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NOTA EXPLICATIVA
Esta é uma obra intelectual séria, de ficção sutil, mas que está
apresentada de maneira jocosa, com um humor patético, para se
amenizar a agrura do assunto; os direitos autorais da Monografia
foram registrados no CREA/CONFEA, na CERD/RTD e FBN/EDA.
É um Ensaio que mistura, deliberada e propositadamente, a nova
Geoengenharia com a antiga Sociologia Política -- usando-se
mais de 5500 palavras, o que corresponderia a „cinco fotos‟ do
adágio chinês que ironiza: “Uma foto vale mais de mil palavras”.
Procurei usar um estilo refinado, empregando alguns dos muitos
recursos cabalísticos na manipulação dos números e das letras e
também abusando da paciência alheia na armação das ridículas
siglas que poderiam ser usadas pelo Governo. („Hay gobierno?').
Notar bem como a forma do 1º Sumário -- a qual pode parecer
tanto uma pirâmide estilizada, quanto uma árvore natalina nórdica
ou um sininho festivo americano ou brasileiro -- é uma forma plana
que intui uma forma espacial tridimensional, subjetiva, portanto.
Acho que nossa maior limitação está no condicionamento secular
que adquirimos por ter de representar quatro dimensões em duas.
A insistência numérica no 4x4 foi só para não nos deixar esquecer:
(1) De nossos primeiros ancestrais -- os quais chegaram a andar por
aí „de quatro‟ membros no solo e, no entanto, nós hoje só andamos
„de quatro‟ rodas, com motor de combustão „de quatro‟ tempos;
(2) Das quatro maiores invenções da Humanidade: (a) o controle
do fogo; (b) as invenções da roda; (c) da pólvora; (d) e das
bombas A, H e N e, „hors concours‟, do admirável 'chip' novo;
(3) Dos quatro pontos cardeais e das quatro estações sazonais, com
suas quatro divindades romanas Flora, Vestal, Pomona e Ceres;
(4) Dos jogos olímpicos, das copas do mundo de futebol (exceto a de
1950) das eleições e, por que não?... Do AGCT do nosso Genoma,
com a Adenina, a Guanina, a Citosina e a Timina. Não é pouca coisa.
„HONI SOIT QUI MAL Y PENSE‟
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RESUMO
Nesta Monografia não se rejeita „a priori‟ nenhuma hipótese;
aceitam-se todas elas, sejam advindas da direita ou da esquerda e/ou
de cima ou de baixo, inclusive as teses abaixo:
(a) Da existência de Deus;
(b) Da existência da mulher como pessoa humana;
(c) Do comportamento humano dos objetos inanimados;
(d) De que haja muitas leis universais ainda não deduzidas pelo
Homem, até hoje.
Acho que o Homem -- enquanto ficar sistematizando tudo em sua
volta e botando Lógica em tudo que vê -- nunca vai decifrar nada;
vai é ficar só gastando o seu tempo, enquanto aguarda a sua vez de
ser atendido lá em cima...
Esta Monografia veio em paz e não pretende ser „politicamente
correta‟, nem „chauvinista‟; ela traz:
(1) Objeto - Apresentar a Primeira Lei dos Três-Quartos dos
Fatos Desconexos da Natureza - 1ª LTQFDN*, também
denominada de Primeira Lei dos 75 % dos Fatos Soltos;
(2) Objetivo - Contribuir ironicamente com a nossa GeoEng.,
criando-se com esta 1ª LTQFDN*, um Fato Fictício (FF) confiável;
(3) Disfarce - Parecer que entendo alguma coisinha relacionada
com a Geoengenharia ou a Sociologia Política;
(4) Ambição - Conquistar meus obsoletos “15 minutos de fama” e
ganhar muito dinheiro, que nem o Sr. Al Gore faz hoje em dia.
É puro NONSENSE. É puro Passatempo. Não inclui nenhuma
Bibliografia. Não inclui nenhuma Referência Bibliográfica.
„Tempus Fugit‟
Palavras-chave:
HUMOR, RELIGIÃO, CIÊNCIA e POLÍTICA.
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ABSTRACT
All thru this Paper no hypothesis is rejected beforehand; everyone
is welcome, may it come from the right or left and/or from the top
or bottom, including the theses bellow:
(a) On God‟s existence;
(b) On the existence of woman as a human being;
(c) On the human behavior of inanimate objects;
(d) On that there are a lot of universal laws not yet grasped by
Man, so far.
I figure that the Man -- while staying systematizing everything
around him and putting the Logics everywhere --, will never
decipher anything at all; he will be spending his time while
waiting for his turn to be attended up there...
