
Não temos uma crise política, temos uma crise moral espraiada que, os fatos 
parecem demonstrar, está arraigada em parte dos políticos brasileiros. Não 
temos uma crise econômica por definição; em virtude do item anterior, não 
temos meios de oferecer aos investidores, especialmente estrangeiros, 
condições seguras de investimento, sucedendo-se o desinvestimento, este, de
certo modo, internamente dirigido, provocado por decisão aparente dos 
homens de negócios do país de orientarem eles próprios, e tão somente eles 
próprios, o que deve ser feito em matéria trabalhista e previdenciária. Não 
temos, aparentemente, uma Administração independente, mas refém dos 
homens de negócios.

Por que o Brasil está aos solavancos? qual o tamanho real de sua Economia e 
em qual dos seus fundamentos deve ser buscado o ponto de partida para sua 
reciclagem? Tudo não passa, realmente, de investimentos? Por que chegamos
ao ponto em que estamos? Como medir a Economia brasileira? Somos, de 
fato, um país capitalista, de Economia capitalista? O que é, realmente, 
segurança, quando se fala de Economia? Quando a Administração perde a 
credibilidade é possível falar em segurança sob quaisquer pontos de vista?

Releia OS GRANDES ENIGMAS DA HISTÓRIA ECONÔMICA DO 
BRASIL, artigo de 26 de Setembro de 2016, segunda-feira.

-

Há alguma surpresa no que assistimos no Brasil de hoje? Não terá, quem 
rascunhou o quadro hoje diante de nós, ensinado o Brasil a odiar sistêmica e 
organicamente, a tornar-se uma nação que se odeia? Não teremos, por acaso, 
nos tornado uma nação raivosa, arrogante, grosseira, mal-educada e 
desrespeitosa por obra e graça de quem, hoje, despido, pode estar a caminho 
do desmascaramento? Não terá chegado o momento de encarar as nossas 
mazelas em toda a sua inteireza? Não terá chegado a hora de refletirmos 
profundamente sobre nós mesmos, capacitarmo-nos de que, se não o 
fizermos, nada mais seremos além de colonial terra de ninguém, um vasto 
aglomerado de bárbaros?  Não terá chegado a hora de buscarmos ser uma 
nação, um país que se respeita?

Releia NÃO FAÇA DO SEU PAÍS UMA REPUBLIQUETA, A VÍTIMA 
PODE SER VOCÊ, artigo de 03 de Abril de 2016, domingo.



-

Transformar o país, preponderantemente, numa potência agrícola? Isso não é
coisa que se diga ou queira para um país com os recursos do Brasil.

Releia EM HOMENAGEM À RAZÃO, artigo de 17 de Outubro de 2016,  
segunda-feira.

-

Não nos devemos deixar iludir por oportunistas, desmiolados, na melhor das 
hipóteses. Reforma fiscal sem antes fazer uma blitz nos gastos federais e 
gerais? Tirar dinheiro da União Federal financeiramente cambaleante para 
dar a municípios desarrumados nos quais acontecem coisas as mais absurdas?

E se for para fazer a coisa certa, é bem possível que consultores 

da área, com sólida experiência nesse tipo de trabalho, o façam 

pela metade do preço, sendo necessário extremo cuidado com a 

contratação, que deve ser feita por quem está habituado a fazê-lo 

na área privada de Consultoria. Alguns Consultores são capazes 

de trabalhar sem remuneração, apenas com uma ajuda de custo 

que lhes assegure hospedagem e alimentação decente, além das 

passagens aéreas. Aqui podem entrar os aposentados do ramo; 

tem um bocado de gente boa nisso, louca para ter alguma coisa 

útil e séria para fazer. São recomendáveis profissionais estranhos 

ao circuito local e uma contabilidade para controlar os custos e 

auditar a aplicação dos fundos, à qual há de ser dada ampla 

publicidade.

E quanto à retomada da atividade industrial, com todos os seus 

reflexos, não tem vudu; o cenário externo é decididamente 

incerto, China desacelerando e exportação de commodities  ౼ um

dos “pecados” da nossa política exportadora ౼, nela praticamente

centralizada, caindo. Resta o mercado interno, carente de itens 

diversos sem conta. É uma boa aposta, com excelente grau de 

absorção de produtos os mais diversos. Hora de cessarem 

também nessa seara o bla-bla-bla e as reflexões sinuosas, faça-

se uma tomada de posição para identificar as melhores 



possibilidades e estabelecer as prioridades de consumo em todos

os segmentos sociais. Uma política industrial deve ser 

racionalmente formulada, privilegiando-se as simplificações 

necessárias e possíveis, investindo-se no mercado consumidor 

com preços justos, civilizados, no mercado vendedor e nos meios 

de produção.

Aqui se faz um brevíssimo esboço, o tema é longo e complexo, 

mas complexidade não implica impossibilidade para quem é do 

ramo. Os políticos e as deformações políticas devem ser 

mantidos à distância.

Releia DE SEXUS ANGELORUM ET SUBTILITATIBUS CEREBRIS 
(“MEANDRICUS” ANSPIRALE), artigo de 12 de Setembro de 2015.

-

Onde você está aí dentro de sua cabeça? Tente identificar-se e identificar as 
cabeças que estão mexendo com as cabeças de todos nós.

Releia NÓS VIVEMOS ‘DENTRO’ DE NOSSAS CABEÇAS, comentário 
sobre a frase do garoto reproduzida em a Revista do Domingo, artigo de 09 
de Novembro de 2015 — Fresh News 7.

---

https://onairnunesblog.com/2015/09/12/de-sexus-angelorum-et-subtilitatibus-cerebris-meandricus-an-spirale/
https://onairnunesblog.com/2015/09/12/de-sexus-angelorum-et-subtilitatibus-cerebris-meandricus-an-spirale/
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