Infraero sabota aero de Ilhéus

Podiam ter matado o Messi

Sobre clichês e vocabulário

Há quase 10 anos, em 2007, o então
deputado Raymundo Veloso conseguiu
pro aeroporto de Ilhéus um medidor
de distância (DME), um indicador de
trajetória de aproximação de precisão
(PAPI) e um auxílio à navegação aérea
(VOR), que tornariam possível pousar
com qualquer chuva e à noite. Até hoje
a Infraero, que parece detestar Ilhéus,
não instalou os equipamentos na
“aeroviária” em que a transformou.

Foi o time da Chape, mas podia ter sido
a seleção Argentina, com Lionel Messi,
Aguero e Higuain a bordo. No início de
novembro, o voo da LaMia que levou os
argentinos do Brasil para Buenos Aires
chegou com o tanque quase vazio. O
avião tinha suficiente para 4h22 e o voo
durou 4h04. Se pegasse um vento de
frente ou tempo ruim, teria caído como
o que vitimou a Chape. A aeronave era
a mesma, um Avro RJ85.

O New York Times listou 200 clichês
do jornalismo dos EUA. No Brasil,
temos aos montes, alguns idiotas como
“feito para crianças, adultos e idosos”
ou seja, para todo mundo, então não
precisa listar. Problema maior é a falta
de vocabulário, fruto de má formação e
pouca leitura. É o caso de quem usa,
para tudo, “realizar”, desde o correto
“realizar um evento” até o analfabeto
“realizar um texto”.

Muitos vão perder o Natal...

Um futuro sem professores?

A Colômbia virou nossa irmã

O Natal está na porta e ainda não vi,
por parte dos lojistas de Itabuna, uma
movimentação para garantir vendas.
Poucos estão fazendo propaganda para
a data, muitos não vão repor estoques,
ficando com produtos “velhos” e nas
lojas não percebo atendimento melhor
nem decoração de Natal. Depois não
vá reclamar das vendas baixas...

Na Carta ao Leitor desta semana
abordei, mais uma vez, nossa educação
indigente. Faltou mostrar um dado
desolador levantado pela OCDE
durante os exames deste ano. No
Brasil, a maioria dos jovens quer ser
engenheiro, médico, advogado ou
arquiteto. Sabe quantos alunos de 15
anos querem ser professores? Zero.

Por todo o mundo, continuam as belas
homenagens à Chapecoence, no
campeonato inglês, alemão e italiano,
no francês, espanhol e no holandês, no
português e na Champions League.
Mas nada supera o carinho e calor dos
colombianos em geral, dos moradores
de Medellin em particular e da equipe
do Nacional. Raro e inesquecível.
Esta é provavelmente a última edição
impressa de A Região. Talvez abra
exceção para a edição de Natal e só.
Mesmo assim, se a quantidade de
anúncios justificar. A edição impressa
acaba por omissão dos empresários e
agências de propaganda, que fazem
questão de ler o jornal no sábado,
mas ignoram o veículo o ano inteiro,
sem anunciar nele. Jornal impresso
não vive de banca. Por mais que
venda, isso não cobre 10% do custo.
Itabuna terá um impresso a menos, o
mais importante deles, por causa
desta omissão. Ficam 30 anos de
edições que fizeram história.

O belo Expresso Iluminado da
Viação Águia Branca está de volta,
viajando por toda a Bahia com sua
decoração de LEDs. O ônibus
estreia nova pintura e traz no colo o
Papai Noel da Águia Branca, que
recebe a criançada e leva alegria
aos moradores. Ele já passou por
Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto
Seguro, Itamaraju e Teixeira de
Freitas. Ainda passa em Cândido
Sales, Conquista, Feira e Salvador.

A Região será maior online
O jornal A Região não vai acabar nem
deixar de noticiar o que for importante
para o sul da BA. As notícias, as malhas
finas, as colunas, o horóscopo, tudo o
que voce lê no impresso está na edição
online, que desde 2000 é atualizada
todo dia. O site, que foi o segundo de
jornal na Bahia, em 1996, está sendo
reformulado e falta apenas resolver se o
conteúdo será exclusivo para assinantes
ou aberto a todos. Ou misto.
* “Soubemos que vocês estiveram
tocando nossos sucessos dos anos 80 e
ficamos super felizes. Beijão” Recado
bacana da Virginie, cantora da banda
Metrô, que volta, para a Morena FM.
* Se o TSE confirmar mais 4 anos de
Fernando Gomes, Itabuna acabou.

STF destroi a Constituição

Festa adiada para “breve”

Localiza comprou a Hertz BR

:::::::::::::::: Post-it da coluna :::::::::::::::

Criado para proteger e fazer cumprir a
Constituição, o STF anda reescrevendo
os artigos sem a aprovação de dois
terços do Congresso. Já criaram a
cassação de mandato por crimes de
responsabilidade sem a perda dos
direitos políticos (Dilma) e agora
dizem que Renam pode presidir o
Senado mas não ocupar a presidência
em caso de viagem de Temer (previsto
na Constituição de forma bem clara).
O Congresso pode ser fechado, pois é
o STF quem anda legislando.

O Jornal das Sete completa 22 anos
neste mês e a Morena FM, 29 ou, como
gosto de dizer “quase 30”. Poderia fazer
uma festa para marcar as datas, mas a
recessão do Brasil, que vem desde
2014, não recomenda isso. A época é de
dificuldade e aperto, sem margem para
gastar com uma comemoração. Será
diferente em 2017, com a recessão se
acabando até julho. Aí, festejaremos.

A Localiza fechou acordo para comprar
a Hertz no Brasil, o que, para mim, é
uma má notícia. Nunca gostei da frota
nem do atendimento da Localiza. Já a
Hertz tem sido a melhor locadora do
país há muito tempo, com uma frota
excelente e variada, um atendimento
impecável e tabela decente. Seu site é
eficiente, facilitando a reserva, e eles
nunca falharam comigo. Já a outra...

Acabei de ler “Jack Reacher – Night School”
de Lee Child e comecei “No Man's Land”, de
David Baldacci ** Continuo assistindo a
última temporada de Burn Notice no Netflix
** E a coluna foi feita ao som de Dire Straits,
Frejat, Titãs, Thin Lizzi e Muse ** Mas neste
domingo, 19h, o In Concert da Morena FM é
com o novo disco dos Rolling Stones. “Blue
and Lonesome” ** Assim como Azevedo
“elegeu” Vane, Vane “elegeu” Fernando.

Uma homenagem merecida
É justo e bacana a homenagem que
será feita a Joseph Marie, o expresidente que deu ao Colo-Colo sua
maior conquista. Por decisão unânime
dos clubes, o troféu do campeão
baiano de 2017 será batizado com seu
nome. José Maria Almeida de Santana
levou o time ilheense a ser campeão
em 2006, batendo o então forte Vitória
no Barradão. Fez história, merece a
homenagem e o respeito.

Não tem Beyoncé nem Drake. O
artista que mais vendeu discos em
2016 nunca gravou um videoclip,
não faz shows, não dá entrevistas,
nem lança nada novo há muito
tempo. Ele está morto há 225 anos,
mas vendeu 1,25 milhão de CDs
neste ano. É Wolfgang Amadeus
Mozart, o genial compositor clássico
austríaco. A novidade deste ano foi a
caixa “Mozart 225 – The New
Complete Edition”, de 225 discos (!),
lançado em outubro. Mozart foi o
pop star de sua época, um Bon Jovi,
um Michael Jackson de antigamente
que até hoje é o clássico mais tocado.

