As melhores aéreas do Brasil
A Avianca foi eleita a melhor empresa
aérea da América do Sul pelo “Oscar”
da aviação (Skytrax World Airline
Awards) e a Azul foi eleita a melhor
aérea de baixo custo da América Latina.
Há anos eu só viajo pelas duas e ignoro
TAM e Gol, que se tornaram avarentas
com o cliente, cortando tudo e cobrando
Para o PT, fuga de Lula é legal
Dois pesos e duas medidas
Ministra vê crimes como “erro” mais. A Avianca se destaca pelo lanche
quente e a Azul pelo maravilhoso E-19o
Sem sequer disfarçar, a cúpula do PT já Vão prender Aécio Neves porque o
A ministra Carmen Lùcia, do STF, ao
com filmes e séries em tela individual. E
discute a fuga de Lula para algum país bandido friboy disse que pagou a ele R$ criticar as condições das cadeias,
“bolivariano” caso ele seja condenado 2 milhões em propina, ótimo. Mas não declarou que “todo ser humano é maior as duas atendem melhor.
à prisão pelo juiz Sérgio Moro em uma vão prender Lula, apesar do mesmo
do que o seu erro”. A frase é bonita, mas Me senti um meme nesta semana,
ao ler sobre um protesto dos
das cinco ações de corrupção que
bandido friboy, na mesma delação, ter é real? Será que o monstro do parque,
enfrenta. Uma fonte do PT confirmou a dito que pagou propina a ele de US$ 60 Suzanne Van Rischtoffen, estupradores criadores da agẽncia Leo Burnett de
Chicago. Eles nao gostaram de uma
discussão ao jornalista Cláudio
milhões, ou R$ 200 milhões, 100 vezes e assassinos são “maiores” que seus
nova política da empresa, por isso
Humberto e teve a cara de pau de dizer mais do que Aécio recebeu. Devo ser
erros? Não são, nem de longe, e a
cobriram a logomarca na entrada do
que não seria fuga, mas “um período
muito burro, pois não entendi a lógica
ministra erra ao chamar de “erro” o que prédio com um cartaz escrito
sabático em outro país”.
de quem acha isso normal.
é crime. “Erro” é roubar jogando Uno... “Marcel”! É uma referência a uma

Um país sem nenhum nexo

As contradições de um friboy

Vaca marrom produz Toddy

Brasil, um país onde a presidente da
UNE não estuda, o presidente da CUT
não trabalha, o chefe dos Sem Terra é
latifundiário, o dos Sem Teto mora em
casa de luxo, sertanejo “universitário”
é feito por quem só tem o primário, a
família do bandido preso ganha mais
que a do trabalhador. Vai entender...

Como é que Temer, que não mandava
nada e está no cargo só há um ano, é o
“chefe da quadrilha” se a J&F fez toda
sua fortuna nos governos de Lula e
Dilma? Como é que Temer é o chefe se
todo o esquema da roubalheira foi feito
a partir de 2003, nos governos Lula e
Dilma, segundo o mesmo Joesley?

Voce imagina que país desenvolvido
tem pessoas mais espertas, mas...
Segundo uma pesquisa do Centro de
Laticínios dos EUA, para 7% dos
americanos o leite achocolatado vem de
vacas marrons! São 16,4 milhões de
pessoas. Outros 48% não têm certeza
sobre a origem do achocolatado.
O STF, que tem como dever proteger
a Constituição, desmoralizou seus
princípios ao tornar “constitucional”
a tortura de animais (vaquejada) e o
racismo (cotas para negros). Que
parte do artigo 225, § 1º, inciso VII,
que proíbe práticas que “submetam
os animais a crueldade”, eles não
entenderam? O que não entenderam
do artigo 5º, que diz “a prática do
racismo constitui crime inafiançável
e imprescritível”? Racismo é tratar
pessoas de forma distinta, conforme
a cor de sua pele. Ao contrário do
dito popular, decisão judicial deve
sim ser discutida, ainda mais essas.

Netflix é maior que TV a cabo

Liberdade de verdade é assim

Xamêgo da Morena dominou

O número de usuários da Netflix já é
maior que o de assinantes de todas as
TVs a cabo nos EUA, segundo pesquisa
do Leichtman Research Group. A TV a
cabo perde usuários desde 2012 e
neste ano está com 48,61 milhões de
assinantes, contra 50,9 milhões da
Netflix. Em 5 anos, os provedores de
TV por assinatura perderam 4 milhões
de assinantes e a Netflix ganhou 27
milhões. Por que isso é relevante?
Porque é o que vai acontecer no Brasil.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que
o governo não pode deixar de registrar
como marcas nomes ofensivos, porque
violaria a Constituição, que protege a
liberdade de expressão. Lá eles levam
essa liberdade a sério e todo mundo
pode ter a opinião que quiser, inclusive
racista, xenófoba ou homofóbica. Aqui,
pensar diferente é crime.

Nesta semana não tinha uma rua
sequer de Itabuna onde os rádios não
estivessem ligados no Xamêgo da
Morena, programação junina da
Morena FM só com forró de verdade.
Ao andar pelas ruas dava para ouvir o
eco dos rádios ligados na 98. Em várias
cidades vizinhas foi a mesma coisa. É
assim há mais de 20 anos.

Um exemplo de apoio social
Existem iniciativas que precisam ser
divulgadas, pois fazem diferença para a
sociedade. Exemplo: o Centro de
Referência à Inclusão Escolar, em
Ilhéus, recebeu uma doação do projeto
Ecoteca – Biblioteca Ecológica da
Coelba, com 300 livros de literatura
infantil, infanto-juvenil e livrosbrinquedos. A instituição tem 550
alunos portadores de necessidades
especiais e transtornos.

plataforma de assistente virtual e ao
fundador da Publicis, Marcel
Bleustein-Blanchet.. A nota e a foto
são do site Blue Bus, de publicidade.

* Tem mais festas de São João só com
forró em São Paulo do que na Bahia,
onde a maioria dos shows hoje é de
sertanejo e arrocha. Quem quiser ver o
“São João do Nordeste” deve ir para lá.
* Recomendo muito a série Preamar, da
HBO. Tem Oswaldinho Mil fazendo
bonito, ótimos atores, uma história bem
construída e… o Rio de Janeiro. A HBO
sabe fazer uma boa série.
* No sábado passado o banco da
Renault me ligou 37 vezes, começando
às 8h. Outros call centers ligaram 56
vezes no sábado.
:::::::::::::::: Post-it da coluna :::::::::::::::

Maisa Silva, aos 15 anos, mostrou
personalidade e maturidade ao dar um
“chega pra lá” em Dudu Camargo e Silvio
Santos ** A coluna foi feita ao som de Earth,
Wind & Fire, Kool and The Gang, Marc
Ranson e The Coors ** Nesta semana não
tem In Concert na Morena FM, porque está
rolando Xamêgo da Morena até meia noite do
domingo ** Keep Calm e Carpe dien.
Desde 2000 venho alertando o
comércio sobre a concorrência
virtual e a maioria continua sem me
ouvir. Para eles, mais um dado.
Estudo do SPC Brasil e CNDL mostra
que 89% dos internautas compraram
pelo menos uma vez online no último
ano. Esse percentual é ainda maior
para homens (93%), pessoas de 35 a
49 anos (95%) e classes A e B (99%).
Durante esses dois anos de recessão,
enquanto as lojas físicas perdiam
vendas, a maior parte (43%) dos
internautas aumentou a quantidade
de produtos comprados em lojas
virtuais. Está desenhado, entende
quem quiser entender.

