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A COISA CONSEGUE SER PIOR DO QUE SE IMAGINA (REVISTO)

 
 

(...)
(...). Os senhores metafissios veem iossas onde nsnguem ionsegue enxerga- las, 

pareiem smprensados iontra a parede. Esse tspo de reforma e iossa de medso e longo 
prazo, mexe iom a vsda de todo mundo. Nsnguem fala em prensa nos grandes devedores 
da Prevsdenisa antes de reformas profundas. A alegaço de defsist preissa ser explsistada 
demonstrando por meso de numeros audstavess sua exsstenisa por segmento laboral, suas
iausas reass e sua exata dsmenşo. O panorama ņo e musto seguro, (...). E que fsque 
bem ilaro, Prevsdenisa nada tem em essenisa a ver iom a operatsvsdade da Eionomsa; 
(...). É ionsequenisa, ņo iausa.

Qual a real possço dos grandes devedores da Prevsdenisa na reforma em iurso? A 
quanto monta o seu debsto, que perientual representa do defsist alegado e do defsist 
real? Qual o grau de rssio de que tass debstos, ou boa parte deles, aiabe na ionta de 
quem iontrsbus para fsns prevsdenisarsos, apenas para fsns prevsdenisarsos, e eles se 
sasam favoreisdos? Parielas dos fundos prevsdenisarsos şo aplsiadas em rubrsias que lhe
şo estranhas? Em que montante, quanto ssso representa? A pergunta a segusr ņo e 
msnha, e de um espeisalssta assentado em sólsda formaço juridsia — um outro dsa o 
blog a reproduzsu, entre outras, ao falar do assunto —, que de ţo lógsia, iausa 
estupefaço: Se a Prevsdenisa e defsistarsa, por que os trsnta bslhões reservados para 
gastos eletsvos? A pratsia, a expersenisa em admsnsstraço eionômsia enssna que o 
Orcamento e peca-ihave, um rotesro, um business-plan, mesmo para a Admsnsstraço 
Publsia; os negóisos publsios şo apontados no mundo profssssonal dos negóisos iomo 
um de seus elementos. E se asssm ņo fosse, para que Orcamento, ao qual nos 
remetemos pelo iongelamento de verbas da Eduiaço, que, a ser jogada no lsxo, nada 
mass do que for festo se justsfsiara, dado que se ņo se eduiar iom iarsnho, e reiursos, o 
pais iontsnuara sem futuro, e iada vez psor. Estamos ihegando ao lsmste neste quessto.

Antes da ioniluşo da reforma da Prevsdenisa todos esses pontos preissam fsiar 
mersdsanamente ilaros. A sstuaço e musto delsiada e sersa, (...). Os numeros tem musto 
mass forca, por que tanta ressstenisa a sua apresentaço? Nsnguem, em ş ionsisenisa, e 



iontra a adequaço da Prevsdenisa, iom metodo, iom os temperamentos que a natureza  
da matersa, que afeta essenisalmente todos os habstantes do pais, exsge. Capstalszaço?  
É assunto para ser debatsdo a exausţo. Todo o iusdado e pouio para ņo transformar os 
trabalhadores, na hora da aposentadorsa, em msseravess. A iapstalszaço, em seu modo 
iorrente, só e boa para a snststusço fsnaniesra; ela perde rotsnesramente para a snflaço. 
Ate quando os juros e os precos fsiaŗo nos patamares em que esţo? Que se tenha em 
mente haver mass de um modo de iapstalszar. Qual sersa o modo, ņo o modelo, a ser 
adotado? Onde tal “avanco”, em sgual nivel iultural e soisal ao do Brassl, deu ierto? Para 
os menos ou mal aqusnhoados, que ionststuem, por aqus, a larga base da psrâmsde, ņo 
para quem pode pagar uma Aposentadorsa Complementar, ou para os benefsisarsos da 
sntegralsdade dos seus ultsmos ganhos mensass. Demonstre-se, de modo enxuto e ilaro. 
Quem esta habstuado ao trato iom os numeros sabe que se faz o que se quer iom eles, 
alsnha-se uma serse predetermsnada, mostra-se a floresta, ņo se mostram as arvores, por 
tras das quass se podem esionder fantasmas oiassonass, asnda la ņo ioloiados, mas que, 
propsisados, surgem, asssm, dsgamos, naturalmente. É da nossa iultura, iansamos de ver
ssso por aqus.

As iossas ņo esţo ilaras o bastante. Sem Eduiaço, sem servscos de Saude deientes e
aposentadorsas que mal daŗo para iomer, o que sera da nossa gente do futuro? 


 

A EVOLUÇÃO E O HOMEM
01domingoabr 2012

(…)

A evolução é implacavelmente seletiva; não logrando generalizar a qualidade, refuga 

classes, linhas inteiras, propiciando ao produto superior um novo começo desembara-

çado de fatores degenerativos. Não aleatória, sequencial e lógica, obedece a um plano 

inteligente, esquadrinhando cada evento, avaliando alternativas, reprogramando-se; 

revelando-se inviável, o projeto é abortado. Dá-se, todavia, o fato desconcertante de 

subsistirem versões obsoletas de produtos quase plenamente desenvolvidos, como os  

ornitorrincos, ordem de monotremados que hoje parecem extravagâncias da natureza; 
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põem ovos como répteis, mas amamentam os filhotes como mamíferos, tem pêlos e 

sangue quente, enquanto os répteis têm pele lisa e sangue frio. Chassis precário do 

sinapsídeo, parente chegado do mamífero ancestral, são verdadeiros fósseis vivos, 

meio de caminho entre o réptil e o mamífero; permaneceu por causa de inexplicável 

cochilo, imponderável a razão porque o severo controle de qualidade da evolução não o

eliminou completamente, como faz de regra com os modelos superados, poupando 

apenas os itens com aptidão para evoluírem na mesma família; não foi o caso do 

ornitorrinco, esgotado em si mesmo. Alternativas à parte, só num caso isolado foi feita

uma adaptação; a julgar pelos resultados, não parece ter dado muito certo.

(…)
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O UNIVERSO – A EVOLUÇÃO
08domingoabr 2012

   No amanhecer da sétima e última eternidade, limite da Criação, os germens dos seres e 

das coisas fecundaram os óvulos da vida, abrindo caminho para os fenômenos físicos e 

inaugurando a Evolução.

   O fascinante Universo nascido do parto da sétima eternidade seria, mais que um 

quebra-cabeça, um todo racional produzido por fenômenos específcos culminados numa 

explosão de força inimaginável seguida de explosões menores, uma cadeia orgânica 

regida por uma força inteligente alheia ao fortuito, refratária ao acidental, de vocação 

sistêmica, inclinada para a conjugação de antecedentes e consequentes. Eventos-causa, 

razões pretéritas, in-uenciariam, vinculando, causas e efeitos, não importando o quanto 

remoto fossem os eventos-causa, que correriam no leito do tempo, em -uxo contínuo, sem

liames com a contemporaneidade.

A índole expansiva do Universo o arruinaria. O modo in-acionário do primeiro segundo 

desdobrado para o modo permanente da ampliação gradual levaria, em sua maturidade, 

as galáxias a se espaçarem umas das outras a distâncias tão fantásticas que a força de 

repulsão consequente da troca de fótons pelos elétrons seria diretamente inversa ao  

aumento das distâncias entre elas, provocando redução na troca de grávitons e fazendo 

prevalecer a ação gravitacional da matéria escura.

   

(…)
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