
Ameaças à liberdade

Neste último fim de semana, indo a uma loja para comprar benjamins, fui surpreendido pela informação de
que, agora, há apenas um modelo de plugue no Brasil e que está proibida a fabricação de qualquer outro
tipo - e não há adaptadores à venda. Tentei informar-me sobre quem tomou uma decisão que afeta assim

a população do país, Teria sido o presidente da república, o congresso nacional? Não. A decisão é de uma autar-
quia chamada INMETRO - criada pelo governo militar. Lá, burocratas anónimos decidiram infernizar a nossa vida
e criar uma monstruosidade que vai custar milhões - talvez bilhões de reais - ao país.
O uso contemporâneo da expressão Ovo da Serpente ocorreu em 1977 com o filme de mesmo nome de
Ingmar Bergman, no qual o diretor narra história passada na Alemanha de 1923, identificando as primeiras
manifestações do que viria a ser o pesadelo nazista.
Pois neste final da primeira década do terceiro milénio há indicações de que se incubam novos ovos de serpente
pelo mundo todo. Parei para pensar um pouco e logo me ocorreram muitos deles, todos aqui no Brasil.

•Tive de fazer um acordo com a Ordem dos Economistas para não pagar mais mensalidades depois de ter a penhora
da minha casa ameaçada - e fui proibido de exercer a profissão. Isso pode ocorrer com qualquer "ordem" profissional.

• A obrigatoriedade do imposto sindical.
•Possibilidade de que qualquer cidadão brasileiro possa ter a sua conta bancária confiscada - para

saldar dívidas. 0 acesso do governo às contas bancárias dos cidadãos.
•Possibilidade de a Receita Federal preencher ex-offcio as declarações de rendas das pessoas.
•Necessidade de mostrar a carteira de identidade em todo lugar, nas grandes cidades - e ser fotografado pelas câmeras de segurança.
•Como qualquer balconista ou atendente solicitam documentos: RG, CPF, etc.
•Novas exigência das notas fiscais eletrônicas.
•A Lei Seca.
•As leis estaduais antifumo, na maioria dos seus itens.
• Cinto de segurança - e os dispositivos que ficam apitando enquanto V. não o usa.
• A "indústria" de multas no trânsito.
• Proibições de certos produtos alimentícios nas cantinas das escolas.
• Portas de banco que travam, prendendo o cliente que traz um objeto de metal.
• Proibição da mídia exterior em SP - e em outras cidades.
•0 iminente controle da iluminação de fachadas, vitrines, etc.
•A proibição do tráfego de ônibus fretados pela prefeitura de SP.
•A publicação de listas revelando os salários de funcionários públicos.
•Lombadas e valetas nas ruas e estradas.
• A atuação da ANVISA, em anos recentes, extrapolando as suas atribuições e tentando legislar

sobre o comércio e a publicidade.
• Ações de instituições como a ALANA, atuando de formas quase religiosas para impor restrições ao comércio e à publicidade.
•0 affair Daslu e outros.
• A Voz do Brasil.
•0 horário "gratuito" do TSE.
•Barreiras alfandegárias (na forma de altas taxas)

sobre pequenas encomendas de outros países.

A lista pode ser bem mais longa. Será que ainda dá tempo
de fazer alguma coisa para que não continue crescendo?
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0 ovo da serpente, chocado, torna-se nocivo.
Shakespeare - Júlio César

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 447, p. 66, abr. 2010.




