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PROJETO LIVRO LIVRE
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n'alma
É germe — que faz a palma,
É chuva — que faz o mar.
Castro Alves
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado,
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me
proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e
na solidariedade.
***
Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador
intelectual.
O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades,
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail:
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de
nosso acervo.

Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos
bens culturais. Assim esperamos!
***
O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet,
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais,
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto
Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a
fim de efetuarmos as devidas correções.
***
Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras,
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.
É isso!
Iba Mendes
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IDEIAS AO VENTO...
PORQUE OPINIÃO É COMO BUNDA: CADA UM TEM A SUA...

ALERTA
Este livro tem a peculiar característica de que será lido apenas pelo
próprio autor... Por isso, não se espera dele críticas ou elogios... É
puro resultado do ócio, não tendo outra pretensão senão a satisfação
de um vício: o de escrever... Trata-se de um aglomerado de textos
opinativos, reunidos aqui apenas com a finalidade de serem
ignorados... No entanto, caso algum outro ocioso, por sei lá que
descuido, vier a deparar-se com ele, saiba este néscio que não tive a
mínima preocupação em agradá-lo. Sim, pois, são opiniões e estas,
como já dizia o vulgo popular: é como bunda, cada um tem a sua!
Aceito, pois, qualquer rótulo, menos o de "omisso".
É isso!
IBA MENDES
São Paulo, 14 de abril de 2019.
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REFORMA PARA OS OUTROS
(Sobre a Reforma da Previdência)
"As lições internacionais da Previdência como orientação para o Brasil"
Revista Época, 11 de abril de 2019.
Sem entrar propriamente no mérito sobre a necessidade ou não de
uma reforma na Previdência, é interessante notar que os seus mais
ardorosos defensores geralmente são aqueles que não terão grandes
problemas com aposentadoria na velhice... A coisa chega ao nível da
canalhice quando comparam o Brasil com os países europeus, como
se o trabalhador brasileiro tivesse os mesmos benefícios sociais que
um sueco ou um alemão...
Assim fica fácil mandar enfiar a mandioca nos dos outros... e sem
vaselina...
É isso!

A CENSURA DOS OFENDIDINHOS
(Sobre a sentença de prisão ao humorista Danilo Gentili)
"Danilo Gentili é condenado a seis meses de prisão por ofensas a deputada"
Correio Brasiliense, 10 de abril de 2019.
Interessante a hipocrisia de determinada vertente esquerdista!...
Vivem a vomitar palavras de ordem contra a censura, mas tão logo
surge uma oportunidade, são os primeiros a se agarrarem a ela... O
fato de terem ganhado na justiça não significa necessariamente que
a justiça foi feita... Os juízes, assim como os catadores de papelão e
os astronautas, a depender de uma ação que envolve a
subjetividade, estão sujeitos a todo tipo de influência ideológica
externa. Para muitos desses magistrados, a Constituição serve
apenas uma muleta para justificar seus veredictos... Um exemplo
2

emblemático recai exatamente sobre alguém da Esquerda... Olga
Benário, judia e grávida, teve um habeas corpus negado pelo STF,
sendo por isso enviada à Alemanha de Hitler, onde veio a morrer
num campo de concentração... E a "Constituição" estava lá...
A censura, sob qualquer disfarce, é uma aberração, e só fazem uso
dela os covardes e os ofendidinhos...
É isso!

OMELETE IDEOLÓGICA
(Sobre uma sugestão de Olavo de Carvalho a Jair Bolsonaro)
"Olavo de Carvalho sugere que Bolsonaro
dê um ministério para cada filho."
Toda Bahia, 11 de abril de 2019
A sugestão de Olavo de Carvalho provavelmente não vai ser aceita
por Bolsonaro, mas serve como uma pequena mostra de como
sobrevive a lógica dos extremismos... No mundo desse tipo de
gente, as coisas só funcionam bem se eles estiverem no controle...
No caso específico do Brasil atual, alguns dos que estão no poder
querem fazer exatamente como fizeram as hordas esquerdistas no
passado... Os meios são basicamente os mesmos: o que muda são
apenas os fins...
Em termos práticos, é como pintar o ovo da galinha: se quebrar vira
omelete...
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IMPUNIDADE
(Sobre o assassinato de um músico por soldados do Exército)
"Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio e mata músico."
Folha de S. Paulo, 8 de abril de 2019.
É de praxe, no Brasil, atirar para só depois perguntar por que é em
quem se está atirando... Este tipo de conduta é reflexo de todo um
histórico de impunidade, com o qual se mesclam a soberbia da farda
e a brutalidade do cassetete... Ao cidadão indefeso, cabe apenas
baixar a cabeça com humildade e sair de mansinho...
...rezando para não levar um balaço por trás, bem no meio das
costas...
É isso!

MORAL IMORAL
(Sobre manifestações favoráveis ao presidiário Lula)
"Cidades brasileiras têm atos contra a prisão do ex-presidente Lula."
Globo, 07 de abril de 2019.
O que esperar de um país em que pessoas perdem seu tempo e até
mesmo sua dignidade para defender a soltura de um larápio do
dinheiro público? Tantas causas importantes para serem defendidas
em protestos, e essa gente preocupada na defesa explícita de um
indivíduo que não só surrupiou o país como, também, permitiu que
amigos e até mesmo países metessem cá suas mãos sujas de
corrupção... Ora, que moral têm esses indivíduos em ensinar para
um filho que o roubo é imoral e que nunca deve ser praticado?
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Acreditar que o Lula é inocente, é como querer encontrar virgem em
zona. Nesse caso, há duas alternativas possíveis: ir a Freud ou ao
Convento...

