
Não sei de onde está partindo, mas os meus artigos estão desaparecendo do blog. Todos compreendem 
matéria em que discordo da Administração. Em Agosto e Setembro faltam textos nos quais sou bastante 
enfático, nada parecido, entretanto, com as barbaridades que se disseram e escreveram sobre a 
Administração passada e pessoalmente contra a Sra. presidente.  Estou fazendo exatamente o que esperavam
que eu fizesse; vamos ver o que acontece. Na próxima quarta-feira reproduzirei os artigos faltantes de 
Agosto e Setembro; escalonadamente farei isso com os demais. 
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O anjo louro caminhou segura, majestosa. Parou, contrastando sua figura elegante, longilínea, à intensa luz 
de fundo. As câmeras produziram uma imagem fascinante em claro e escuro. As vozes calaram para o 
embebedar da mensagem transmitida convictamente. Um frisson nascido da consciência coletiva revelada 
percorreu o público imenso. Mesquita, a intensidade de sua manifestação e a voz do Skank bordaram em 
ouro o basta preso nas gargantas, reverberando-o por centenas de milhares de vozes projetadas mundo afora
pelas ondas do Rock in Rio. A Sociedade começou a movimentar-se.

No próximo mês de Novembro a advocacia brasileira estará reunida em São Paulo para debater o país e 
firmar posições, um evento gigantesco estruturado por uma entidade que nunca se furtou aos momentos 
difíceis de nossa história. Não é ocioso esperar que as demais entidades de classe sigam o exemplo, assim 
como bairros, cidades, o país, organizadamente e nos lindes dos mais estritos limites legais. Já. Com toda a 
urgência. A política faliu por ação e omissão. Ela, sim, precisa da tutela da Sociedade organizada, que deverá
dizer-lhe o que fazer. Não dá mais para ficar parado assistindo a entrega das nossas riquezas, do futuro dos 
nossos jovens a mãos e destinos incertos. A Sociedade paga a conta, os desmandos, a rapina e o desperdício;
não mais quer brincar essa grande e nefasta brincadeira, repudia a rapina e os rapinantes, abomina o 
desperdício e apenas concorda em pagar contas desbastadas de todos os excessos. Quer sacudir fora os 
grilhões com que manietaram o gigante, tornado um nano país pela incúria, pela incompetência, pela 
desinformação, pela desonestidade, pelo roubo. E até pelo deboche. Em nosso ano de PIB mais alto, 2013, 
alcançamos a marca de 2.242 trilhões de dólares, praticamente o mesmo PIB do Estado da Califórnia, EUA, 
2.203  trilhões de dólares.

A Economia não está necessitada de orações, ela precisa de competência e credibilidade, escassas, quase 
nulas, muita palração, propaganda e jogo de cena, nada de concreto, objetivo. Estão com as cabeças nas 
eleições presidenciais do próximo ano. Para quê? Para isso que aí está?

+++



   

 


