
Edison descobriu a corrente contínua e iluminou os Estados Unidos à 
eletricidade, mas precisava de uma usina em ‘cada esquina’; Nicola 
criou a corrente alternada, polifásica, iluminou os Estados Unidos e o 
mundo à eletricidade, a energia viajando por cabos a longas distâncias. 
As usinas podiam ficar lá longe, junto a fontes geradoras; deixaram de 
ser trambolhos espalhados pelas cidades.

Capitalistas investiram em Edison, tinham que proteger seus 
investimentos; Westinghouse apostou em Nicola. O que se pode 
imaginar de mais sórdido foi usado para desestabilizar e desmoralizar 
Nicola. Muita luta, muita força e falta de escrúpulos. O primeiro 
condenado à morte eletrocutado nos Estados Unidos, Brown, o foi para
demonstrar as vantagens da corrente alternada — que prevaleceu — 
sobre a corrente contínua para o fim da distribuição da energia elétrica 
em grande escala.

A prática vem de longe. Se alguém contraria interesses, embora não 
fira a lei, uma tempestade desaba-lhe em cima, assacam-se toda a sorte 
de ofensas, mentiras e distorções. Nem todos têm um condenado à 
morte para provar que está certo; a bem da verdade, nem todos usariam
esse método, ainda tivessem a oportunidade. Há quem se dê o respeito,
imponha-se limites, questão de dignidade, compostura. Fins 
condenáveis são alcançados pelo insuflar de pretensos ou potenciais 
prejudicados; boa retórica, pose, conluios. Muitos se deixam levar, 
poucos contrariam os poderosos do momento, a quem se juntam os 
oportunistas de toda hora.

“Fatos” são criados, de cambulhada, em grande parte rasgos de 
ilusionismo. Quando a lei entra em cena, vigorosa, pesada, justa e 
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implacável, começa a delinear-se quem é quem. Os acusadores da 
véspera provam no dia seguinte do próprio veneno. De um jornalista 
Americano, citando Mark Twain: A mentira pode viajar por meio 
mundo enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. Os 
problemas para os mentirosos começam quando a verdade chega; e ela 
sempre chega quando procurada por quem sabe, pode e precisa 
conhecê-la.

Palavrões, ofensas inimagináveis, acusações irresponsáveis e atitudes 
as mais desrespeitosas, a internet convertida em circo. É fácil ser 
pedra; ser vidraça é para quem tem estrutura de bons fundamentos e 
não tem “passado”. Tudo precisa ser revisto. Hoje, no Brasil, aqui e 
acolá, finge-se não perceber que o político pedinte de dinheiro ao 
empreiteiro sabe que valores a lhe serem destinados transformar-se-ão 
em sobrepreço hipertrofiado nas obras contratadas. Não há almoço 
grátis, sabemos todos.

A política do medo, utilizada à larga nos meses antecedentes às 
recentes grandes mudanças brasileiras, continua em vigor. Um 
exemplo atualíssimo: Aprovem-se a reforma previdenciária ou em sete 
anos ter-se-á de tirar dinheiro da Educação e da Saúde para pagar os 
aposentados. Não se esqueça de perguntar: [1] O Orçamento da União 
tem por rubricas apenas a Previdência, a Educação e a Saúde? [2] E as 
demais rubricas, as despesas absurdas de outras áreas?

O problema para os investidores conscientes não são os aposentados, a
Previdência em si, mas o Custo Brasil, descalabro como um todo oculto
pelo biombo fantasmagórico da Previdência, tal como colocado. O 
Desembargador-Presidente do TRT-1 tem a receita: Redução das 
despesas secundárias de forma que não haja corte nas despesas voltadas
à atividade-fim [Tribuna do Advogado da OAB-RJ, Fevereiro de 2017, 
Entrevista, páginas 06 e 07]. O Presidente da OAB-RJ complementa a 
receita: Cortar custos e otimizar investimentos [Id., página 03]. 
Observação do blog: Aposentado não é despesa; ele paga específica e 
antecipadamente por sua aposentadoria, que é tão somente uma 
devolução de valores, enquanto Educação e Saúde são deveres do 



Estado; uma coisa nada tem a ver com a outra. O que desbordar disso é 
puro terrorismo. Ele não pode ser responsabilizado ou penalizado pela 
incompetência oficial na gestão dos valores que ‘deposita’. O fundo de 
aposentadoria constituído pelas contribuições específicas dos 
trabalhadores em geral tem de ser administrado exatamente do mesmo 
modo que os fundos da Previdência Privada.

Por que a Administração fixou-se nos pontos que defende, como se 
fossem compromisso de campanha? Sobre a flexibilização trabalhista, o
Sr. Desembargador-Presidente, um especialista, é taxativo: Sou 
absolutamente favorável [à prevalência do negociado sobre o legislado] 
desde que precedida de uma reforma sindical voltada a eliminar a 
unicidade sindical e a contribuição sindical obrigatória. […] Ressalto 
que se repete o que hoje já vem vigorando na jurisprudência, no 
sentido de não poder haver subordinação direta ao tomador de serviços
etc. [id., Ib.].

Sete anos, pois bem!… Mas, com base em que foi feito esse cálculo? 
Lembra do bolivarianismo, por todas as razões uma impossibilidade 
absoluta no Brasil, apresentado como ameaça em curso à nossa 
democracia?

