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“Não existe imperialismo
no Brasil”
Carlos Lacerda
na “Tribuna da Imprensa”
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“Essa história de imperialismo não passa de invenção de falsos nacionalistas
que pretendem impedir o
progresso da nação.”
De
“O Estado de São Paulo”

Não sei se você conhece o Brasilino!? Mas isso não importa...
Brasilino – é um homem qualquer, que mora num apartamento
qualquer, numa cidade qualquer... Situemo-lo em Santos, por exemplo.
Brasilino, como todo o bom burguês, começa o dia acordando; sim,
porque o operário, este, levanta-se ainda dormindo a fim de chegar a tempo ao
serviço.
Brasilino acorda e aperta o botão da campainha à cabeceira da cama,
campainha essa que soa na copa; porem soa, consumindo energia – energia que
é da Light, e, assim, o Brasilino inicia o seu dia pagando dividendos ao CAPITAL
ESTRANGEIRO. Mas Brasilino não pensa nisso e começa o seu dia, feliz!
Abre-se a porta. É Marta, a criada, que entra com o café da manhã:
café, leite, pão, manteiga, um pouco de geleia e o jornal – “O Estado de São
Paulo”. – Brasilino, como todo o bom burguês, lê somente a boa imprensa – a
chamada sadia.
Enquanto lê as notícias, toma a sua primeira refeição. Brasilino não
sabe que o leite, que bebe, é originário de uma vaca que foi alimentada com
farelo REFINAZIL, da “Refinações de Milho do Brazil” (Brasil com Z), que é
americana, e que a farinha com a qual foi feito o pão é originária do “Moinho
Santista”, que não é santista e sim inglês. Assim, para tomar o seu café da
manhã, Brasilino tem que pagar dividendos ao CAPITAL ESTRANGEIRO. Mas,
Brasilino nem sabe disso... e toma o seu café, bem feliz!
Terminado o café, Brasilino acende o seu primeiro cigarro: Minister,
ou Hollywood, um desses da “Cia. Souza Cruz”, que não é do Sr. Souza e muito
menos do Sr. Cruz, mas, sim, da “British, American Tobacco Co.”, o “trust”
anglo-americano do fumo. E assim, para fumar seu cigarrinho, Brasilino paga
dividendos ao CAPITAL ESTRANGEIRO. Mas Brasilino nem pensa nisso e
saboreia seu cigarrinho, feliz... feliz...
Em seguida, Brasilino vai ao quarto de banho, fazer a sua toilette:
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acende o aquecedor de gás- gás que é da City e, portanto, do grupo Light, e,
enquanto a água aquece, toma da escova de dentes, marca “TEK”, da “Johnson
& Johnson do Brasil” (que é americana), e da pasta dentifrícia “KOLYNOS”, com
clorofila, da “Whitehall Laboratories of New York” e, assim, para escovar os
dentes, Brasilino paga dividendos ao CAPITAL ESTRANGEIROS...
Mas Brasilino nem pensa nisso...
Brasilino não sabe bem o que é clorofila e está certo de que, quando
entrou na farmácia e escolheu essa pasta, o fez livremente; ignora que sua
vontade foi condicionada pelas custosas campanhas de promoção de vendas,
feitas através da imprensa, do rádio e da televisão e que, da mesma forma como
ele escolhe sua pasta de dentes, escolhe, também, o seu candidato à Presidência
da República.
Em seguida, Brasilino vai fazer a barba: toma do pincel, feito com fios
de Nylon, da “Rhodia” – que é francesa – enche-o com creme de barbear
“Williams”, que é americano. Ensaboado o rosto, Brasilino toma seu aparelho
“Gillette”, munido com lâminas “Gillette”, ambos da “Gillette Safety Razor do
Brazil”, e, feliz, vai raspando a face, pois nem pensa que, para fazer sua barba,
tem que pagar dividendos ao CAPITAL ESTRANGEIRO...
Terminada a barba, Brasilino entra no banheiro, envolvendo o corpo
com a espuma acariciadora de um desses sabonetes, “Lever” ou “Palmolive”,
um desses cuja espuma acaricia o corpo de 9, entre 10 estrelas de Hollywood. E
assim, até para tomar seu banho, Brasilino tem que pagar dividendos ao
CAPITAL ESTRANGEIRO.
Após o banho, Brasilino enxuga-se com uma toalha felpuda da
“Fiação da Lapa”, que também não é da Lapa porque é Suíça e, a seguir, passa
pelo corpo talco “Johnson”, da “Johnson & Johnson do Brasil”.
E... começa a vestir-se.
Acontece, então, uma tragédia! Cai um botão da camisa do Brasilino.
Ele toca novamente a campainha, e Marta corre a socorrer o nosso herói,
munindo-se de agulha e linha. Dentro de poucos instantes, ao ver Marta cortar a
linha com os dentes, depois de preso o botão, Brasilino sente-se novamente
feliz. Feliz porque ele não sabe que Marta, a criada, para pregar o botão, usou a
linha marca “Corrente” da “Cia. Brasileira de Linhas para Coser”, que é inglesa e
que, até para pregar um botão, Brasilino tem de pagar dividendos ao CAPITAL
ESTRANGEIRO.
Já vestido, Brasilino despede-se de Marta, avisando que não virá
almoçar nem jantar, pois irá a São Paulo, a negócios... – Sai, bate a porta, toma o
elevador, que é “Schindler”, da “Schindler do Brasil”, que é suíça, e movido por
força fornecida pela Light, e chega ao pavimento térreo. Dá bom dia ao zelador e
toma o seu automóvel “Volkswagen”, fabricado pela “Volkswagen do Brasil”, que
é alemã, rodando sobre pneus “Firestone”, da “Firestone do Brasil” que é
americana, acionado por gasolina refinada pela “Petrobrás”, mas distribuída pela
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