NAZISMO
(Sobre a discussão se o Nazismo era de Direita ou de Esquerda)
“'Não há dúvida de que nazismo foi
movimento de esquerda', diz Bolsonaro"
Revista Exame, 2 de abril de 2019.
Seis milhões de judeus foram assassinados pelo Nazismo, e tem
gente preocupada em saber se o criminoso regime é de Direita ou de
Esquerda... Além de inútil, a discussão serve apenas para alimentar
o ódio bestial há muito arraigado entre ambos os extremos... No
fundo, o que se quer não é convencer aos outros, mas provar para si
próprio que está do lado certo...
Porém, o único lado em que o Nazismo deve ser colocado é no lado
do mal... O resto é procurar dedo de Lula em mão de Bolsonaro...
É isso!

1964...
(Sobre o golpe militar de 1964)
"Bolsonaro não considera que houve golpe em 1964, diz porta-voz"
Revista Veja, 25 março de 2019.
Qualquer pessoa capaz de fazer um "O" com o copo não terá muita
dificuldade em concluir que houve uma ruptura da normalidade
política no ano de 1964... Para quem, como eu, que nesse longo
5

período morava no meio do mato e se comunicava por sinal de
fumaça, talvez veja tudo isso como um grande romance... A
realidade, porém, é que pessoas foram caladas, torturadas e algumas
assassinadas, e tal fato por si só já é suficiente para considerar o
evento como uma verdadeira barbárie...
Pode-se discutir a questão sob vários aspectos, mas negar seu viés
autoritário é negar a própria história...
É isso!

ENGANANDO OS TROUXAS
(Sobre a necessidade da Reforma da Previdência para o trabalhador)
"Empresários montam 'escritório de lobby'
por aprovação da reforma da Previdência"
Portal Metro, 31 de março de 2019.
A tal Reforma da Previdência pode ser necessária, o que não
significa que seja boa para o trabalhador... Querem nos convencer de
que alguns anos a mais de contribuição é um sacrifício justo que
faremos em prol do Brasil... Os empresários aplaudem e até fazem
lobby... Obviamente eles não terão, na velhice, que "latir no quintal
para economizar cachorro", ou seja, terão seus outonos existenciais
fartos e regalados... Passamos a vida toda contribuindo para a
Previdência sem ter direito à saúde ou qualquer outro benefício de
ordem prática... Ao final da vida, enfim, teríamos a oportunidade de
usufruir uma ínfima parte daquilo que investimos ao longo da nossa
existência... Eis que, porém, vêm o governo, os empresários e outras
hordas de imbecis úteis a querer nos responsabilizar pela
escandalosa incompetência do poder público ao longo de tantos
anos, como se tivéssemos um enorme coco no lugar da cabeça...
Em suma: fazem merda e ainda querem nos obrigar a cheirar...
6

ESQUERDA E DIREITA
(Sobre a inserção ideológica do Nazismo)
"Nazismo ultrapassou tendências de esquerda ou de direita"
Jornal da USP, 5 de abril de 2019.
Qual a importância de se saber que o Nazismo foi uma ideologia da
Direita ou da Esquerda?... O simples fato de ser da Direita ou
Esquerda, em si, nada diz sobre o comportamento criminoso de
alguém... Se Hitler foi da Direita, Stalin foi da Esquerda, e ambos
encarnaram o que de mais diabólico pode despertado no ser
humano... Quando o assunto é a maldade, Esquerda e Direita
provêm da mesma matéria fecal...
O amor e o ódio não estão na Esquerda ou na Direita, mas bem no
centro... do coração..."
É isso!

OS SACERDOTES DE TOGA
(Sobre a decisão do STF que autorizou o sacrifício de animais)
"STF decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional"
Globo, 28 de março de 2019.
O sacrifício de animais na era atual, seja qual for a finalidade, é uma
aberração execrável... A justificativa dos "pavões de tog"a recai sobre
a questão da "laicidade", considerando tal prática um direito de
certa vertente religiosa minoritária... Não me admira a decisão dessa
Corte, que permite o sacrifício de animais enquanto abre as portas
das cadeias para ladrões e corruptos... O que me admira mesmo é
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que, em pleno século XXI ainda existam pessoas com um tipo
mentalidade que remonta ao tempo de Rômulo e Remo...
Se é para justificar a tradição, que autorizem também o canibalismo
e que se coloquem voluntariamente como cobaias...
É isso!

POLÍTICOS E MILIONÁRIOS
(Sobre o enriquecimento de agentes públicos na política)
"Bretas bloqueia R$ 62 milhões em bens e contas bancárias de Temer"
O Globo, 25 de março de 2019.
O Brasil é um dos poucos países em que a política enriquece...
Embora os salários dos ilustres servidores sejam deveras generosos,
ainda assim foge da lógica imaginar que a simples remuneração
oficial seja suficiente para transformá-los em milionários... A
realidade é que a política, nos moldes como é praticada entre nós,
serve apenas de trampolim para se chegar "ao maravilhoso mundo
da propina"...
É claro que há exceções, mas essas infelizmente têm a mesma
visibilidade que cabeça de bacalhau ou enterro de anão...
É isso!