Treze milhões de desempregados, o número continua crescendo, 
mulher e dois filhos, ou marido e dois filhos, na média, mais os efeitos 
colaterais, significa por baixo 52 (cinquenta e dois) milhões de 
marginalizados, ¼ (um quarto) dos habitantes do país. Cai o consumo 
total, a pressão sobre os preços diminui, a inflação cede. É uma forma 
sinistra de baixá-la, não há o que festejar. Entramos no terceiro mês do 
ano, oito meses de foguetório e nada de pertinente para corrigir essa 
anomalia. Se algo de positivo há, são medidas periféricas que, do ponto
de vista técnico, não nos tirarão da camisa de força na qual estamos 
enfiados. Para sermos diretos, comecemos por afastar o cálice amargo e
venenoso dos interesses setoriais, depois façamos com competência o 
que tem de ser feito. E se estamos como e onde estamos em virtude de 
medidas do governo anterior, é fácil corrigir, acionemos o equivalente 
administrativo do comando undo do computador. Desfeitas, sob tal 



visão tudo estará resolvido. Só que o rombo está mais a boreste. Para 
evitar interpretações equivocadas.

E não nos esqueçamos de alertar as autoridades monetárias de que 
juros baixos auxiliam a reativação de economias em crise quando as 
forças produtivas e o mercado consumidor estão endividados em grau 
economicamente aceitável; se tais elementos da equação econômica 
estão endividados em grau equivalente ao do Brasil atual, o corte puro 
e simples da taxa de juros é [mais] uma falácia. Talvez seja o caso de 
perquirir-se a quem isso realmente interessa. Acresça-se que a medida 
propicia expansão econômica quando as indústrias e agentes 
econômicos em geral estão preparados [dispostos] para e aos 
investimentos diretos necessários ao deslanche. Num país como o 
Brasil, em que o grau de endividamento das empresas e dos 
consumidores pessoas físicas ultrapassou todos os limites do razoável, 
a baixa linear dos juros não ajudará. Mesmo a juros baixos, novos 
empréstimos ou financiamentos aumentarão o saldo da coluna débito, 
aproximando-o do nó cego; pode ser também mero empurrar com a 
barriga, sem resolver nada, equivalente econômico/administrativo do 
diabo, seja, um ícone sobre o qual se pode atirar as próprias culpas e 
responsabilidades.

Um país em que ¼ (um quarto) da população, com tendência a 
ampliar-se, sofre os efeitos do desemprego, é sério candidato ao 
aumento da miséria e a constituir-se um barril de pólvora. Não há 
segurança para investimentos. Os investidores são, habitualmente, 
muito conservadores quando se trata de proteger os seus ativos; 
calejados, não costumam se deixar levar por paliativos sem 
compromisso com a efetividade, notadamente no momento em que as 
taxas de juros por outras plagas seguras à toda prova estão em viés de 
alta. O bobo é uma espécie em extinção e mesmo a credulidade tem 
seus limites.

É necessário colocar os nossos treze milhões de desempregados a 
trabalhar, a contribuir para a Previdência, e só depois fazer cálculos e 
mudar alguma coisa. Ou a ideia é mantê-los na pobreza, fora do 



mercado de trabalho, sem emprego? Nesse caso a inflação vai continuar
baixando à medida que transitarem da pobreza para a miséria, uma 
tragédia. Foi para isso que o Brasil sofreu mudanças tão profundas?

A pobreza não é natural, é criada pelo homem. Temos diante de nós a 
confirmação da visão de Mandela, um quadro desolador. Voltaram 
Vesta e as vestais, não pelo tempo histórico de trinta anos, durante o 
qual não se podiam casar, mas por  vinte anos de dirigismo e 
aleatoriedade? As Vestalies de cada 13 de junho que os romanos 
celebravam em honra de Vesta, deusa do fogo entre eles, equivalente à 
Héstia grega, parecem ressuscitadas e tornadas permanentes. As 
vestais, sacerdotisas de Vesta, necessariamente castas e puras, 
escolhidas pelo Sumo Pontífice, título pagão dos líderes dos 
adoradores do fogo e do Sol, nas famílias importantes de Roma para 
manter vivo dia e noite o fogo sagrado no altar da deusa, obrigavam-se a
manter a castidade durante todo o sacerdócio; as que violassem o seu 
voto ou deixassem extinguir-se o fogo sagrado eram enterradas vivas. 
Paralelamente aos seus deveres, gozavam de grandes honras e 
privilégios; podiam conceder a graça aos criminosos que 
afortunadamente com elas deparassem no caminho para o suplício.
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Relaxe, Chiquitona, o toque Chapeuzinho Vermelho nada teve a ver 
com você, qualquer outra figura de mulher ou pessoa próxima. O 
toque, as referências ao hacker pateta e ao Rio Open formam um só 
corpus na forma diferente de dizer coisas, própria do grande tabuleiro 
de xadrez sem bispos, cavalos e torres do nosso mundo atual e no qual 
somos todos peões, independentemente do que pensemos a respeito. 
Um exemplo de hoje: Roma não está cercada, simplesmente está em 
Roma. Fará o que tiver de ser feito quando chegar a hora de fazer.  
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