This Paper comes in peace and does not intend to be „politically
correct‟, nor be „chauvinist‟; it brings:
(1) Object - To introduce the First Law of Nature‟s ThreeQuarters of Unrelated Facts - 1rst. LNTQUF, also named the
First Law of the 75 % of Loose Facts;
(2) Scope - To ironically contribute to our GeoEng. by creating,
with the help from the 1rst. LNTQUF, a reliable Fictitious Fact (FF);
(3) Disguise - To make believe that I dig a little something
related to the Geoengineering and the Political Sociology;
(4) Ambition - To achieve my obsolete “15 minutes of fame” and
to earn a lot of money, just like does Mr. Al Gore nowadays.
It is sheer NONSENSE. It is pure Pastime. It does not include any
Bibliography. No Reference-book included either.
„Tempus Fugit‟
Keywords:
HUMOR, RELIGION, SCIENCE, and POLITICS.
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1 - INTRODUÇÃO
O objeto desta Monografia é apresentar ao „respeitável público‟ a
Primeira Lei dos Três-Quartos dos Fatos Desconexos da
Natureza - 1ª LTQFDN* ou 1ª Lei dos 75 % dos Fatos Soltos,
usando-se o Método Mais Que Confuso (MMQC) -- o qual não
passa de uma „salada mista‟, levando quase todos os ingredientes de
energia, matéria, espaço-tempo e “tempo-é-dinheiro” -- com o
objetivo de contribuir para o progresso da Nobel debutante e tão
promissora ciência da Geoengenharia ou GeoEng.
A Geoengenharia é a mais nova „ciência-quase-exata‟ que cuidará:
(1) da coleta de „dinheiro&dados&informações‟;
(2) para fazer o „planejamento&programação&controle‟;
(3) dos fatores „tempo&esforços&recursos‟ que serão usados;
(4) na construção do cabedal científico necessário e suficiente
(5) para garantir a sobrevivência da Humanidade, com um mínimo
de qualidade de vida e o máximo de ações proativas e anticíclicas,
(6) propiciando assim „publicidade&propaganda&marketing‟
(7) para justificar o eventual fracasso do Programa Econômico
Global e de Combate Inclemente à Fome Organizada (PEGeCIFO)
do nosso futuro Ministério Extraordinário da GeoEngenharia
Racional Aplicada (MEGERA).
Este seria um monumental Empreendimento da chamada PQP Participação-Quase-Privada, se a GeoEng. fosse um dia aplicada ao
Complexo Universidade-Escola-Comércio-Agricultura (CUECA),
bem como ao PAC tipo zero (naquele lugar) e ao Projeto QuemCasa-Quer-Comer (PQCQC) de um milhão de „casas populistas‟.
A 1ª Lei dos 75 % dos Fatos Soltos foi criada aqui para arranjar
um Fato Fictício (FF) confiável, para ser usado na embromação dos
tolos contribuintes; não confundir um (FF) com Factóide Fácil ou
com uma arma de destruição em massa iraquiana „fictícia‟. Rev. 06
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2 - DEZESSETE CITAÇÕES
As seguintes citações formam um dissimulado diálogo cultural
(entre vivos e mortos e muito vivos), como se fosse um roteiro.
1 - “LIVRE-PENSAR... É SÓ PENSAR.” (Millôr Fernandes).
2 - “PENSO, LOGO EXISTO.” (René Descartes).
3 - “TUDO É RELATIVO, MAS PASSA.” (L. A. Botelho).
4- “NÃO EXISTE O TEMPO, MAS O PASSAR DO TEMPO"(Millôr).
5 - "Tudo pode acontecer, inclusive nada, que é um caso particular
de tudo." (L. A. Botelho).
6- “Se alguma coisa puder dar errado, ela dará.” (Lei de Murphy).
7 - “Todos são incompetentes, inclusive você.” (Peter Principle).
8 - “Todo homem tem seu preço, inclusive eu.” (L. A. Botelho).
9 - “Todo problema muito difícil tem uma solução bem simples,
óbvia e errada.” (H. L. Mencken).
10 - “Todo fato tem três versões diferentes: a minha, a sua e a
correta.” (Anônimo esperto).
11 - “O atalho mais curto pode ser o mais demorado de todos eles.”
(L. A. Botelho).
12- “São muitas coincidências para serem apenas coincidências”.
(Citado por M. C. B. Fagundes).
13 - “RIDENDO CASTIGAT MORES.” (Juvenal).
