A Praia Liberal
A Anticapitalista teve acesso à última reunião da Iniciativa Liberal (IL), com notas
da secretária que a transcreveu. Como não somos de guardar segredos, deixamola aqui como leitura de verão.

– Caríssimos, vamos dar início ao meeting da IL.
– Meeting? Julguei que era um briefing.
– Isto é um meeting, o briefing foi ontem à tarde.
– Ah, faltei, desculpem. Estava na happy hour…
– Bom, o ponto único é a discussão da nossa proposta de liberalização das praias.
– Fora o socialismo!…
-Ponto 1 da proposta, quem apresenta?
– [o beto da poupa começou] Posso ser eu… A ideia deste ponto é dar liberdade ao
cidadão de escolher o lugar na praia, através de um mecanismo de bilhetes
diferenciados. Se quer ficar ao pé do mar paga mais, se preferir ficar lá atrás
junto às casas de banho paga menos.
– A ideia é boa, mas podíamos fazer uma cena mais out of the box…
– E que tal um mercado de futuros? Quem quisesse comprava em fevereiro o
lugar na praia para agosto. Era um produto financeiro atrativo, o risco de estar
mau tempo é pequeno. [esta tia de Cascais nunca foi às praias do norte, de
certeza.]
– Genial! Com a quantidade de turistas que temos ainda criávamos uns produtos
derivados e púnhamos na bolsa de Nova Iorque.
– Está feito. Vamos ao segundo ponto. Privatização de socorros a náufragos.
– [agora é o miúdo do ipad] Ora bem, aqui a ideia é criar um serviço tipo Uber.
Quando o cidadão se está a afogar, em vez de levantar o braço, chama o nadador-

salvador pela aplicação e paga diretamente por ali.
– É ótimo para acabar com o desperdício socialista de ter um nadador-salvador a
receber quando ninguém se afoga!
– E que tal um modelo mais descentralizado? Em vez do nadador-salvador, podiase contratar alguém que estivesse ali ao lado. Era uma abordagem mais peer-topeer… [ainda continuou a dizer umas coisas sobre block chain, que não apanhei.]
– Gosto. Temos algum ponto sobre protetor solar?
– Julguei que eramos contra as proteções de todo o tipo…
– Posso ler a minha proposta sobre a tarifa dinâmica da bola de Berlim?

[já não os posso ouvir, acho que vou para a praia]

