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plantas para manter as lesmas
e os caracóis afastados. O
cobre reage com a baba que
cobre estas pragas do jardim,
transmitindo-lhes um sinal
electro-nervoso (como se fosse
um choque elétrico), que os
mantém afastados.
Montar mobília
Algumas empresas de
mobiliário incluem um cêntimo,
em vez de uma chave Allen,
nas instruções de montagem.
Ao pressionar o bordo da
moeda na ranhura do parafuso,
num ângulo de 15 a 20
graus, consegue-se a rotação
necessária para apertar ou
desapertar o parafuso.
Equilibrar mobília
Se estiver num restaurante,
sentado a uma mesa oscilante,
pegue em alguns cêntimos e
coloque-os sob a perna mais
curta da mesa, e o tampo
da mesa ficará estável. Esta
sugestão também se aplica à
mobília que esteja a abanar.
Colar cêntimos com super cola
na extremidade da perna de
uma mesa ou de uma cadeira irá
estabilizar a sua mobília.8

Então por que razão
escrevi sobre o
cêntimo?

A partir de agora, quando

“Faz do dinheiro o teu deus,
e ele irá atormentar-te como o diabo.”
HENRY FIELDING

apanhar um cêntimo, lembre-se
da importância das pequeninas
coisas que fazem parte dos
maiores acontecimentos da
vida. O ex-congressista Bruce
Barton apresentou bem este
conceito quando disse: “Por
vezes, quando penso nas
tremendas consequências que
advêm das pequeninas coisas
— uma palavra ao acaso,
uma palmada nas costas ou
um cêntimo colocado numa
banca de jornais — sinto-me
tentando a pensar que não há
coisas pequeninas.”9
Lembre-se, os cêntimos
poupados podem ser usados
de vários formas para
abençoar a sua família e
outras pessoas. Um homem
disse-me que põe todos os
cêntimos e outras moedas
pequenas dos seus bolsos
numa garrafa, e é com esse
dinheiro que paga a gasolina
mensal do seu carro. Outra
ideia muito boa é ter um frasco
de cêntimos e cada décimo
terceiro sábado oferecer o seu
conteúdo para as missões. Ao
longo do tempo, o dinheiro
salvará vidas para o Reino.
Assim, tal como diz o hino
das ofertas das crianças, “vão
caindo as moedinhas vão”,
e ficará surpreendido com a
importância e o valor que há
num simples cêntimo.
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U

m pequeno
comerciante
em Pittsburgh
pavimentou o
piso do seu café e galeria de
tatuagens com 250 000 moedas
de um cêntimo. Segundo o
proprietário, Mel Angst, esses
cêntimos somaram a quantia
de 2 500 dólares, ou cerca de
3 dólares por metro quadrado.
“Por incrível que pareça,” disse
Mel, “fica muito mais barato
colar dinheiro no chão do que
comprar tijoleira.”1
Para Jason West, não
existem moedas da sorte. A
polícia acusou-o de conduta
desordeira por ter tentado pagar
uma conta médica litigiosa

apenas em cêntimos. Apesar
de Jason achar que não devia à
clínica local os 25 dólares, ele foi
lá para fazer o pagamento — e
fazer valer o seu ponto de vista
— liquidando a dívida com 2
500 cêntimos. A clínica chamou
a polícia, e como um agente
decidiu que o pagamento de
Jason, em forma de protesto,
“Aquele que se preocupa com o pouco,
normalmente é tolo com o muito.”
PROVÉRBIO FRANCÊS
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A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo,
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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não servia “nenhum propósito
legítimo”, ele foi preso. Pelos
vistos, a coima para este tipo de
infração pode chegar aos 140
dólares (€129). Não sabemos
como é que o Jason pagou a
coima. Há alguns anos, houve
um incidente semelhante
quando um distrito escolar
de Nova Jérsia condenou 29
estudantes a dois dias de prisão,
por terem feito a partida de
pagar o almoço escolar de
2 dólares em cêntimos. No
entanto, os estudantes foram
perdoados depois de os pais
terem apresentado queixa.2
Atualmente, para a
maioria das pessoas o cêntimo
comum não tem valor. Tenho a
certeza de que muitas pessoas
que pertencem ao governo
e ao mundo dos negócios
gostariam de se verem livres
deles. Segundo Jeff Gore, um
cientista do MIT e fundador do
Citizens for Retiring the Penny
(Cidadãos a favor da retirada do
cêntimo), o americano comum
gasta anualmente 2,4 horas a
lidar com cêntimos.3 Por outro
lado, há milhares de pequenas
instituições de caridade que
dependem dos donativos em
cêntimos para fazer entrar as

