A decadência do jornalismo

Cidades perderão os bancos

Não querem responsabilidade

Pelo fm dos “saidões”, de vez

As cidades pequenas, que geralmente
tem poucos ou nenhum PM, tendem a
perder suas agências bancárias. As
quadrilhas têm visado os bancos
destas cidades porque é fácil cercar a
sede da PM e a resistência nunca será à
altura deles. Chegam, metade cerca a
sede da PM ou a delegacia, a outra
assalta. Os bancos não vão manter
agências em lugares sem segurança.

Um casal batizou o flho de “B” para não
“impor” um gênero, só compra roupas e
brinquedos que sirvam para os dois
sexos. Acham que assim deixam que o
flho escolha o que quer ser. Mas na
verdade vão pirar a cabeça dele, que
não saberá quem é, o que é, o que pode
fazer. Criança nasce sem saberes,
precisa ser guiada, orientada. Mas pelo
jeito B vai ter que se virar sozinho.

Uma proposta no Senado reduz os
“saidões” de presos de 5 vezes no ano
para 2 e com duração de 4 dias ao invés
de 7. Para mim ainda é muito. Quem
cumpre pena não deveria ter “feriado”
nenhum. Deve cumprir a pena inteira,
como foi condenado. Já basta poder sair
depois de cumprir só 16% da pena (um
sexto). É por essas que o cara volta para
o crime ou entra nele. Impunidade.

Se for eleito, fca impune

Casa é mais segura que prédio

Call center é perda de grana

A proteção togada ao líder do maior
esquema de corrupção da história
continua. Já tem ministro do STF
defendendo que ele pode disputar a
eleição com liminar do Supremo,
mesmo com condenação confrmada
no TRF, mesmo na prisão, mesmo
condenado nas outras ações.

Canso de ver gente dizendo que morar
em prédio é mais seguro que em casa.
Não é. O índice de roubos a prédios é
tão ou mais alto que o das casas, onde
sua segurança só depende de voce. Em
edifícios, dezenas de pessoas podem
dar acesso a ladrões ou ser rendidas na
entrada e é fácil enganar os vigias.

As empresas que pagam call centers
são cobradas por milhões de ligações
com desligamento no início e ainda
irritam seus clientes. Um exemplo da
imbecilidade dos call centers do inferno
é oferecer o que voce já tem, como a
operadora de celular tentando te vender
o plano que voce assina há anos.
No marketing existe a preocupação
com a superexposição ou o exagero
nas ações de marketing pessoal que,
ao invés de ajudar, podem arruinar
uma carreira. O pessoal de Rui Costa
devia ler sobre isso. Há seis meses
todo press-release do estado começa
com “Rui...” ou “O governador...” e
cada entrega de equipamento ou
assinatura de obra vira showmício
em uma clara campanha eleitoral
antecipada. Além de possível ação
no TSE, esse exagero pode gerar o
efeito inverso do que esperam, pela
saturação do eleitor com a mídia.
Não digam que não avisei.

O brasileiro não tem noção

Ed Sheeran foi o mais tocado

O gênio está de volta ao show

O Brasil é o segundo país do mundo
em que as pessoas mais se enganam
sobre a própria realidade. No estudo
do instituto Ipsos Mori, nosso Índice
de Ignorância é alto. Por exemplo, os
brasileiros acham que 85% têm um
smartphone, mas só 38% têm de fato;
que 83% têm conta no Facebook (são
só 47%) e que a taxa de homicídios
hoje é muito maior que a de 2000 - ela
é a mesma. Vivemos uma distopia...

Ele não ganhou nenhuma categoria do
Grammy 2018, talvez por ser inglês.
Mas ninguém fez mais sucesso neste
ano que Ed Sheeran. Ele foi o artista
mais ouvido no Spotify, no mundo, com
6,3 milhões de reproduções. A música
mais ouvida no mundo e no Brasil
também é dele, a ótima “Shape of You”,
reproduzida 1,4 bilhão de vezes.

Um dos meus ídolos, Phil Collins
abandonou sua aposentadoria e está de
volta aos palcos. Ele vai fazer três
shows no Brasil em fevereiro. No dia 22
será no Rio de Janeiro (Maracanã), no
dia 24 em São Paulo (Allianz Parque) e
no dia 27 em Porto Alegre (Beira Rio).
Minha esperança é que também volte a
compor e gravar discos. Faz falta.

Orgulho de ser oásis musical
A lista das músicas mais tocadas nas
rádios do resto do país é dominada
pelo breganejo e pelo funk. A da rádio
Morena FM é liderada por MPB, pop,
rock, dance e o axé “de primeira”. Que
bom que a Morena FM é diferente e dá
ao ouvinte muito mais do que ele vem
recebendo das outras. Assim como na
economia, na educação, na saúde e na
pesquisa científca, o Brasil virou um
indigente também na música. Prefro
ter ouvintes melhores que mais.

Qualquer cidade do sudeste que
tivesse duas baías seria destaque
nacional em vela, jet sky, remo,
caiaque, canoagem, paddle surf,
power boat, kite surf e natação de
maratona. Teria bar e restaurante em
um veleiro, aluguel de pedalinhos,
barcos, caiaque (esse Badaró tem) e
banana boat. Seria etapa obrigatória
de todos campeonatos estaduais e
nacionais, atrairia estrangeiros. Mas
Ilhéus tem a baía do Pontal e a da
Sapetinga, dois cemitérios de
turismo e lazer sem qualquer tipo de
atividade ou negócio. Desculpe a
franqueza, mas é a cara de Ilhéus.

Escrever com clareza, objetividade,
precisão, sem confundir ou entediar o
leitor virou uma coisa raríssima no
jornalismo atual do Brasil, intoxicado
por profssionais mal alfabetizados, mal
ensinados, mal formados nos últimos 15
anos em que o governo se preocupou
mais com ideologia do que pedagogia.
Muitos deles hoje que dão aula para os
futuros jornalistas, o que mostra que
vamos cair cada vez mais em qualidade
neste círculo vicioso. Vamos mal.

A escola de dança Ballare fez seu
tradicional festival de fm de ano e,
mais uma vez, acertou no cenário,
na coreografa e nas músicas. Dá
gosto ver tantas crianças e jovens
dançando como profssionais. A
dança, a música e a literatura, são
essenciais na vida. Através delas
nossa alma ganha contornos, alça
voos, recebe conhecimento e gera
bom caráter. Vamos Ballare...

* O radialista Mário Kertész vai
apresentar seu programa Jornal da
Bahia fora de Salvador pela primeira
vez. Kertezs vai transmitir o programa
ao vivo dos estúdios da Morena FM, em
Itabuna. Será dia 15, às 8 horas.
* O governo deveria criar cotas e
benefícios para quem é totalmente
alfabetizado, pois somos minoria. Só
8% da população. O resto varia de não
saber ler a só entender textos curtos.
* Um vídeo mostra crianças reagindo ao
muro que Trump quer construir contra
o México. Busque no YouTube. Ótimo.
:::::::::::::::: Post-it da coluna :::::::::::::::

A coluna desta semana foi feita ao som do
novo álbum do U2, Songs of Experience, Joe
Bonamassa, Buddy Guy, Joe Cocker e Robert
Cray ** Mas no In Concert deste domingo,
19h, lembramos uma cantora única, lançada
pela Morena FM antes de todos: Cássia Eller
** Estou “sequestrado” pelo game Assassins
Creed Origins ** Keep Calm e Carpe Dien.