14 - “QUEM RI POR ÚLTIMO, RI ATRASADO.” (L. A. Botelho).
15 - “É melhor acender uma lâmpada de 100 W do que amaldiçoar a
escuridão.” (Engenheiro eletricista).
16 -“ENTRE MORTOS E FERIDOS SALVARAM-SE TODOS” (LAB).
17 - “No fim vai dar tudo certo... Se ainda não deu certo, é porque
ainda não é tudo ou ainda não é o fim.” (L. A. Botelho).
Rev. 06
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3 - SETE FASES DO PROJETO
3.1 - “Fabulinha fabulosa”
Segundo reza a lenda, Deus primeiro criou o galo e, depois, tirandolhe uma pena do seu lado direito, criou com ela a primeira galinha -para ser seu par constante e companheira sempre fiel -- chamandoos, respectivamente, de Lekoku, vulgo Koku (ou pequeno „Ku‟,
para os mais íntimos) e de Lilibeth, vulgo Lili, „A lua negra‟.
Como, depois de mais um certo lapso de tempo, Lekoku tenha-se
revelado um tanto ou quanto „triste, macambúzio e solitário‟, Deus
então resolveu dar-lhe uma „segunda chance‟ e criou a segunda
galinha, a qual batizou de Pandoka, mais tarde conhecida como
Pandy, „A da caixinha preta‟.
Como, mesmo depois de mais tempo ainda, Koku continuasse meio
ressabiado, Deus então criou a sua terceira companheira, batizada
de DeHen, vulgo Mary Lou (nunca diga Chicken); bem, a quarta
galinha parece que foi uma tal de Monika, „A misteriosa‟.
Deus revelou aqui a Sua maior sabedoria e toda a Sua prudência ao
bolar primeiro o galo e depois a galinha, porque -- caso Ele fizesse ao
contrário e criasse primeiro a mulher, digo, primeiro a galinha -esta iria querer dar palpite em toda a paginação do seu parceiro.
Esta parece ter sido a primeira opção preferencial pelo „machismo
galináceo‟ no galinheiro, antes de a galinha Betty ter nascido.
Deus já estava de saco cheio com o pequeno „Ku‟, pois ainda tinha
muito jogo pela frente e faltava também „fazer e soprar‟ a massinha
do primeiro homem do planeta Água ou Terra... Escolheria depois.
Este seria então Seu Projeto Grandioso, o qual iria coroar Sua
majestática criação do reino animal com a semente de um cara
audacioso e sem juízo, tipo Racional&Radical, o qual iria, mais tarde,
recriar e reinventar tudo à sua maneira -- criando falsos deuses e
deusas e outras mil musas, adorando animais, querendo viajar
muito; porém, isso já seria outra História.
Rev. 06
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3.2 - Projeto Grandioso
Normalmente, cada projeto do porte do Projeto Grandioso tem
que passar por sete fases distintas, em série, como abaixo:
(1) - ILUSÃO - Fase de „tentativa e erro‟, com a criação do macaco
bípede „Australopithecus Afarensis‟, de 3,8 milhões a 2,9 milhões a.
C., com a duração de 900 mil anos;
(2) - ENTUSIASMO - Fase de criação do „Homo Erectus‟, de 1,8
milhão a 30 mil a.C., com a duração de 1,77 milhão de anos;
(3) - PÂNICO - Fase de criação do „Homo Heildelbergensis‟, entre
os anos 600 mil e 200 mil a. C., com a duração de 400 mil anos;
(4) - PROCURA POR CULPADOS - Fase de criação bifurcada do
„Homo Neanderthalensis‟, entre 200 mil e 28 mil a. C., o qual durou
172 mil anos;
(5) - PUNIÇÃO DE INOCENTES - Fase de criação do „Homo
Sapiens‟, de 190 mil a. C. até os dias de hoje, com data de validade
até o ano 2012 (O fim do mundo? Ou o fim do calendário Maia?)
quando esta gloriosa Humanidade completaria seus 192 mil anos.
(6) - HONRA E GLÓRIA PARA QUEM NÃO PARTICIPOU
(7) - ESQUECIMENTO.
Obs.1: Acho que o principal problema que está levando esse belo
Projeto ao „fracasso parcial‟ advem da não aplicação dos preceitos
de “Controle de qualidade” e “Garantia de controle de qualidade”.
Obs. 2: A regra de ouro na condução de qualquer projeto é a de que
“A autoridade deve estar sempre presente ou sempre representada”,
sem isso a coisa não anda bem. (Vejam só o PAC tipo zero).