tão necessárias receitas. As
pessoas não pensam duas vezes
quando esvaziam os seus frascos
de cêntimos para apoiar estas
angariações de fundos, mas não
se desfazeriam dos seus níqueis
tão facilmente, se os cêntimos
estivessem fora de circulação.
Muitos países estrangeiros
já deixaram de usar as moedas
de cêntimos quase sem
qualquer impacto na confiança
do consumidor. O belo país da
Nova Zelândia livrou-se das
moedas de um e dois cêntimos,
sem qualquer incidente, no fim
da década de 1980, e depois
disso, em 1991, substituíram as
duas notas de valor mais baixo
(de 1 e 2 dólares) por moedas.
Cerca de 15 anos mais tarde,
a Nova Zelândia eliminou a
moeda de cinco cêntimos, e já
que estavam nisso, diminuíram
significativamente o resto das
moedas, tornando-as mais
pequenas e mais leves.4 O
Canadá e a Austrália também
eliminaram as notas mais
pequenas sem qualquer
impacto no seu comércio.
Curiosamente, no passado,
os Estados Unidos também
eliminaram a sua moeda mais
pequena. Em 1857, a moeda de
meio cêntimo foi eliminada, em
parte porque o custo de fabrico
tinha excedido o seu valor
nominal, e em parte porque era
considerada insignificante —
aproximadamente 10 centavos
de dólar nos valores atuais.
Por falar nisso, atualmente o
governo paga dois centavos por
cada cêntimo que faz e envia
para os bancos.5
A maioria das sondagens de
opinião continua a demonstrar

a oposição das pessoas
quanto a eliminar o cêntimo
mais pequeno, contudo as
pessoas continuam a mostrar
que não lhe dão realmente
valor ao deixar cêntimos nos
balcões das lojas ou nas ruas.
Segundo Robert M. Whaples,
um professor de economia da
Universidade Wake Forest: “A
grande maioria quer manter
o cêntimo, apesar de todos
os bons argumentos contra
isso,” disse ele. “É uma ligação
sentimental.”6
Se pudéssemos ver
na maioria dos lares,
provavelmente iríamos
encontrar vários recipientes
— como por exemplo:
mealheiros, garrafas de plástico
e latas — cheios de cêntimos,
que ocupam há décadas o
mesmo lugar na casa. E não
nos podemos esquecer dos
cêntimos e doutras moedas
que estão à espera de serem
descobertos debaixo das
almofadas do sofá, nas gavetas
do quarto, em recipientes
decorativos e nos cinzeiros
dos carros. A propósito, um
desses cêntimos pode liquidar
o seu empréstimo da casa. Se
tomarmos como exemplo o
cêntimo Steel Wheat de 1944,
que agora vale em média 77 234
dólares (€71 415), ou o cêntimo
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“A eletricidade pode ser
perigosa. O meu sobrinho
tentou enfiar um cêntimo numa
tomada. Quem disse que um
cêntimo não vai longe, não o viu
a sair disparado pelo chão. Eu
disse-lhe que ele estava
de castigo.”

Muitos de nós
provavelmente temos
frascos de cêntimos
há muitos anos.

Copper Wheat de 1943, avaliado
em 85 732 dólares (€79 273),
em perfeitas condições. Alguns
cêntimos do início do século
XX proporcionarão uma bela
saída à noite; eles podem valer
centenas de dólares!7

Utilidades Para o Lar

Antes de amontoar os
cêntimos do dia-a-dia, poderá
surpreender-se com o facto
de ficar a saber que há várias
formas práticas e inusitadas
de usar os vulgares cêntimos.
Brandon Specktor, no seu artigo
“9 Brilliant Uses for Your Spare
Pennies” (9 formas brilhantes de
usar os seus cêntimos a mais)
faz várias sugestões úteis. Eis
algumas delas:
Repelir as pragas do jardim
Enterre um anel de
cêntimos à volta das suas

“O dinheiro não compra
caráter ou um bom
governo.”
CALVIN COOLIDGE