PRIORIDADES
(Sobre a Reforma da Previdência na ótica do cidadão comum)
"Após atritos, Maia exclui pacote
anticrime de Moro de sua agenda na Câmara"
24 de março de 2019.
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Raramente vejo um cidadão comum, um trabalhador assalariado,
sair em defesa da Reforma da Previdência... E a razão parece de uma
obviedade escandalosa: é que para ele há outras prioridades mais
urgentes e extremas, como o combate à criminalidade, Projeto esse
que o Nhonho, Rodrigo Maia, faz questão de colocar em segundo
plano... É claro, essas pessoas, que vivem numa dimensão social
paralela à realidade, não estão preocupadas com a violência
cotidiana, afinal podem ter segurança e andar de carro blindado...
Como exigir a compreensão do um povo que sai para trabalhar sem
saber se vai voltar para casa e que está totalmente exposto aos mais
brutais tipos de violências?...
A reforma da Previdência pode ser necessária e urgente, mas não é
tão importante quanto a preservação da vida, sem a qual ninguém
se aposenta...
É isso!

VAMPIROS BRASILEIROS
(Sobre a prisão de agentes públicos no exercício do poder)
"Michel Temer é preso pela Lava Jato"
El País, 22 de março de 2019.
A prisão de Michael Temer contesta de certa forma a teoria de um
Lula "preso político"... Pode significar pouco, mas já é um pequeno
vislumbre de que alguma coisa está mudando neste paraíso de
corrupção... Todo servidor público (seja qual for a hierarquia) que
rouba o dinheiro público deveria - obrigatoriamente - ser condenado
a prisão perpétua... Cada centavo roubado é uma gota de sangue do
trabalhador descendo pelas goelas sedentas desses vampiros
vorazes...
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Que a Justiça exerça, pois, o seu papel de "Abraham Van Helsing"...
É isso!

OLIMPO TUPINIQUIM
(Sobre as regalias dos ministros do Supremo Tribunal Federal)
"Senadores apresentam PEC com limite a mandato no STF"
O Antagonista, 20 de março de 2019.
Que maravilha!!!... Cargos vitalícios, privilégios inomináveis e
poderes ilimitados... Se Luís XIV, da França, foi apelidado de "o ReiSol", no Brasil temos uma constelação inteira desse astro... E o
detalhe é que, para chegarem a esse maravilhoso "Olimpo
Tupiniquim", nem sequer necessitaram passar por qualquer espécie
de concurso... E o pior de tudo é que estão lá basicamente para
defender os interesses de seus benfeitores...
Mas não fica só nisso... Não bastasse todas essas regalias, dignas de
um antigo marajá indiano, ainda querem atrapalhar a vida da
gente...
É isso!

QUEM ELEGEU BOLSONARO?
(Sobre as influências na eleição do Jair Bolsonaro para Presidente)
"Silas Malafaia passa pito em Eduardo Bolsonaro e diz: foram evangélicos,
não Olavo de Carvalho, que elegeram seu pai"
Gazeta do Povo, 18 de março de 2019.
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Equivoca-se quem duvida da influência de Olavo de Carvalho nem
uma boa parcela do eleitorado que elegeu Jair Bolsonaro... Enganase, também, quem ignora a participação massiva dos evangélicos em
prol do triunfo do Deputado... Contudo, o maior erro consiste em
acreditar que tais ideologias tenham sido a única "força motriz" que
culminou na vitória final do militar... Quem de fato elegeu
Bolsonaro foram seus próprios e principais adversários, ou seja, o
PT e seus coadjuvantes... A aversão ao petismo era tal que qualquer
outro candidato que encarnasse esse ideal teria grande chance de
chegar ao poder...
Daqui a quatro anos, dependendo de como se sairá esse Governo, a
coisa poderá inverter-se, e há grande chance de "Bolsonaro" colocar
de novo o PT no poder...
É isso!

RÓTULOS
(Sobre a participação dos evangélicos na política)
"Evangélicos sugerem a governo presidente da Capes
para substituir Vélez no MEC"
O Globo, 15 de março de 2019.
Houve um tempo em que o evangélico era conhecido por pregar o
Evangelho e por seu distanciamento das "coisas do mundo"... Mas
os tempos passaram e as coisas mudaram!... Hoje o evangélico se
candidata a político, indica ministro e até recebe propina... É claro
que existem evangélicos honestos, assim como há católicos,
espíritas, ateus etc...
A diferença reside apenas no "rótulo" e não no comportamento...
É isso!
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O VIRA-LATISMO TUPINIQUIM
(Sobre a dispensa de visto do Brasil para com alguns países)
"Bolsonaro isenta cidadãos de EUA,
Austrália, Canadá e Japão de visto para o Brasil"
Folha de S. Paulo, 18 de março de 2019.
Deixa eu ver se entendi... O Brasil vai dar passe livre aos
americanos, enquanto eles vão continuar nos tratando como
potenciais terroristas?... Se é para chegar a esse nível de submissão,
por que não realizar, como fez a Costa Rica, em 2017, um plebiscito
a fim de anexar de uma vez o país ao total controle do Tio Sam?...
Ora, se querem vender o Brasil, melhor oferecer à China: com
certeza lá eles pagarão melhor!...
É isso!

