
1. Nunca foi desejada para o Brasil uma gestão técnica com os 
temperamentos políticos que tornem palatáveis as melhores 
soluções técnicas para o país; essa é a função dos políticos, que 
nunca existiram para governar, algo que, em geral, não sabem 
fazer. Quando governam, o “clima” sempre está a um passo do 
surreal. E como a política é a arte do impossível, esta é a 
dimensão em que vivemos.

2. Medidas econômicas necessárias, de longo prazo, estão além 
da pirotecnia cênica e verbal, da teatralidade. Em termos 
indicadores de progresso efetivo, o saldo da balança comercial 
brasileira é ilusório, deve-se preponderantemente à exportação de
commodities e à baixa capacidade de consumo e compra da 
população e empresas que derrubou a procura de itens de 
componentes importados e a importação de bens de consumo, de 
capital, peças e partes, isto somado à alta dos preços decorrente 
da alta do dólar relativamente ao Real. Não foram as exportações 
reais que subiram decisivamente, foram as importações que 
caíram dramaticamente. Pergunto: A tendência do dólar é de alta?
Por quê?

A Diplomacia moderna dispensa os punhos de renda e a culta 
banalidade dos salões; uma de suas atividades principais é 
promover os negócios do pais no exterior, i.e., exportações, que 
também é assunto para os escritórios comerciais e homens de 
negócios em grupos, associações ou individualmente. A 
Administração tem um ‘mundo’ de problemas internos para 
resolver, a Economia, por exemplo. Cabe aos industriais, 
comerciantes e fornecedores de serviços uma ação efetiva, 
permanente e agressiva de busca de negócios fora do país, com 
oferta de produtos de padrão internacional. O que não chegar a 
isso é perfumaria.

3. Estamos beirando o culto da personalidade, se já não chegamos
a ele. Quase tudo hoje no Brasil é propagandístico, promocional. 
Não se cogita uma arrumação firme e de base na Economia; 
limitar gastos não é medida econômica típica, reforma da 
Previdência também não, e reforma trabalhista tem apenas o 
caráter de demolição da CLT.



“O ex-deputado e hoje ministro Ricardo 
Barros não esconde de ninguém que 
cortou o orçamento da Justiça do 
Trabalho (JT) para que ela pare de 
condenar os empregadores. (…). Uma 
ofensiva contra o Direito do Trabalho, 
que pretende culpá-lo pela crise, nos 
parece datada, ultrapassada.”

(Felipe Santa Cruz, Presidente da OAB/RJ, em A 
Tribuna do Advogado, Órgão da OAB/RJ, 
Setembro de 2016, página 38)

A ilação é minha: Ja não é mais surrealismo, é o delírio da 
república patronal.

4. Na ultima sexta-feira para sábado eu sonhei com víboras — 
falo serio —, muitas víboras, por todos os lados. Eu prefiro 
sonhar com e falar de flores. Elas não tiveram eleições, por isso, e
por causa disso, estiveram naturalmente protegidas. Em termos! 
Não pagaram micos de alturas estratosféricas, nem cometeram 
irresponsabilidades monumentais. As flores, mesmo agrestes, 
como a do mandacaru e a do xique-xique, têm um “quê” de 
espontaneidade e força; a seu modo enfeitam o mundo, enquanto 
humanos o enfeiam.

Eu prefiro falar de flores! Elas sugerem nobrezas, têm vocação 
para permanências, não convolam pequenezas; flores são para os 
olhos de ver, adivinhadores de grandezas, alheias a sedições e 
desagregamentos, intrigas. 

Eu prefiro falar de flores! Elas sabem o que são, não fingem ser, 
têm consciência de eternidades nos passos dos raios de sol, não 
são produto das sombras, do desamor. Bem ao contrario! A feiúra 
existencial cansa, a malícia grosseira entedia, a prática da 
prestidigitação aborrece.

Eu prefiro falar de flores!
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