Obs. 3: Se um projeto não merece ser bem feito, ele não merece
ser feito.
Obs. 4: E o mundo não acabou ainda... Mas será que desta
vez as aparências nos enganarão?... De novo?...
Rev. 06
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4 - SETE TEORIAS ASSOMBROSAS
Sempre achei que os maiores problemas do Homem fossem a dor, o
medo, o pânico e a morte, porém o que me preocupa mais é „não
ser entendido‟ quando tento falar sobre alguma coisa; por
exemplo, se eu digo „algo‟ e as pessoas entendem outro „algo‟, fica
parecendo que eu falo „uma coisa‟ e depois faço „outra coisa‟.
O Sistema Internacional de Unidades (ou Sistema SI ou MKS) foi
adotado em 1960 e é baseado em seis unidades fundamentais (m,
kg, s, A, K e cd); esse sistema ajuda bastante a estudar a nossa
Natureza, a qual sempre conspira para nos iludir; senão vejamos:
(1) As variações de comprimento, massa, tempo, intensidade de
corrente elétrica, temperatura e intensidade luminosa são lineares;
(2) As variações de velocidades são quadráticas (ou em áreas);
(3) As variações de aceleração são cúbicas (ou em volumes), ou
melhor, variam exponencialmente;
(4) Já o som varia logaritmicamente com as distâncias (em dB).
Notar (a) que sem os meios físicos de propagação não há jogo; (b)
que a luz poderá propagar-se em curvatura, pois os fótons serão
desviados pela força gravitacional dos planetas; (c) que a variação
da aceleração da gravidade ‟g‟ é elevada a expoente n ímpar; (d)
que se um trem chegasse próximo à velocidade da luz ele iria se
atrasar, pois então o seu tempo não seria mais constante e sim
variável.
A - Primeira teoria assombrosa
O Universo concebido e imposto aos fiéis pela nossa Igreja Católica
Apostólica Romana é considerado acabado e estacionário, pois
Deus fez o mundo em seis dias bíblicos e no sétimo dia descansou.
Obs.: Como teria dito Galileu Galilei a seu Inquisidor-mor:
“Quando ficar comprovado que é a Terra que gira em torno do Sol (e
não ao contrário) você é que será „o herege‟ (e não eu)”. “Capice?”
Rev. 06
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B - Segunda teoria assombrosa
O Ciclo de Bethe, da transformação de energia solar, não é eterno; a
elevação gradativa das temperaturas do Sol provocaria a expansão
dos gases de Hélio, induzindo uma verdadeira menopausa de
ondas de calor no nosso Sistema Solar, ondas essas que causariam
um exagerado superaquecimento envolvendo todos seus planetas.
„Grande Finale‟ I - E o mundo acabaria em CALOR...
C - Terceira teoria assombrosa
Na percepção de alguns cientistas famosos, que eu não conheço, as
galáxias estão afastando-se umas das outras com uma aceleração
decrescente e, quando a aceleração das galáxias for zerada, haverá
um ponto de inflexão e o Universo passará a encolher-se no sentido
inverso, pela atuação das forças gravitacionais envolvidas.
Isso seria chamado o Gnab Gib, o inverso do Big Bang.
„Grande Finale‟ II - E o mundo acabaria em FOGO...
D - Quarta teoria assombrosa
No Universo percebido por outros cientistas famosos, os quais eu
também não conheço, as galáxias estariam afastando-se umas das
outras com uma aceleração constante, ou seja, com a mesma
taxa de variação de velocidade.
De acordo com essa teoria, num futuro muito remoto, todas as
galáxias estariam cada vez mais afastadas entre elas.
„Grande Finale‟ III - E o mundo acabaria em FRIO...
E - Quinta teoria assombrosa
As últimas medições estelares indicaram, entretanto, que as galáxias
estão afastando-se umas das outras com acelerações crescentes,
acelerações essas tanto maiores quanto mais as galáxias se afastem e
distanciem-se entre elas, rumo ao Infinito e além.
Rev. 06
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Essa comprovação factual levou à concepção do mais recente modelo
de campo de forças -- aquele das denominadas forças escuras („dark
forces‟), associadas à energia escura („dark energy‟ ).
É um campo de forças poderosíssimo, o qual não interage com os
campos magnético, eletromagnético e nuclear conhecidos por nós;
interage somente com o nosso campo gravitacional, enquanto
atravessa impassível os outros campos de forças do Universo.
A força escura, ao interagir com o campo gravitacional o sobrepuja
em muito, faz com que os planetas fiquem presos nos seus ninhos
nas galáxias e com que as galáxias se afastem cada vez mais e mais.