BARBÁRIE
(Sobre o massacre na escola pública de Suzano, em São Paulo)
"Mourão culpa videogames violentos por massacre em Suzano"
Revista IstoÉ, 13 de março de 2019.
Sempre que acontece um crime brutal envolvendo crianças e
adolescentes, tornou-se trivial culpar a influência das novas
tecnologias, especialmente os jogos eletrônicos... Em 2013, o "grande
culpado" pelo crime do garoto Marcelo Pesseghini, foi o famigerado
game "Assassins Creed"... Outros casos poderiam ser citados...
Porém, discussão à parte, o que tenho notado, nos noticiários, desde
os anos 90, é que crimes dessa natureza ocorrem com muito mais
frequência em países onde a cultura da violência é glamourizada.
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Relevada a questão geográfica e populacional, compare-se, por
exemplo, Suécia e Suíça com Estados Unidos e Brasil...
A barbárie é característica humana, e esteve com o homem desde a
caverna, mas, ao que se sabe os homens-bombas não jogam
Playstation...
É isso!

O FILÓSOFO E O GENERAL
(Sobre a celeuma do General Mourão com Olavo de Carvalho)
"Mourão manda ‘beijinhos’ para Olavo de Carvalho"
O Antagonista, 7 de março de 2019.
O comportamento do general Mourão, em relação aos frequentes
ataques de Olavo de Carvalho, tem sido, ate momento, exemplar e
admirável... O filósofo, cujo ego é maior que o sistema solar, não se
conforma com a boa convivência do militar com a imprensa, daí os
gritos que se ouvem desde os Estados Unidos...
Se pudesse ele substituiria a Constituição pelos seus livros, se
pudesse indicaria o vice-presidente e se poria no lugar do Sol...
É isso!

OS NOVOS "LIBERAIS"
(Sobre a hipocrisia dos novos "liberais" brasileiros)
"Band é condenada a indenizar Kim Kataguiri por comentário de Boechat"
Portal RD1, 10 de março de 2019.
Os "liberais" chiques e perfumados, grandes defensores da liberdade
de expressão, quando ofendidinhos em seus brios de machos
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virtuais, não hesitam em fazer uso dos mesmos subterfúgios
daqueles que criticam... Adoram vomitar palavras de ordem contra
o politicamente correto, porém, quando na defesa dos seus "valores"
são capazes de amordaçar as próprias mães...
São conservadores por conveniência e progressistas pela mesma
razão...
É isso!

INTERESSES
(Sobre a relação da mídia com o Governo Bolsonaro)
"Globo dedicou cinco vezes mais tempo ao tuíte presidencial que a Record"
Folha de S. Paulo, 7 de março de 2019.
A Globo e a Record sintetizam, em certa proporção, todo o resto da
grande mídia brasileira, as quais giram suas pautas segundo seus
próprios interesses, sejam estes financeiros, sejam ideológicos...
Enquanto os Marinhos atacam o bolsonarismo, o Bispo vai em seu
socorro... Nesse jogo sujo a verdade é apenas um detalhe...
O resultado de tudo isso é refletido de imediato nas mídias sociais,
onde reina o equilíbrio absoluto dos extremos...
É isso!

PORNOGRAFIA
(Sobre o vídeo pornográfico divulgado por Bolsonaro)
"Bolsonaro compartilha vídeo de homem mexendo no ânus
e sugere que cena é comum no Carnaval"
Folha de S. Paulo, 6 de março de 2019.
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Segundo Nelson Rodrigues, se cada pessoa soubesse o que a outra
faz dentro de quatro paredes, ninguém se cumprimentaria... A
pornografia faz parte da natureza humana, e sem ela ninguém teria
nascido... O vídeo postado por Bolsonaro não traz nenhuma
novidade, afinal o Carnaval sempre foi a festa da sacanagem... O
escândalo não reside, pois, na imagem em si, mas no extremo mau
gosto em divulgá-la para o público, e mais ainda em se tratando de
um Presidente da República...
Pior do que a pornografia anal é a pornografia social: a miséria
exposta a olhos nus...
É isso!

"SINDIPARASITISMO"
(Sobre a praga do sindicalismo no Brasil)
"Contribuição sindical não pode ser descontada em folha, reafirma decreto"
Portal Conjur, 22 de março de 2019.
O sindicalismo no Brasil, com raríssimas exceções, sempre
funcionou como um monstruoso parasita que suga sem a menor
compaixão o sangue e o suor do trabalhador assalariado... A tal
contribuição sindical, que durante anos alimentou a bocarra dessas
sanguessugas, raramente culmina em algum benefício prático ao
pobre contribuinte... Em vez disso, funcionava como uma espécie
"dízimo", o qual anualmente todo funcionário precisava depositar
no "gazofilácio" desses zangões barbudos...
A vida boa deles, se não acabou, ao menos vai depender da
espontaneidade dos seus "hospedeiros"...
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IDEOLOGIAS
(Sobre a influência ideológica nos governos)
"Moro revoga nomeação de Ilona Szabó para conselho
após 'repercussão negativa'"
Globo, 28 de fevereiro de 2019.
Substituir uma ideologia por outra é como usar uma fralda
descartável duas vezes: no fim sempre haverá merda no meio...
Conceitos ideológicos devem existir reservadamente, mas não como
pautas políticas, afinal governa-se para todos... O pensamento único
sempre foi característica de regimes totalitários, tanto da Direita
quanto da Esquerda... é o pasto que alimenta as esperanças dos
quadrúpedes de duas pernas...
Mas como já dizia Millôr: "Quando uma ideologia fica bem velhinha,
vem morar aqui no Brasil..."
É isso!

