
O Brasil não precisou de reformas na Previdência ou na legislação trabalhista 
para exibir taxas civilizadas de desemprego, havendo, mesmo, tido 
necessidade de mão de obra não disponível para sustentar seus índices de 
crescimento econômico; havia mais empregos do que postulantes 
capacitados. Nessa fase, constituiu-se a sétima potência econômica mundial e
acumulou invejáveis reservas cambiais.

O que é modernizar a CLT? Quem se expressa em tal sentido deve explicar 
em detalhes o que, de fato, significa isso sob pena da utilização de 
argumentos obscuros e sofísticos, portanto enganosos. A mudança essencial 
na legislação trabalhista já está feita; trabalhadores e empregadores podem 
pactuar à margem da CLT sem submeter-se a imponderáveis ou à força. A 
liberdade de pactuar não basta, quer-se a ordem impositiva e perversa que 
submete e degrada, corrompendo a relação capital/trabalho, “tipo” aceita o 
que me proponho oferecer, do contrário continuarás desempregado? Quer-
se o retorno aos tempos pré-CLT? Isso não é modernidade, é retrocesso.

[a] Doze milhões de desempregados significa, por baixo, 30 milhões de 
consumidores a menos e uma significativa redução das receitas da 
Previdência. Defender reformas profundas num quadro desses nada tem de 
racional ou moderno. [b] Por que o apego ao controle das rendas da 
Previdência se ela, como se alega, é tão tenebrosamente explosiva? Ela deve 
ser administrada pelos donos do dinheiro, os trabalhadores. [c] Por que não 
se cogitam medidas de real natureza econômica ao invés da inoportunidade 
de matérias cujas pretendidas alterações não estão clara e completamente 
informadas à Sociedade, que não precisa de tutores, mas de administradores 
profissionalmente competentes em cada área? [d] Com tanto poder aparente 
nas mãos, por que não a libertadora e necessária reforma política? (!!!!!)
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Não é comercial, é prudência e acautelamento. Há algum tempo eu participo 
do programa ‘Cliente Mais’ do Pão de Açúcar.
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Em lugar de luzes, uma suave gradação para a sombra, o penumbrar do 
anoitecer derramando-se formas alongadas abaixo até o deltoide. Guarnecerá 
melhor, contrastando e emoldurando, a delicadeza da alva paisagem, de 
luminosidade própria e clássica expressão.
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