„Grande Finale‟ IV - E o mundo acabaria em GELO...
F - Sexta teoria assombrosa
Com o presente aquecimento global da Terra -- com as calotas
polares derretendo-se gradativamente -- a água proveniente das
geleiras eternas aumentaria os volumes dos mares e oceanos, mesmo
descontando-se a evaporação natural das superfícies.
A superfície aquosa aumentada receberia maior incidência direta
dos raios solares (principalmente na faixa equatorial) e seu volume
aquoso iria expandir-se mais do que o normal, com a elevação do
nível do mar.
„Grande Finale‟ V - E o mundo acabaria em ÁGUA..
G - Sétima teoria assombrosa
(1) Acho que o mundo não vai acabar nunca, mas se tiver mesmo
que ser assim espero que acabe é pegando fogo no mar, para -como dizia o Stanislau Ponte Preta -- “comermos muito peixe frito”;
(2) Ou em vinho e/ou champanhe, para não morrermos sóbrios;
(3) Ou em um grande barranco universal, para podermos morrer
encostados, na primeira fila;
(4) Ou até mesmo em uma grande e boa pizza à portuguesa, para
não morrermos de estômago vazio...
Rev. 06
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5 - SETE PREMISSAS DE APOIAMENTO
Para montar o falso silogismo no qual será fundamentada a minha
1ª LTQFDN*, serão usadas as sete premissas básicas seguintes:
(1) Aproximadamente 3/4 do espaço vazio do Universo seriam
preenchidos pelo campo de forças da energia escura (aquela dos
buracos negros); um-quarto seria ocupado pelos corpos celestes -como poderão comprovar o novo Hubble e o futuro supertelescópio
James Web que será instalado no lado da Lua que não é visto daqui;
(2) Aproximadamente 3/4 do espaço do átomo (com seus bósons,
léptons e quarks) seriam ocupados pelo seu campo de forças e 1/4
seria ocupado por partículas subatômicas -- como poderá ser
demonstrado com o colisor de Hadron, em pouco tempo;
(3) Aproximadamente 3/4 da superfície do planeta Terra seriam
formados de moléculas de água e 1/4 o seria por terra e rochas -como poderá ser reafirmado com o GPS europeu, o Galileu;
(4) Aproximadamente 3/4 do volume de um „iceberg‟ comum
ficariam submersos na água do mar; um-quarto desse volume
flutuaria na superfície do mar -- parece que todo mundo sabe disso,
sem comprovação;
(5) Aproximadamente 3/4 do corpo humano jovem (na fase
reprodutiva) seriam preenchidos por moléculas de água e 1/4 o
seria feito de carne e osso;
(6) Aproximadamente 3/4 das chances de Colombo descobrir a
América eram BEM fundamentadas; aproximadamente 3/4 das
probabilidades de Cabral redescobrir as Índias eram MAL
fundamentadas;
(7) Aproximadamente 3/4 dos dados e informações oficiais que
recebi durante a minha vida toda (a vida inteira) foram quase
sempre enganosos e mal-intencionados; um-quarto desse
montante foi duvidoso, até agora.
Rev. 06
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6 - A PRIMEIRA LEI DOS TRÊS-QUARTOS DOS FATOS
DESCONEXOS DA NATUREZA ou 1ª LTQFDN*
6.1 - „Consideranda‟
Primeiro „considerandum‟: Que os objetos inanimados tem
comportamento próprio e autônomo, como se fossem humanos;
Segundo „considerandum‟: Que todo e qualquer fenômeno
natural e/ou sociopolítico que possa ser decomposto ou dividido
em quatro partes iguais (ou diferentes) terá aproximadamente um
1/4 do seu total aglutinado com a finalidade precípua de insurgir,
dominar, sacanear e/ou esculhambar os outros 3/4 restantes;
Terceiro „considerandum‟: Que nós não entendemos nada de
„tudo isso que aí está‟;
Quarto „considerandum‟: Que ninguém tem „toda a razão o
tempo todo‟ e não quer ter tudo isto sozinho.
6.2 - “Eureka”
Pela aplicação da propriedade transitiva algébrica (que diz que
“Se A=B e B=C, então A=C”) às minhas premissas básicas,
AUTORIZO a generalização até n=7 (com n inteiro e tendendo
para o infinito) da Primeira Lei dos Três-Quartos dos Fatos
Desconexos da Natureza - 1ª LTQFDN* ou Lei dos 75 % dos
Fatos Soltos, nos seguintes termos definitivos e sem contestação:
„Na Natureza, o ponto de equilíbrio das forças entre si
antagônicas ou conflitantes ou em oposição ou em disputa
deverá ser buscado entre as parcelas dos 3/4 e do 1/4 -- não
entre as duas metades ou nos três terços, nem nos níveis
menores de energia potencial da Lei do menor esforço‟.