O SLOGAN
(Sobre o uso do slogan de Bolsonaro nas escolas)
"MEC pede a diretores de escolas que leiam carta
com slogan de Bolsonaro a alunos"
Portal Último Segundo, 25 de fevereiro de 2019.
O Hino Nacional brasileiro é uma verdadeira obra arte literária...
Contestar isso é diplomar-se em burrice... Já o slogan bolsonariano,
que é uma mescla de nacionalismo barato com hipocrisia religiosa,
esse, na esfera em que se pretende usar, ou seja, no ambiente escolar,
é tão necessário quanto um "clássico" de Pablo Vittar...
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Tem, pois, a mesma utilidade que um aparelho para desentortar
bananas ou água em pó...
É isso!

PROJETOS PESSOAIS
(Sobre a verba partidária no sistema político brasileiro)
"Em meio à crise dos laranjas, líder do PSL propõe fim de fundo eleitoral"
Gazeta do Povo, 24 de fevereiro de 2019.
Mais de um UM BILHÃO foi repassado em 2018 à ninhada de
partidos que se prolifera nesta zona... Tanto dinheiro, e para quê?
Respondo: para financiar projetos de vida de pessoas, as quais,
como todos nós, deveriam correr com suas próprias pernas para
alcançar seus objetivos profissionais!... Sim, afinal, por que temos de
financiar com o nosso suor os projetos pessoais dessa gente
parasita?... Se querem trilhar a carreira política, que o façam com
seus próprios recursos... Não têm recursos? Trabalhem, lutem,
façam vaquinhas, busquem alternativas, enfim, se virem...
Se for o caso, deem a bunda, vendam os rins, façam das tripas o
coração, mas não nos obriguem a financiar suas boas vidas... Só
isso!!!...
É isso!

A OMISSÃO DOS ENGAJADOS
(Sobre o apoio de grupos esquerdistas ao governo de Maduro)
"PT, CUT, MST e a ‘solidariedade ao governo venezuelano’"
O Antagonista, 22 de fevereiro de 2019.
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Não se poderia esperar outra coisa de um partido cujo líder
supremo esteja enjaulado por um rosário de crimes... Estranha-se,
porém, que as vozes revoltosas dos chamados "artistas engajados",
tais como Caetano Veloso e Chico Buarque, defensores contumazes
dos fracos e oprimidos, calam-se ante o sofrimento e a opressão do
povo venezuelano... O comprometimento ideológico desse tipo de
gente, não apenas explica todo esse silêncio cumplicioso, como,
também, o estrondoso fracasso de suas influências...
O que eles dizem hoje, se provoca alguma coisa, é apenas o escárnio
e a indiferença... É que ainda estão presos lá pelos anos sessenta...
É isso!

QUAL REFORMA?
(Sobre o Projeto para a Reforma da Previdência)
"Reforma na Previdência pode alavancar a economia no País"
Jornal da USP, 27 de fevereiro de 2019.
Alardeia-se que a tal Reforma da Previdência vai trazer aos cofres
públicos uma economia de quase um trilhão de reais... Para que isso
aconteça cada brasileiro deve ser solidário com o Projeto, afinal,
dizem eles, é para o bem do Brasil etc... Exigem o nosso sacrifício,
enquanto esbanjam o nosso dinheiro com verbas partidárias e outros
mil penduricalhos... E ainda acham que devemos bater palmas para
toda essa merda!... Vá lá, que façam a reforma, mas não pensem que
somos tão idiotas para achar que todo o mal está na Previdência...
Se é para fazer faxina, que façam na casa toda...
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A INIMIGA
(Sobre a atitude do Governo Bolsonaro em relação à Rede Globo)
"Globo se posiciona após Bolsonaro declarar emissora inimiga do governo"
Portal Metrópoles, 27 de fevereiro de 2019.
Interessante! O Bolsonaro elegeu a Rede Globo como sua suprema
inimiga... Esqueceu, porém, que a maioria dos seus eleitores, talvez
uns 90% deles, sejam telespectadores cativos e ativos de suas
novelas, muitos dos quais grandes entusiastas do Big Brother e do
programa da Fátima Bernardes...
Em contrapartida escolheu a Record como a emissora oficial do seu
Governo, tendo por isso o beneplácito do Bispo e a docialidade de
seus repórteres...
É isso!

OS PAPAGAIOS DA MÍDIA
(Sobre o Fundo Partidário e seus "laranjais")
"Partido de Bolsonaro, PSL criou candidata laranja
para usar R$ 400 mil de verba pública"
Jornal O Povo, 10 de fevereiro de 2019.
Interessante como os "papagaios da mídia", isto é, os
jornalistazinhos "chiques e perfumados", que adoram tagarelar para
o povo sobre a importância da Reforma da Previdência, interessante
como eles raramente levantam a voz contra essa excrescência
chamada "financiamento partidário", o qual nada mais é do que o
roubo explícito e oficializado do nosso dinheiro...
...dinheiro esse que poderia e deveria servir para mil e uma coisas,
menos para plantações de laranjas ou criadouros de porcos...
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OS TRÊS PATETAS
(Sobre a atitude de Carlos Bolsonaro em relação a um Ministro)
"Carlos Bolsonaro divulga áudio do pai para 'desmentir' Bebianno"
O Estado de Minas, 13 de fevereiro de 2019.
A constante interferência dos filhos de Bolsonaro em âmbitos
específicos do Governo Federal, não apenas chega ao nível da
bizarrice como, também, faz transparecer a formação de uma
espécie de "monarquia tupiniquim", em que os três "príncipes", ou
melhor, os três patetas, acreditam que por serem filhos do "rei"
podem cassar ministros e até mandá-los para a "guilhotina"... O fato
recente é só mais uma constatação de que no Brasil a bagunça é
apartidária...
Mas, como bem diz um grande compositor sertanejo, terreiro que
não tem galo canta frango e franguinha...
É isso!

