
DO ARTIGO PASSADO. No terceiro parágrafo, “não tem que aproximar-se 
ou reaproximar-se de nada, ...” é um tanto ‘herético’; o pronome relativo 
atrai a partícula para antes do verbo. O velho hábito de usar a preposição ao 
invés do pronome traiu-me; substituí o antecedente, mas não mexi na forma, 
consequente. Leia-se, por favor, “não tem que se aproximar ou se 
reaproximar de nada, ...”

E, é claro, o horário das corujas — último parágrafo, ao final — tem acento 
agudo.

Desculpem-me.
____________________

 Não há nada mais patético na vida do que um ex-presidente. A frase é de John
Quincy Adams, sexto presidente dos Estados Unidos, que governou o país de
1825 a 1829. Dele se disse ser eloquente como estadista, mas uma nulidade 
como presidente.

E o que é um presidente? Quando eu era menino, disseram-me que qualquer 
pessoa poderia tornar-se presidente. Eu estou começando a acreditar nisso. 
(Clarence Darrow, advogado Americano, Kinsman, Ohio, EUA, 1857/ 
Chicago, Illinois, EUA, 1938). Eu também. Em visão direta, um presidente é
eleito, a população de um país no regime presidencialista o escolhe. Ao 
presidente, votam-se em presidentes. Seus eventuais substitutos são 
substitutos temporários, e os há, no caso do Brasil, que se revelam 
verdadeiros estadistas, o Sr. Itamar Franco, por exemplo. Mas não é a regra. 
Há substitutos que continuam substitutos, e tanto mais patéticos antes 
mesmo de se tornarem os patéticos de John Quincy Adams, caso em que toda 
a Administração fica contaminada.

O Brasil está em um beco sem saída. A declaração de ontem de que a 
arrecadação de impostos caiu por causa da queda da inflação, acompanhada 
do anúncio do rombo gigantesco não apenas para este exercício, foi patética 
pelo seu sentido de confissão e impotência. Comovente. Aplica-se também à 
Administração anterior? Se a resposta for não, qual a razão da diferença? Uma
interpretação extensiva nos diria que só teremos arrecadação adequada com 
inflação. Pobre de nós!… É de começarmos a nos sentir penalizados dos  



países sem inflação, ou de inflação baixa. A teoria econômica foi posta de 
cabeça para baixo. Isso equivale a jogar a toalha. Talvez devêssemos observar 
que o declínio da receita de impostos tem por mola propulsora o declínio da 
atividade econômica, a gerar, ademais, consequências negativas de toda 
ordem, 13.5/14 milhões de desempregados, entre outras, ou tal situação 
decorre também da queda da inflação? Já não sabemos mais nada.

Qualquer seja a solução, contudo, ela não passa por eleições indiretas, quer 
pelo aspecto prático/objetivo, quer quanto ao aspecto constitucional; isso é 
mencionado porque as forças econômicas em dado momento irão reagir em 
face do caos anunciado de há muito, e agora em vias de instalar-se, coisa de 
longo prazo. Tal modalidade eletiva, embora presente na Constituição 
Federal, não foi definida — ou regulamentada — pelo Congresso, hipótese 
em que a decisão sobre ela deriva naturalmente para o Excelso Supremo 
Tribunal Federal. Não há simplificações possíveis, o quadro é bem mais 
confuso do que supõem vãs filosofias. Os salvadores da pátria estão 
começando a chegar, ex-presidentes inclusive, que, às véspera da condenação
do outro ex-presidente, sumiram do país. Não será surpresa nenhuma que a 
partir de amanhã comecem a ser indicados como solução, o velho e esgotado 
Plano Real como estandarte. Além dos bons-moços que já estão na estrada. 
Não, não são solução para coisa nenhuma, estão na raiz dos problemas que 
estamos vivendo, e um também patético mea-culpa não fará milagres. O Brasil
está ressabiado, é necessário um pouco mais do que retórica e promessas.

É hora, mais do que hora de se começar a pensar e implementar medidas 
efetivas, não apenas econômicas, mas, especialmente, administrativas. 
Independentemente das questões circunstanciais, o Brasil não suporta as 
estruturas gigantescas, caríssimas e ineficientes montadas ao longo do 
tempo. Fatalmente chegaria o momento da bancarrota. Chegou.
____________________   