Parágrafo Único - A parcela de 1/4 de CANALHAS da quinta
Humanidade -- do popular „Homo Sapiens‟ -- parece querer ofuscar
a parcela de aproximadamente 3/4 dos „restantes‟ e isto pode ser
tomado como verdadeiro, até segunda ordem.
(*) Lei com efeito retroativo muito ambíguo.
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Subparágrafo A - “A Natureza somente privilegia as mentes mais
bem preparadas”, como decretou Pasteur.
Subparágrafo B - “Na Natureza nada se cria, tudo se transforma”,
como pensava Lavoisier.
Subparágrafo C - Na Natureza nada se cria, tudo se copia, como
todo mundo já percebeu e sempre faz hoje em dia.
Subparágrafo D - Na Natureza nunca haverá nem vencedores nem
vencidos óbvios e permanentes, só empatadores de tempo e esforço.
6.3 - “Maktub”
São inapelavelmente revogadas todas as leis e disposições em
contrário ou mesmo contrariadas, com exceção das seguintes:
(a) “Leis de Deus, Moisés, Tora, Talião, Darwin e do Cão”;
(b) “Lei da Gravidade Universal” e o Código de Hamurabi;
(c) “Leis do mercado de capitais e lei da cadeia alimentar”;
(d) “Lei de preservação das espécies” ou „lei do mais forte‟.
6.4 - Observações quase pertinentes
Obs. 1: A presente lei entrará em vigor a partir de sua leitura na
AUI, na Câmara, no Senado ou na Assembleia Geral da ONU, em
setembro de 2009 (pelo Presidente da República Federativa do
Brasil) ou nunca... Quem irá se importar?
Obs. 2: Esta lei é totalmente ética -- dispensando-se a aplicação de
qualquer pena a qualquer infrator --, mas é para ser levada a sério,
mesmo que não seja lida por ninguém em nenhum lugar.
Obs. 3: Considero que a alma seja um processo e, portanto, não
estaria sujeita à aplicação de nenhuma lei tola.
Obs. 4: Figurativamente, „O mundo acabar‟ significa aqui o
mesmo que „O fim dos tempos‟ ou a „Chegada do caos dos
economistas‟.
Rev. 06
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6.5 - Corolário tipo zero
Em todas as espécies de animais da Natureza, as fêmeas são
consideradas como „matrizes‟; por isso, elas são mais resistentes e
vivem mais do que seus parceiros, restando sempre em maior
número do que os respectivos companheiros.
6.6 - Corolário um-quarto
Acho que são as mulheres o verdadeiro sexo forte, pois -- embora
elas tenham sabidamente um menor número de neurônios do que
„nosotros‟ e nasçam em menor quantidade do que a gente -- na
Natureza elas vivem mais tempo do que os seus pares, desde que se
aposentem cinco anos mais cedo do que os homens e desde que
sejam mantidas bem afastadas de certo tipo de serpente paradisíaca,
de certo tipo de homem e de alguns certos lugares, tais como...
6.7 - Corolário dois-quartos
As boas qualidades das mulheres compensam os maus defeitos dos
homens; os bons defeitos dos homens são sempre esquecidos.
6.8 - Corolário três-quartos
Estamos enganados aproximadamente 3/4 do tempo ou nos
enganando aproximadamente 3/4 do tempo ou estamos sendo,
aproximadamente 3/4 do tempo, feitos de PALHAÇOS por alguém.
6.9 - Corolário quatro-quartos
Em todos os lugares do mundo, as mulheres são mais úteis do que os
homens; elas gastam 3/4 do seu precioso tempo dedicando-se a
terceiros e „quartos‟ e 1/4 deste mesmo tempo cuidando de seus
preciosos dotes pessoais.
6.10 - Corolário cinco-quartos
As mulheres têm mais hormônios do que os homens e têm visão
periférica (dona de caverna) e são regidas pelo calendário lunar;
os homens têm visão angular (caçador) e são/somos regidos pelo
calendário solar e daí NUNCA VAMOS NOS ENTENDER. Rev. 06
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7 - CONCLUSÕES MAIS DO QUE INCONVENIENTES
Se alguém tocar uma gravação de uma sonata para piano de certo
gênio musical do passado -- do fim para o início -- poderia não só
estar procurando „chifre na cabeça de cavalo‟ como poderia
eventualmente também talvez encontrá-lo. (Olha a rima).