BOECHAT, O INSUBSTITUÍVEL
(Sobre a morte do grande jornalista Ricardo Boechat)
"Jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em SP"
Folha de S. Paulo, 11 de fevereiro de 2019.
Dizem que ninguém é insubstituível. Não é o caso de Ricardo
Boechat... Pessoalmente, como um cidadão que opina, desconheço
um jornalista com tamanha capacidade crítica da realidade política
brasileira... Embora criticado pelas idiotias do extremismo político
(Direita e Esquerda), e mesmo exercendo total liberdade para
externar suas mais íntimas opiniões, ainda assim era capaz de ser
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intelectualmente honesto e criticamente ponderado... O jornalismo
brasileiro não será o mesmo sem esse extraordinário profissional...
Sobrou-nos o Josias de Souza e José Nêumanne Pinto... Depois deste,
o "dilúvio": Reinaldo Azevedo, Paulo Henrique Amorim, Miriam
Leitão et caterva.
É isso!

DO LUXO AO LIXO
(Sobre a segunda condenação do ex-presidente Lula)
"Lula é condenado pela segunda vez na Lava Jato,
agora no caso do sítio de Atibaia"
El País, 6 de fevereiro de 2019.
Em 2010 a aprovação pessoal de Lula pelos brasileiros alcançou o
espantoso patamar de 87%... Esse indivíduo teve a oportunidade
que raríssimos seres humanos jamais terão... Entregaram um "bolo
maravilhoso" para ele dividir com os menos favorecidos
socialmente. E o que ele fez? Primeiramente fartou-se enchendo sua
enorme e insaciável "pança"; em seguida satisfez a voracidade dos
filhos e dos amigos. Por fim reuniu as parcas migalhas numa "bolsa"
e as atirou às massas famintas...
Hoje ele chafurda na lama produzida pela sua própria ganância...

A TETA
(Sobre o dinheiro gasto na chamada "Bolsa-Ditadura")
"Dilma defende que tem direito à indenização por prisão na ditadura"
Valor Econômico, 5 de fevereiro de 2019.
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Se tivesse que escolher um órgão do corpo humano para representar
o Brasil, certamente elegeria a TETA. Aqui todo mundo quer dar
uma "mamadinha" no dinheiro público... A famigerada "Bolsa
Ditadura" é um bom exemplo disso...
O problema é que essa "teta" é pequena demais para tantas bocas
famintas...
É isso!

QUANDO A ESQUERDA É LIXO
(Sobre a passividade esquerdista ante uma ofensa a uma direitista)
"Renan diz que Dora Kramer o assediou e
que aliado a namorou com membro mecânico"
Portal Último Segundo, 4 de fevereiro 2019.
O alinhamento ideológico a determinada vertente política, seja qual
for o lado, geralmente aniquila o bom senso das pessoas... No
mundinho que elas constroem em suas mentes limitadas e vulgares,
não há espaço para divergências de opiniões... A ofensa de que se
utilizou o velhaco Renan Calheiros para atacar Dora Kramer, se
fosse ecoado no antro dessa "esquerdalha", certamente haveria
choro e ranger de dentes...
Mas como a jornalista não é aliada aos seus dogmas antiquados,
como ela não defende seus velhos mantras, neste caso nada melhor
do que um silêncio complacente...
É isso!

22

A OUTRA FACE DA CIÊNCIA
(Sobre o deslumbrando de determinadas pessoas pela Ciência)
"'Não se deve misturar ciência com religião',
diz Marcos Pontes sobre vídeo de Damares"
O Globo, 10 de janeiro de 2019.
Difícil saber quem matou mais: se a Ciência ou se a Religião!...
Aos deslumbrados com a Ciência, os quais a colocam acima de
qualquer outra instituição humana, a estes é bom pesquisar um
pouco acerca do seu uso por parte de regimes totalitários, como o
Nazismo e o Stalinismo. Pesquisem, por exemplo, sobre a "Lei para
a Profilaxia da Progênie com Doença Genética", decretada em 1933,
na Alemanha. Pesquisem ainda sobre o programa "Aktion 4", com o
qual se exterminou cerca de 100 mil vítimas, e tudo sob a supervisão
dos doutos cientistas... A Ciência é, portanto, uma atividade
totalmente sujeita a erros, a falhas propositais e a todo tipo de
influência, inclusive as mais maléficas contra a dignidade humana.
Em outras palavras: trata-se de uma instituição social como
qualquer outra, tais como a política, a igreja, Estado, a família, o
esporte etc., estando assim completamente integrada e influenciada
pela estrutura de todas as demais instituições sociais...
É isso!

"PELA CARA SE CONHECE QUE TEM LOMBRIGA..."
(Sobre a omissão do assessor de Flávio Bolsonaro)
"Ex-assessor de Flávio Bolsonaro falta
pela segunda vez a depoimento no MP do Rio"
O Globo, 21 de dezembro de 2018.
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É preciso muita ingenuidade para acreditar que este indivíduo
(Fabrício Queiroz) não tenha nenhuma "culpa em cartório"... Ora,
quando se tem a consciência tranquila não se teme falar a verdade,
seja isso feito por sinal de fumaça, seja recebendo a extrema unção...
O que não se pode aceitar é que alguém que se diz honesto "fuja da
polícia" ou se "esconda num hospital"...
Mas, vamos lá... como diz o ditado: "É no frigir dos ovos que se
conhecerá a manteiga..."
É isso!

