
Juízes defendem o absurdo
A associação dos juízes trabalhistas 
quer acabar com o limite de valor para 
danos morais, imposto na nova lei. É 
justamente o que gerava sentenças 
absurdas, que fecharam empresas, 
desempregaram pessoas, faliram 
fornecedores, prejudicaram famílias, 
enriqueceram advogados, juízes e 
empregados inescrupulosos. Que são 
minoria, mas afetam a maioria.
 

O MST é líder... em idiotices
“Não é Lula no banco dos réus, é o 
Judiciário”, dito pelo líder da qua... do 
MST, é séria candidata a frase mais 
imbecil do ano. Mas não é a única 
idiotice. O MST também bloqueou 
rodovias na Bahia em defesa de Lula, 
um corrupto condenado. Só ajudam o 
crescimento de Bolsonaro.

Um bando de enganadores
No início do século, o ex-prefeito 
Geraldo Simões lançou o projeto do 
“shopping a céu aberto” na rua Paulino
Vieira, mas tudo o que fez foi trocar o 
piso da calçada por um difícil de 
limpar e colocar uma placa. Fernando 
Gomes, que hoje volta a prometer, fez o
mesmo depois de Simões. Azevedo, o 
seguinte, também lançou o projeto, 
assim como Vane. Esse papo furado já 
cansou, mas entidades e empresários 
continuam se enganando.

Projeto precisa ser arrojado
Eu sempre defendi que a Paulino Vieira
vire calçadão coberto, com quiosques, 
portal de entrada, wif e sistema de 
condomínio. Mas acho pouco, pois 
devia ser acompanhada pela implosão 
da Praça Camacan para a construção 
de dois níveis de estacionamento e 
uma nova praça em cima deles, com 
uma passarela ligando à Paulino, um 
mirante de frente para o Cachoeira e 
palco permanente para arte e música.

Como assassinar português
O jornalista Luiz Conceição fagrou 
assassinato de Português cometido 
pela assessoria de imprensa da Câmara
de Itabuna. Segundo a criminosa, a 
Câmara “medeia” o diálogo sobre 
regime de trabalho na Prefeitura. De 
quebra, a assessoria esfaqueou um 
inglês, batizando sua nota de “relise”. 
Medéia, da mitologia grega, promete 
vingança contra os criminosos.

Terror é mais interno nos EUA
Trump The Tramp gosta de atacar os 
muçulmanos atribuindo a eles todo o 
terrorismo do mundo, mas os 296 
ataques a tiros em escolas dos EUA em 
2017 foram cometidos por terroristas 
americanos, brancos, protestantes. 
Está na hora de Trump enxergar o 
terrorismo interno.

Vita resgata lei que ‘não colou’
Tem que aplaudir de pé a sentença da 
juíza Emanuele Vita, que condenou um 
babaca a um ano de prisão por manter 
som abusivo em Ilhéus. A polícia, os 
delegados e os juízes parecem esquecer
que som abusivo é crime, previsto no 
código penal como “perturbação da 
ordem”. Talvez seja a lei mais ignorada 
do país. Mas Emanuele a resgatou.

Correio acertou na novidade
O Correio lançou uma nova opção mais 
fácil para acompanhar as encomendas, 
usando seu CPF ou o CNPJ da empresa, 
dispensando o código do envio. Voce 
vai no site do Correio, no mesmo local 
onde já rastreava com número e apenas
coloca o CPF ou CNPJ. Na hora sai uma 
listagem com todas as encomendas 
enviadas por ou para voce. Parece que, 
sem o PT, a ECT volta a inovar.

Sem limites para a vergonha
“Tribunal popular absolve Lula na 
Bahia”. Parece que o estado não tem 
limites em sua capacidade de nos 
envergonhar. Agora foi um tribunal de 
lulistas “absolvendo” o líder da maior 
quadrilha de corruptos da história. Eu 
sei que esta babaquice é tradição na 
esquerda, mas dá vergonha.

Vida sem celular era dura
Uma coisa interessante de assistir 
séries ou flmes passados nos anos 80 
ou 90 é ver a mudança da tecnologia. 
Por exemplo, se você estava na rua e 
precisava falar com alguém, tinha que 
procurar um orelhão, rezar para que 
funcionasse, achar um lugar que 
vendesse fcha, torcer para dar linha e 
que a pessoa estivesse em casa...

Vem aí o melhor dos bancos
A melhor operadora de cartões já pode 
ser o melhor banco. O presidente 
Michel Temer publicou decreto que 
autoriza a Nu Holdings, do Nubank, a 
virar uma fnanceira. A empresa poderá 
fornecer empréstimo e fnanciamento 
para bens, serviços e capital de giro. A 
Nu Conta, que está em fase de testes, 
promete ser tudo o que a gente queria 
de um banco, mas faltava a liberação 
para, por exemplo, você poder pagar e 
gerar boletos. Não falta mais.

* Febre amarela, malária, Collor 
candidato... acho que me jogaram de 
volta nos anos 90. Só falta o Bryan 
Adams aparecer com uma balada.

* “Um recado para essa corja: se eles 
pensam que vão prender o Lula, vão ter 
de prender todos nós". Lindbergh nos 
dando esperança de que a quadrilha 
toda seja presa... Tomara.

* Estou vendo mais uma série muito 
boa do Netfix, Aquarius, com David 
Duchovsky no papel de um detetive que 
acaba caçando Charles Manson.

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

Só no Brasil: Lula quer a prescrição do crime 
que ele diz que não cometeu ** A coluna da 
semana foi feita ao som de Beth Hart, Doyle 
Bramhall, Joe Bonamassa, Jason March, 
entre outros (tudo blues) ** Mas neste 
domingo, 19h, o In Concert da Morena FM é 
com o álbum Acabou Chorare, dos Novos 
Baianos, remasterizado com um som de 
primeira ** Keep Calm & Carpe Dien.

Uma palestra excelente de Anna 
Rosling Rönnlund no portal ted.com 
mostra que a diferença entre pessoas
de vários países está menos na 
cultura local e mais na condição 
econômica. A equipe dela, do portal 
dollarstreet.org, juntou mais de 40 
mil fotos das mesmas coisas em 50 
países indo de super pobre a super 
ricos. Quando você compara as fotos,
vê que a maneira de cozinhar, por 
exemplo, é igual em todos os países 
pobres, independente da cultura 
local, assim como os quartos, 
banheiro e atividades. O mesmo 
acontece com os médios e os ricos.

O ranking dos Melhores Países, que
avalia uma variedade de métricas,

mostra o Brasil na 29ª colocação
entre 80. Os melhores são Suíça,

Canadá, Alemanha, Reino Unido,
Japão, Suécia, Austrália, EUA, França

e Holanda. O Brasil se destaca em
duas coisas. A positiva é em

“Aventura”, graças a diversão, belos
cenários, um clima agradável, ser

amigável e sexy. O outro destaque é
negativo. Em corrupção levou nota 8.

Todos os 28 acima tem entre zero e
3, o que mostra a que ponto a gente

chegou, no subsolo do fundo do
poço moral, ético, social.

Se voce entende bem inglês, vale a 
pena conferir o site TED.com, um 
portal de palestras inteligentes. 
Uma é sobre o mapa do metrô de 
Londres. Ele era confuso e ninguém
usava. Até que um engenheiro 
criou um padrão de fácil leitura. 
Hoje é o mapa mais famoso do 
mundo e modelo para todos os 
outros, inclusive os do Rio, São 
Paulo e Salvador. Uma revolução.