(1) Na era da estação espacial ISS, dos modernos satélites e dos
„drones‟ não tripulados, do velho Hubble com novas lentes, da fibra
óptica e das micro-ondas nas telecomunicações e dos novos „chips‟;
(2) Na era da nova Internet e web, dos novos PCs, TVs e câmeras
digitais, dos livros eletrônicos, do Twitter, das teles de terceira
geração 3G, do próprio Ponto G, do HD, do HD/DVD e do „blu-ray‟;
(3) Na era do Orkut, MySpace, YouTube, MSN, dos CDs, CD-ROMs,
CD/DVDs e MP3 e MP4, do GPS, ABS e „air bags‟;
(4) E na era das nossas tantas e tantas siglas queridas, tais como:
o ex-BNH, a ex-CPMF, a ex-UNE e atual UNE, o ex-BNDE e atual
BNDES, o ex-INPS e atual INSS, a ex-CEF e atual CAIXA, o ex-BB e
atual BB, o IBGE, FGV e IPEA, o CIC/CPF, o RGI, o RG e os RGBs
(passaportes vermelhos, verdes e azuis), bem como da Petrobras
„sem acento‟ e de todas essas ONGs que parasitam o Governo.
Continuo, retoricamente, sem saber:
(1) “Por quem os sinos dobram?” e Para onde vai a chama, depois
que o fogo se apaga?;
(2) “Que país é esse?” e Por que tantas pessoas perguntam isto?;
(3) Onde foi que EU errei ou fomos NÓS todos que erramos?;
(4) Está tudo errado ou sou eu?.
“Não estou aqui para explicar, mas sim para confundir”,
como diriam (se ainda estivessem por aqui) o Chacrinha e o
Apparício „Entre-sem-bater‟ Torelly --o barão de Itararé:
“De onde menos se espera é de onde que não vem nada
mesmo”.
Rev. 06
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Segundo a conhecida Lei Universal do Reino Dele, disse Deus
no sexto dia: “O número de átomos e a quantidade de inteligência
humana na Terra serão sempre finitos e decrescentes.”
Como o Homem deverá crescer e multiplicar-se, com o tempo não
haverá tanta massa cinzenta suficiente para toda a Humanidade,
principalmente para os políticos, os quais herdarão a Terra,
juntamente com os demais insetos e „companheiros‟.
Daí, concluímos (lusitanamente) o que se segue:
No mundo todo (no Brasil, inclusivemente), como o número de
pessoas no governo está a aumentar sempre a cada dia que se
passa, deduz-se logo de imediato que o Governo está a ficar cada
vez mais burro ou cada vez menos inteligente ou ambos.
Finalmente, um naco do velho Maquiavel, o maquiavélico:
Num regime de „Populismo Econômico Distributivista Exacerbado‟
(PEDE), é preciso cuidar para controlar os estudantes, operários,
camponeses e indígenas (mais os brancos e negros=pretos+pardos)
para „antagonizarem-se sempre‟ (não se unirem jamais) e é
primordial arregimentar aliados ocasionais no meio empresarial e
entre políticos nos partidos co-optantes; é só MANDAR VER BEM:
(a) Nos 3/4 da máquina de propaganda oficial do governo federal;
(b) Nos 3/4 do aparelhamento total do „Partido Totalitário‟;
(c) Nos 3/4 dos ideólogos envolvidos no patrulhamento da mídia;
(d) Nos 3/4 das “liasons dangereuses” da política externa.
Para garantir os 3/4 de popularidade do “Presidente da República”.
„Tudo como d‟antes no quartel de Abrantes‟:
Se o „Homo Sapiens‟ moderno não conseguir afirmar-se
com dignidade acima de nossa baixíssima „mediocridade‟
(de 1/4=25 %, com desvio-padrão +/- 2 %) continuaremos,
no médio prazo, na atual e popular „snafu‟/USA.
Rev. 06
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P. S. - I
(DURMA-SE COM UM SILÊNCIO DESSES!)
Acaba de sair pela Internet o resultado da pesquisa mundial da ONU
(feita com alguns dos países-membros do G-69), o qual foi por mim
INTERCEPTADO e modificado para melhorar a „piada-pronta‟.
--POR FAVOR, DIGA, HONESTAMENTE... QUAL É A SUA
OPINIÃO SOBRE A ESCASSEZ DE ALIMENTOS NO RESTO
DO MUNDO?