MILAGRES?
(Sobre as supostas curas realizadas pelo curandeiro João de Deus)
"Efeito placebo pode explicar curas espirituais relatadas por fiéis"
Folha de S. Paulo, 15 de dezembro de 2018.
Como explicar e entender os testemunhos de curas e prodígios
advindos da intervenção de um simples comedor de feijão (médium,
curandeiro, pastor, padre, guru, etc.)? Seriam eles intermediários
entre a terra e os céus ou entre os homens e Deus? Ou seria a
própria manifestação de fé da pessoa a causa e a consequência de
tais eventos? Ou ainda algum fenômeno originado do cérebro e para
o qual ainda não se tem uma explicação suscetível de testes em
tubos de ensaio? Seria, por fim, uma reação decorrente do conhecido
"efeito placebo"?
Seja o que for, já dizia Hamlet: "Há mais coisas no céu e na terra,
Horácio, do que sonha a tua filosofia.
É isso!
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O FIM DE UM IMPÉRIO
(Sobre o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Abril)
"Grupo Abril entra com pedido de recuperação judicial"
Revista Veja, 15 de agosto de 2018.
Na minha simplória opinião, três coisas (não necessariamente na
ordem que as exponho) foram decisivas para o declínio do poderoso
Grupo Abril: 1) MUDANÇA DE PARADIGMA: a empresa não
acompanhou as transformações tecnológicas, com a substituição do
papel pelas telas digitais; 2) ALINHAMENTO IDEOLÓGICO: ao se
engajar politicamente numa determinada direção ideológica, os
periódicos do grupo perderam uma quantidade considerável de
leitores; 3) MÁ GESTÃO: a morte do patriarca dos Civitas (Victor
Civita) levou o grupo ao poder dos herdeiros, os quais não
herdaram a exímia habilidade do seu fundador.
Basicamente isso!
É isso!

O BRASIL DE FORA
(Sobre a posição do Brasil no cenário mundial)
"Brasil fica fora da disputa do Oscar de filme estrangeiro em 2019"
Correio Brasiliense, 18 de dezembro de 2018.
O Brasil ficar de fora do Oscar não é nenhuma novidade! O
problema é que, para além desta premiação cinematográfica,
estamos de fora em praticamente tudo o que diz respeito ao
desenvolvimento social. Em termos de qualidade de vida, por
exemplo, em que se incluem a saúde, a segurança, a renda e a
educação, estamos nas piores posições, atrás de países como Sri
Lanka e Cuba... Enquanto isso a casta política brasileira, que até o
momento tem governado exclusivamente em prol de seus próprios
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interesses, continua ignorando os verdadeiros anseios da maioria do
povo, o qual assiste passivamente ao hediondo espetáculo,
contentando-se apenas com as migalhas que sobejam de suas bocas
vorazes...
É isso!

RELATIVIZANDO A CORRUPÇÃO
(Sobre o “esquema rachid” envolvendo Flávio Bolsonaro)
"Funcionários de Flávio Bolsonaro repassaram até 99% dos salários"
Estadão, 15 de dezembro de 2019.
A se confirmar as denúncias contra o novo Senador da República,
confirmar-se-á o óbvio, qual seja: que os Bolsonaros, no que tange à
ética na política, são partes do mesmo sistema corrupto que
tradicionalmente comandou este país ao longo dos anos... Como
diria Millor: "Nas noites de Brasília, cheias de mordomia, todos os
gatos são pardos."...
Quanto aos que tentam confrontar os delitos dos "seus" com as
infrações dos "outros", como se a corrupção pudesse ser relativizada
conforme o "freguês", a estes nada melhor do que o velho e bom
"óleo de peroba"...

FAMA DE JOÃO DE DEUS
(Sobre a fama do médium João de Deus)
"O silêncio dos artistas no caso João de Deus"
Revista Veja, 14 de dezembro de 2018.
Boa parte da fama do tal médium João de Deus pode ser atribuída à
propaganda que grandes celebridades fizeram em benefício dele. A
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Xuxa, por exemplo, o denominou de "um iluminado". É claro que
não se pode atribuir qualquer tipo de culpa a essas pessoas,
contudo, há de se destacar que muitas delas são (ou talvez foram)
potenciais influenciadores das grandes massas.
Enquanto eles recebiam a "bênção poderosa" das "santas" mãos do
"iluminado" de Abadiânia, muitas mulheres simples recebiam em
seus corpos e em suas mentes a marca atroz da humilhação e da
violência...
É isso!

