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Aonde a desigualdade da
riqueza levará o Brasil

Luizinho do EISA
[Metalúrgico. Ativista Sindical]

Vivemos atualmente um trágico sistema econômico
mundial denominado financeirização da economia, que
prioriza drenar recursos públicos dos setores produtivos
para a farra de banqueiros e de especuladores e,
obviamente, para o enriquecimento dos parasitas de
plantão. O Brasil não ficou fora dessa praga universal,
aplicando com fidelidade canina seu receituário de
maldades direcionando verbas para este nefasto sistema em
detrimento do atendimento a direitos mais elementares,
como alimentação, saúde e educação paralisando a
economia produtiva, enquanto os bancos e outros agentes
financeiros auferem lucros e dividendos astronômicos,
aliás, livres de taxação, caso único no mundo.
Fazer funcionar a economia em função dos interesses
nacionais não é algo impossível. Consiste em direcionar os
recursos dos impostos pagos pelos cidadãos para o setor
produtivo e o fortalecimento do setor manufatureiro, ao
invés de o governo submeter-se aos ditames dos rentistas
nacionais e internacionais, em detrimento do atendimento
aos mais necessitados. Não é tão complicado saber o que
estes seres necessitam. Basta darmos uma olhada à nossa
volta e logo veremos que saúde, educação, moradia,
empregos estão fora do radar de atenção das políticas
governamentais, e os recursos destes setores indo parar nas
mãos dos ricos. Ao direcionar os recursos públicos para a
base da pirâmide social, tivemos esta experiência em anos
recentes, testemunhamos que os seus componentes os
transformam em consumo de bens e serviços gerando
renda, empregos e impostos aos cofres governamentais, ao
contrário dos especuladores. Este girar da roda da
economia em nada interessa aos rentistas que, com sua
volúpia por lucro fácil, boicotam com todas as armas o
incentivo à atividade industrial e os investimentos em
infraestrutura. Na visão dessa minoria, esse modelo não é
saudável economicamente. É aí que entra a mídia com os
economistas profetas do caos, donos da verdade, com uma
linguagem tecnocrática e confusa, reforçando os
argumentos anti-povo. Políticas sociais, como saúde,
educação, cultura, segurança e semelhantes não são
despesas e sim investimentos, pois promovem o consumo
consciente e melhoram o bem estar. Professores, médicos,
produtores culturais e diversos outros profissionais quando
entram em ação é mais emprego e renda. O consumo de
bens e serviços, seja individual ou coletivo, se equilibra
neste ciclo. Com o aumento sistemático dos salários com
ganhos reais, proporcionalmente haverá um ganho na
capacidade de compra das camadas populares e a natural

expansão no acesso à saúde, educação, universal, pública e
gratuita. A política econômica em vigor, no Brasil, está na
contra mão da História, quando seus ideólogos
implementam a redução de impostos para os ricos,
precarizam as relações de trabalho, suprimem políticas
sociais, cortam investimentos na educação, na saúde e
aceleram as privatizações dos bens públicos.
As elites dominantes brasileiras que sempre se
beneficiaram de recursos públicos para aumentar seus
patrimônios vendem-nos a ideia de que mais dinheiro em
suas mãos se transformariam em investimentos no setor
produtivo e na geração de empregos. Mas a experiência tem
nos mostrado que esta prática tem sido nefasta para o
conjunto da sociedade, visto que os ricos ficam cada vez
mais ricos aumentando a concentração de renda e as
desigualdades proliferam. No Brasil são maiores as
fortunas financeiras e o drama de termos 1% detendo mais
patrimônio do que os 99% restantes e seis famílias possuem
mais riquezas do que a metade mais pobre do país e os 5%
mais ricos têm mais do que os outros 95%
[https://oxfam.org.br/publicacoes/].
De onde vem tanta fortuna e em tão poucas mãos?
Certamente não vem do setor produtivo. De um lado, vem
da apropriação vergonhosa dos rendimentos provenientes
de papeis da dívida. Só em 2018 foram bombeados para os
bolsos dos especuladores algo em torno de 400 bilhões de
reais. De outro, vem dos lucros do setor bancário, visto que
enquanto a economia encolhia nos últimos anos os bancos
batiam recordes atrás de recordes na obtenção de lucros.
Estava pronta a festa desta ínfima minoria. Enquanto eles
se esbaldam, milhões de pessoas morrem e sofrem as
consequências desta jogatina macabra. Há ladrões no
pedaço. Mostrado o fato inconteste no sentido de que a
desigualdade da riqueza está aumentando em proporções
desumanas, será possível que os capitalistas e os
beneficiários do rentismo não são capazes de compreender
a gravidade do abismo que estão cavando e para o fundo
dele conduzindo o mundo e as pessoas?
Sabem também que é preciso conter a insatisfação dos
excluídos, de modo a evitar a explosão que resultaria em
caos político ou revolução. Assim canalizam a miséria e a
pobreza para o alívio virtual da religião, tornando-a o “ópio
do povo”. É tempo das direções dos sindicatos ampliarem a
compreensão de que a forma tradicional de mais-valia,
onde o patrão produz e paga mal, levando os trabalhadores
a lutarem por melhores salários foi brutalmente agravada
por uma nova forma de exploração, que é feita através de
compras ou transações, via cartões de crédito, crediários,
empréstimos, pagamentos de tarifas e juros abusivos.
É o rentismo. Seguramente é a forma mais brutal de
exploração a que o ser humano já foi submetido. Tornou-se
um entrave para o incentivo aos processos produtivos e às
políticas públicas de resgate social. Outra faceta do
rentismo foi que, para defender seus interesses, ele não
continua

mediu esforços para capturar o poder judiciário, os
partidos políticos, o sistema econômico e a mídia em geral.
Todo este aparato hoje reza na cartilha rentista, o círculo
do mal está fechado. Acredito que as forças vivas da Nação,
principalmente os jovens, os sindicalistas, as organizações
da sociedade civil deveriam se esforçar mais no sentido de
melhor entender a difícil situação pela qual passa o Brasil
praticamente em todos os aspectos. Apontar soluções que
contribuam efetivamente para a quebra deste ciclo vicioso

é a única maneira de sonharmos com um futuro melhor
para todos, interrompendo a marcha da insensatez - obra
das elites - que está levando o nosso povo a passos largos
rumo ao abismo da extrema desigualdade social e
econômica. Não podemos, neste momento, optar pela
alienação política. Resta aos críticos saírem de suas
redomas acadêmicas para ajudar os excluídos a
descobrirem que possuem forças que, somadas e com alvo
definido, são capazes de virar este jogo. ■■■
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