Argentina - Não sabia o que era “POR FAVOR”;
China - Não sabia o que era “DIGA”;
Brasil - Não sabe o que é “HONESTAMENTE”;
Japão - Não sabia o que era “QUAL É A SUA”;
Cuba - Não sabe o que é “OPINIÃO”;
Índia - Não sabia o que seria “SOBRE”;
União Europeia - Não sabia o que era “ESCASSEZ”;
União Africana - Não sabe o que são “ALIMENTOS”;
Estados Unidos - Não sabem o que é o “RESTO DO
MUNDO”.
Quanto ao significado da palavra „GENOCÍDIO‟!
Laos e Camboja - Não sabiam do que se tratava;
Ruanda e Burundi - Nunca vão saber do que se trata;
Sudão - Não quer saber nunca do que se trata.

P. S. - II
(„POEMINHA MEU‟)
ALERTAS DE “ÚLTIMA HORA”,
A QUALQUER HORA E LUGAR...
SEUS AMIGOS IRÃO EMBORA,
SE VOCÊ DEIXAR DE LHES AVISAR...
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P. S. - III
(„BOOMERANG‟)
(1) „Os números não mentem nem traem‟ mas podem trair
quem tenta manipulá-los com malícia esperta.
(2) “A esperteza pode crescer tanto que engole o esperto”
(Ditado mineiro antigo, porém atualíssimo).
(3) O caminho mais curto entre dois pontos é o segmento de reta,
mas pode nos levar a outro lugar.
(4) As aparências nos enganam, mas não podem ser
responsáveis pelos nossos próprios erros.
Notinha social típica - Vejam o caso de nosso PAC lusitano: (a)
Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal sem saber aonde ia dar com
os seus costados; (b) chegou por aqui sem saber onde estava; (c)
como era tudo por conta do Governo, (d) pediu logo um emprego
para o cunhado, pois cunhado não é parente. Nepotismo...Eu?
Só pode dar no que deu e ainda está dando. Certo?... Errado!...

P. S. - IV
NÃO ME LEVEM A MAL... HOJE É CARNAVAL!
(MAS HOJE NÃO É DIA DE SÃO PEDRO?)
Esta Monografia não tem contra-indicações previsíveis; tudo isso
não passa de sistematização banal, porém não é recomendável
para menores de trinta ou quarent‟anos, sem algum risco.
Os fatos aqui apresentados hoje como verdadeiros podem, com o
passar do tempo, tornarem-se falsos ou vice-versa.
Só falta agora que eu seja acusado -- pelos neofundamentalistas de
plantão -- de tentativa de homicídio, por tentar matar alguém de
tanto „rir‟ ou por fazê-lo morrer de vergonha e/ou de raiva.
a) Lúcio Alves Botelho, Rio, 29 de junho de 2009.
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P. S. - V
(LEMNISCATA)
Lemniscata é aquele símbolo gozado de um „oito deitado‟, o qual
representa o infinito (uma indeterminação matemática, do tipo:
qualquer número dividido por zero), mas também que nos faz
entender melhor uma forma sem início nem fim, como o Universo.
Pois foi nisso que deu esta pobre Monografia: numa lemniscata,
com o perdão da palavra. Mas, porém entendam -- é isso aí mesmo;
foi igualzinho ao PAC lusitano: um despautério esporádico.
Vale, no entanto, minha boa intenção inicial que é só informar e
gozar jornalisticamente (já que agora isso está legalizado), sem
machucar ninguém.
O presente Ensaio tornou-se um „paradoxo do paradoxo‟ com as
paralelas se encontrando no infinito e com o rabo abanando o seu
próprio cachorro; afinal „quem não tem cão, caça como gato‟, isto é,
sorrateiramente como um bichano.

P. S. - VI
(R. I. P.)
O tipo de „humor patético‟ aqui tão usado não deverá (e nem
pode) ser confundido com aquele do tipo “queromeu” -- muito
usado, nestas plagas, por conveniência alheia obscura.
Não se trata do presente caso; este „humor patético‟ é daquele
conhecido tipo, dos nossos queridos ex-colonizadores lusos:
„Dar uma no cravo e outra na ferradura‟... e „Enquanto o
relho vai e volta, o lombo descansa‟...
Mas também não deixa de ser o brasileiríssimo:
“Quem tem ** tem medo”...
Este „humor patético‟ é tão sério que, se fosse um „penalty‟, no
dizer de Nenê Prancha, deveria ser „batido‟ pelo presidente do clube.
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