
Em geral, a arte de governar consiste em tomar todo o dinheiro possível de uma 
classe de cidadãos para dar a outra. Esta reflexão de Voltaire veio-me à mente na 
última semana quando vi e ouvi no noticiário noturno da televisão a notícia do 
parcelamento dos débitos do FUNRURAL; são 17 (dezessete) bilhões de Reais 
correspondentes a valores não pagos por proprietários rurais ao longo de anos.
Decidido agora, vão paga-los em 15 (quinze) anos sem juros e sem multa, é dizer, 
ainda que monetariamente corrigidos estarão pagando a dívida sem nenhum encargo
pelos valores da data do vencimento. Em 15 anos de suaves prestações.

Decididamente, salvo em brevíssimo e recente lapso histórico, o Brasil nunca foi um 
país Robin Hood; a definição inversa melhor se lhe ajustaria. Ainda de acordo com o 
noticiário, 1 (um) em cada 4 (quatro) brasileiros está vivendo abaixo da linha da 
pobreza quando o país se jacta de farta produção de alimentos; quem vive abaixo da 
linha da pobreza ordinariamente não come ou come muito, muito mal. Dos 208 
milhões do último censo, 52 (cinquenta e dois) milhões estão literalmente atirados 
ao lixo. Eu assistia e ouvia 2 (duas) figuras respeitáveis que passam seriedade, 
embora suas obrigações funcionais, as quais, diga-se a bem da verdade, têm exibido 
lampejos de volta às origens, uma feliz constatação.

O blog, mais de uma vez, aludiu os retrocessos de limiares claramente desenhados 
nos últimos 3 (três) anos; perpetrada a inominável falcatrua, ao entendimento de 
certas cacholas, do rompimento com o statu quo, aquela de deixar de bater cabeça 
para os senhores da guerra e do domínio cultural e econômico que manipula o poder 
político, além de, ó sacrilégio!, combatida a pobreza com medidas efetivas que 
recuperaram algo como 35 (trinta e cinco) milhões de compatriotas à miséria, 
tornando-os cidadãos, por isso habilitados a protestar, entraves, portanto, às 
tendências absolutistas, sublinhados esses fatos  por atitudes inequívocas de 
independência a cada momento internacional, o elitismo institucionalizado e 
comprometido alvoroçou-se, naturalmente a comando.

Produzir alimentos é ruim? Claro que não! Exportar alimentos para um mundo a 
caminho de tornar-se generalizadamente faminto, porque fome localizada em escala 
já é uma realidade, é mau? Não, por todas as mais óbvias razões, não! Mas a questão 
se complica quando o Brasil já foi escalado reserva alimentar — e hídrica — de 
determinadas nações e quando a indústria agro é elevada à categoria de divindade 
com todas as monstruosidades características dos sacerdotes e mensageiros, 
beneficiários privilegiados, únicos e finais dos seus melhores sortilégios. A reforma 
trabalhista foi-lhe feita sob medida, a facilitação consciente e premeditada do 
trabalho escravo chegou a ser-lhe posta à disposição, não chegando à prática em 
função de firmes posicionamentos contrários, manifestações de princípios 
inegociáveis em face da serviçal mentalidade colaborativa corrente. Eis agora  esse 
absurdo do favorecimento materializado nos perdões fiscais do FUNRURAL, 



 chancela do ˜para os amigos tudo...˜ , marca da republiqueta em que o Brasil foi 
transformado.

Considerada a propaganda, a decantada transcendência agropecuária e suas 
milionárias exportações, o último segmento econômico brasileiro a merecer ou 
necessitar favores financeiros a serem compensados pela sobrecarga Previdencial 
dos mais pobres é a indústria agro. Beneficiada por juros subsidiados 
contrabalançados pele oneração de outros segmentos econômicos, ademais da 
Sociedade como um todo, seus proprietários por certo estarão nadando em dinheiro,
não necessitando, portanto, da caridade desse parcelamento indecente do 
FUNRURAL.

E que não nos esqueçamos: Essas taxas SELIC, significativamente baixas para os 
padrões brasileiros, em estranho descompasso com os interesses bancários, sempre 
atendidos, não são infraestruturais, são conjunturais, seletiva a obtenção de 
financiamento às taxas oficiais. Não pague para ver. Reitero as razões de artigos 
anteriores e suas consequências, a reserva huxleyana, a indústria mero detalhe, o 
desemprego em níveis insuportáveis e a pobreza assustadora que findará por se 
rebelar, tornando-se alvo e pretexto para políticas ainda mais duras, 
discriminatórias, descaracterizadoras do único regime de governo moral e justo, a 
democracia plena. Estamos expostos ao mesmo tempo em que envolvidos por todos 
os lados, enfiados até o pescoço em um vale-tudo viciado de proporções gigantescas.
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