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O editorial desta edição será baseado, 
unicamente, em sábias palavras de Jean 
Bruno Wladimir François-de-Paule Le Fèvre 
d’Ormesson, 89 anos, e atual ocupante da 
cadeira 12 da Academia Francesa. É sempre 
melhor reproduzir as palavras de um grande 
homem do que copiar as inépcias de um nulo!

Jean d’Ormesson acabou de adicionar 
uma nova palavra à língua francesa, palavra 
perfeitamente adequada a situação brasileira: 
a inaptocracia! 

A sua definição: um sistema de governo 
onde os menos capazes de governar são elei-
tos pelos menos capazes de produzir e onde 
os outros membros da sociedade - os menos 
capazes de se auto sustentarem - são recom-

pensados em bens e serviços pagos pela confiscação da riqueza e do trabalho de 
um número de produtores em constante diminuição!

A situação não é desesperadora, porque como falou Margaret Thatcher:  
“O socialismo somente dura até acabar o dinheiro dos outros”.  Winston Churchill, 
outro inglês que costumava proferir belas palavras, também já falava: “Os socia-
listas são como Cristovão Colombo, quando partem não sabem onde vão e quando 
chegam não sabem de onde são”. Por esse motivo foi inventado o GPS - Guia 
Para Socialista - o qual ensina as quatro operações fundamentais da matemática 
socialista: adicionar impostos, subtrair renda, multiplicar funcionários (parentes 
de preferência) e dividir o trabalho.

Este ano teremos eleições, pensem bem antes de votar! Pessoalmente, re-
comendo votar em um tal de Ali Babá, pelo menos é uma garantia de somente 
ter 40 ladrões...

Boa leitura!
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