
DE GRILOS & VAGALUMES

O ato de escrever é prazeroso, mas solitário, em geral extremamente absorvente e muitas vezes 
cansativo; para mim, nas duas últimas semanas, foi especialmente intenso. Precisei relaxar um 
pouco. Anteontem, sábado, dando uma parada no computador, fiz um giro por Icaraí, pela Moreira 
César. Na Gutemberg encontrei águas-fortes de Piranesi em elegantes cartões. Tenho 3 belíssimas 
gravuras bico-de-pena do artista, nascido em Mogliano Veneto, na região do Vêneto, Província de 
Treviso, Itália, em 1720 e morto em Roma em 1798, duas de 0,40 x 0,28, uma delas Veduta 
dell'Arco de Costatino e dell'Anfiteatro Flavio detto il Coloseo , a outra Veduta della Basilica e 
Piazza di S. Pietro in Vaticano. A terceira, de 0,47 x 0,31, é a Veduta di la Piazza Navona sopra le 
ravine dell Circo Agonale, onde ficava, não sei se ainda fica, a Embaixada Brasileira, em Roma, um
magnífico casarão multissecular próximo ao obelisco e à fonte. Comprei-as. Depois comprei uma 
biografia de Yitzhak Rabin, herói de seu povo, um pacifista que não queria guerrear os palestinos, 
mas conviver com eles. Um grande homem, foi assassinado. Em seguida, parei na calçada para 
ouvir 3 jovens, uma moça e dois rapazes; um cello e dois violinos produziam um som próximo do 
erudito, muito agradável. Fiz minha contribuição, elogiei-lhes a iniciativa e voltei para apreciar os 
cristais, do lado oposto à Gutemberg, no corredor de entrada da galeria pela Moreira César. Saí, fui 
em frente, dobrei para a Praia. Estava gloriosa. Etapa do Circuito de Volley de Praia, além do 
pavilhão e quadra centrais montados na areia, confortáveis as acomodações para o público, havia 
também quadras externas laterais para o qualifiyng, acho eu, e jogos de duplas menos ranqueadas, 
também na areia. Bom público na quadra central e nas externas. Esperei um pouco pela partida de 
duplas na quadra central, que iria começar; consegui assistir o primeiro set. Era o início da tarde e o 
calor estava muito forte sob a lona da cobertura, senti-me desconfortável, não tenho mantido 
relações muito amistosas com o verão. Saí, fui almoçar meu galeto com arroz à grega, batatas fritas 
e farofa, e tomar o meu chope, que ninguém é de ferro. No Galeto da Moreira César. Recomposto, 
de novo na rua, passei num pequeno supermercado ali mesmo, em torno do número 300, comprei 
um pouco de queijo e doce de mamão verde ralado, delicioso, minha marca de cerveja, pão, água 
mineral, mais duas ou três miudezas e toquei para casa. Bem de tardezinha, um bom jogo de 
basquete no canal 6. 

(Falei, vai sumir o HD. Primeiro sumiu o da Globo, imbatível em alguns 
programas; depois sumiu o da Bandeirantes, emissora em que assisto o 
Noticiário das 19:15; e depois, ainda, sumiu o da Futura, de excelentes 
programas. Quase não assisto televisão, mas esses são os meus 3 canais 
preferido. Não sei até agora porque ficou o HD da Cultura – Rede Brasil, que 
assisto com frequência na corrida pelos canais procurando alguma coisa que 
me agrade) 

Aliás, falando em basquete, que bom armador é esse Neto, da Liga, hein? Após o basquete, um 
mergulho na leitura; mais tarde um lanche, um bom banho, um boa noite aos meus cuidados, que 
estão longe, a pequenininha na cadeira da montanha russa, um anjo aos solavancos, e desafiando um
grande lagarto, aí a poderosa. Depois foi só relaxar, deixar o sono chegar de mansinho, suave, 
gostoso; enquanto chegava, refleti sobre o trabalho que estou finalizando, ampliação da matéria 
“Controladoria” postada aqui no blog, Contas a Pagar e Receber, Contabilidade, Plano de Contas, 
Custo, Orçamento, Recepção de Materiais e sua contabilização, Produtos em Processo, Produtos 
Acabados, Apropriação da Matéria Prima, Mão de Obra Direta e Despesas Indiretas de Fabricação, 
criação de um modelo analítico de Resultado de Operações, por aí vai. É a fase de finalização do 
trabalho, que inclui, revistos e ampliados, os posts da série God Is Not a Delusion, trechos de A 
Conspiração dos Medíocres e uma Coletânea de Artigos, além da matéria sobre Controladoria, tudo 
publicado aqui em WordPress, mas com outra cara. Detalhe: Está provocando um frenesi danado! 
Não publiquei ainda em formato ebook ou livro físico, como pode estar provocando tanta 



movimentação? Como sabem? Vudu? E com direito a sinais de monitoração!... Bem, não importa, 
tive uma ótima noite de sono, Icaraí faz bem. Por que você, que não mora em Niterói, não dá um 
pulo até aqui para conhecer? Garanto que não se arrependerá.

zzz
 

AO TRABALHO, SENHORES!

 Exatamente como fez a Alta Administração dos EUA no caso da implantação de ferrovias, a Alta 
Administração do Brasil atual fez na última semana a parte dela. O Governo Federal não tem 
Indústrias, Empresas Comerciais e de Serviços, Bancos e Mercados sob sua propriedade e controle. 
Lá, os homens de negócios fizeram a parte deles. OK, cavalheiros, a bola lhes foi passada, façam, 
aqui e agora, a sua parte. Mãos à obra!... Não existem grandes países sem grandes empresários que 
saibam e queiram cuidar de seus negócios em uma Economia de competição, não de favores; e não 
apenas grandes, mas homens com a grandeza que caracteriza os grandes realizadores. O que vier de 
queixas será puro chororô. Precisará, até mesmo, com muita calma e critério, com muita 
imparcialidade e brasilidade, ser profundamente analisado.
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SE ELA ESTIVESSE AQUI 

Se ela estivesse aqui, teria completado, ontem, 105 anos. Onde quer possa estar, esteja em paz. Meu
carinho, minha saudade!
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Piranesi – Panteon de Agrippa – Museu de Berlim


