés de serem os governos os responsáveis pelas dificuldades
econômicas. Nenhum governo tem condições técnicas de, ou se inclina a criar retrações nessa 
área, especialmente porque governos precisam da Economia funcionando para propiciar-lhes 
condições de também funcionar; os seus recursos econômicos resultam dos negócios de 
particulares, esses sim, os verdadeiros artífices das mazelas econômicas por serem eles os que 
controlam os meios de produção e os mercados, manipulados de todas as maneiras. De certo 



modo os governos são seus reféns; é no jogo político que esta verdade se revela de modo 
contundente. Quando, por qualquer razão, não gostam de, ou não querem um governo, 
simplesmente produzem uma crise, debitando a fatura na sua conta e atirando a Sociedade 
contra ele por meio de técnicas por demais conhecidas para merecerem aqui considerações 
mais amplas.

Frequentemente as agruras econômicas se devem, também, à movimentação sem sustentação 
de valores operacionais que provocam expansão independentemente de qualquer base sólida e 
realista, sendo fatal que em dado momento econômico o “combustível” comece a escassear; a 
movimentação em níveis elevados é quase uma ficção criada por investidores que apenas estão 
na expectativa de realizar lucros e partir.

Altos preços dos imóveis, boom de construções, a indústria automobilística com vendas em 
permanente ascensão, viagens internacionais e compras vultosas no exterior alimentam um 
padrão de vida em contínua expansão que não resiste à mais leve aragem contrária. Os 
fundamentos frágeis, em contrário ao embasamento econômico alardeado pelos interessados, 
quando cedem à própria fragilidade, resultam invariavelmente na queda brusca e acentuada dos
empregos, no custo dos imóveis despencando, nas construções se retraindo, na indústria 
automobilística tomando choques de realidade, nas viagens internacionais começando a se 
ajustar para baixo, à Economia real e seus verdadeiros fundamentos, sem os tons dourados em 
que são especialistas os fazedores de sonhos e os mestres da ilusão coletiva. Tudo em nome do 
lucro rápido e farto, quer econômico/financeiro, quer político. O país e sua gente, para 
investidores, especuladores e oportunistas, nada representa como pátria, é apenas uma 
oportunidade econômico/financeira, política e de poder.

No caso do Brasil, você já se perguntou o que tem pedalada fiscal a ver com Economia? 
Pragmaticamente falando, nesta hipótese, em vez de prejudicar, ajuda, porque injeta 
indiretamente dinheiro no mercado, privilegiando o consumo, estimulando o comércio, 
ajudando por extensão a produção e os empregos ao garantir o poder de compra de alguns 
segmentos sociais, justamente aqueles que, dando sustentação ao governo, são visados pelos 
interessados na baderna econômica. Deixa-los sem os benefícios já incorporados à sua vida 
implica em atirá-los contra o governo, apregoarem-nos enganados provoca revolta e retirada da
sustentação pela inevitabilidade do sentimento de defraudação. A reação é instintiva e imediata.
Os segmentos sociais que sustentam governos não têm de conhecer os complicados raciocínios 
políticos e econômicos, que não se importam nem um pouco em destruí-los e aos benefícios 
alcançados desde que os seus objetivos sejam atingidos. Há uma espécie de poder doentio, que 
não “pensa” com a razão, nem tem pátria. Ele não é cruel, nem imoral, é amoral, uma 
combinação de fera e réptil que apenas visa à satisfação dos próprios apetites.
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