
1 — O PIB nominal Brasileiro fechou 2016 em US$ 1,8 trilhão.

2 — A nação brasileira precisa começar, já, a construir um outro país para ela
se quiser sair do atoleiro em que as práticas reiteradas que todos conhecemos 
a enfiaram.

Comparou-se no artigo passado figuras aproximadamente comparáveis em 
suas similitudes, incluindo-se países da América do Sul. De resto, nada mais é
comparável entre Brasil e Estados Unidos. Por ser a maior democracia 
republicana e presidencialista do planeta, o país do norte é uma referência 
natural para nós, democracia republicana e presidencialista que somos,  
quando se discute a república, o nosso sistema de governo e o nosso 
Congresso. Referência, não exemplo ou padrão a ser observado; poderosos 
fatores humanos, históricos e culturais na raiz de suas formações dão a Brasil 
e Estados Unidos facetas e práticas muito específicas que impedem qualquer 
analogia fora do campo puramente técnico. Sistemas de governo e legislativos
podem e devem ser considerados sob um ponto de vista estritamente técnico 
para de tal consideração extrair a conclusão possível para construção de um 
modelo de flexão e/ou derivação próprio. Experiências não se transferem, 
mesmo entre países.

Em 2015 a população do Estado do Texas, EUA, era de 27,4 milhões de 
habitantes para um PIB, no mesmo ano, de US$1,639 trilhão; em Julho de 
2017 a população do Estado do Piauí, o menor do Brasil, gira em torno dos 
3,2 milhões de habitantes para um PIB de aproximados US$5,1 bilhões. O 
Estado do Texas, EUA, tem 2 (dois) Senadores no Congresso Americano, o 
Estado do Piauí, o menor do Brasil, tem 3 (três) Senadores no Congresso 
Brasileiro. Com despesas e privilégios de assustar.

Os dados acima prestam-se à reflexão sobre o quanto não temos para pagar 
tanta regalia a tanta gente. E esse é apenas um dos motivos de nossa penúria 
fiscal. Existem muitos outros, além da corrupção desenfreada e sistêmica.

É imprescindível que a Sociedade brasileira se organize por bairros, cidades, 
Estados, categorias funcionais e profissionais no sentido de montar uma 
agenda de medidas a serem necessariamente implementadas para acabar com 
os descalabros a que está submetida e cuja conta, como um todo, paga. Tudo 
dentro da lei e da ordem, e com autoridade. É possível. Sem isso não iremos à 



bancarrota, por já estarmos nela; continuaremos, céleres, em direção ao 
sistema de castas econômicas e sociais em início de formação no Brasil. É 
melhor não pagar para ver.
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