O "DÍZIMO"
(Sobre o caso envolvendo o assessor de Flávio Bolsonaro)
"Coaf relata movimentação atípica de ex-assessor de Flávio Bolsonaro"
Revista IstoÉ, 6 de dezembro de 2018.
A história se repete... O sistema político brasileiro (aí se incluem as
leis e todas as regalias que delas advêm) é altamente propenso a
todo tipo de corrupção... Da forma como funciona, se elegerem o
Papa para Presidente, antes mesmo de terminar o mandato ele
pactuará com o "capeta"... O caso do assessor do filho do Bolsonaro
é apenas mais um entre tantos escândalos envolvendo o dinheiro
público...
Engana-se quem acredita que o "dízimo" é uma exigência exclusiva
das igrejas e dos seus pastores...
É isso!
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"QUANTO MAIS CONHEÇO O SER HUMANO,
MAIS ADMIRO OS ANIMAIS"
(Sobre o episódio em que um Segurança matou um cão a paulada)
"Segurança de unidade do Carrefour é acusado de matar
cachorro a pauladas em São Paulo"
Diário de Pernambuco, 3 de dezembro de 2018.
Pessoalmente costumo avaliar o caráter de uma pessoa, bem como o
seu nível de civilidade, pela forma como trata as crianças, os idosos
e os animais... Essas três categorias são as mais vulneráveis em todos
os aspectos, e, portanto, necessita de um tratamento todo especial...
Atribui-se a Schopenhauer a seguinte frase: "A compaixão pelos
animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e quem os maltrata
não pode ser considerado um bom homem." O caso do Carrefour é
apenas um entre tantos outros praticados todos os dias contra os
animais...
É uma boa prova de que alguns humanos ainda não deveriam ter
deixado as cavernas...
É isso!

"ESTEJE PRESO"
(Sobre o episódio envolvendo um advogado e o Ministro de STF)
"Lewandowski pede prisão de passageiro que o criticou em voo"
Yahoo, 4 de dezembro de 2018.
Uma característica intrínseca à cultura brasileira diz respeito ao
autoritarismo daqueles a quem se concede algum tipo de "poder",
algo que - didaticamente - pode ser exemplificado na famosa
"carteirada: "Você sabe com quem está falando?”...
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Ao cidadão comum, que sustenta com o suor do seu trabalho a boa
vida desses semideuses de toga, resta apenas fechar a boca, baixar a
cabeça e abrir-lhes a carteira...
É isso!

OS NOVOS INQUISIDORES
(Sobre a pecha do politicamente correto na Literatura)
"Indignação feminista com o projeto de dar
o nome de Pablo Neruda ao aeroporto de Santiago"
El País, 7 de dezembro de 2018.
Neruda foi o maior poeta chileno de todos os tempos e um dos
maiores da Literatura Universal... Sua obra poética é impecável e
revela uma sensibilidade rara entre a espécie humana... Agora, que
descobriram seus pecados, querem levá-lo ao "tribunal da
inquisição" do politicamente correto, da desmoralização pública e
difamação póstuma... A lógica, porém, parece seletiva e não
funciona de igual maneira para todos.
Do contrário, Charles Darwin, por exemplo, que colocava as
mulheres num estágio de evolução inferior aos homens, não seria
endeusado, inclusive por muitos destes que querem mandar o
Neruda à "fogueira"...
É isso!
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CUMPLICIDADE MORAL
(Sobre a prisão do ex-governador Pezão)
"Delator afirma que Pezão recebia mesada de R$ 150 mil,
13º e bônus de propina"
O Globo, 27 de dezembro de 2018.
Alguém - provavelmente votando consciente - botou esse indivíduo
no poder. Agora que a merda foi jogada no ventilador, esses
mesmos que o elegeram podem dizer, com suas consciências
tranquilas, que não poderiam adivinhar que isso viesse a ocorrer etc.
A conclusão parece óbvia e inevitável: ou essa gente é ingênua
demais ou é ignorante demais.
De algum modo, porém, há aí alguma cumplicidade moral. O nosso
histórico político depõe contra as disposições em contrário.
É isso!

ESCOLA SEM PARTIDO
(Sobre o projeto de uma "escola sem partido")
"Promotores e procuradores saem em defesa da 'Escola Sem Partido'"
O Globo, 12 de novembro de 1908.
A tal "escola sem partido" é um projeto fadado ao fracasso, e por
uma razão simples e basilar: não existem mentes neutras quanto à
política... De algum modo prevalecerá a opinião, seja ela boa ou
má... O projeto até pode ser aclamado pela massa popular, aprovado
por maioria parlamentar e sancionado pelo presidente, porém,
apenas será posto em prática à base da força bruta, aos modos de
um Stalin ou de um Fidel Castro...
É isso!
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LEI ROUANET
(Sobre o funcionamento da Lei Rouanet)
"Bolsonaro diz que vai iniciar
'rígido controle de concessões' da Lei Rouanet"
Folha de S. Paulo, 26 de novembro de 1908.
O que significou a Lei Rouanet em termos de desenvolvimento
cultural para o Brasil, desde o seu surgimento na década de 1990?
Tome-se a cultura brasileira anterior a esta lei (na música, cinema,
literatura e arte em geral) e compare-a com o que veio depois dela,
aí conclua acerca da sua relevância (em termos de qualidade) para a
cultura do país... Nos moldes como funciona, é uma verdadeira
excrescência, beneficiando quase que exclusivamente quem só visa
interesses mercadológicos...
A boca do "Zé Povo" jamais alcançará esta teta suculenta...
É isso!

NOTA MÁXIMA NO ENEM
(Sobre o conteúdo pedagógico do ENEM)
"Menos de 2% das universidades do país têm
nota máxima em avaliação do Inep"
Portal UOL, 18 de dezembro de 2018.
A maioria dos vestibulares brasileiros, incluindo aí o famigerado
ENEM, em última instância não testa a capacidade crítica do aluno,
não avalia seu nível de conhecimento, nem muito menos seleciona
os mais capacitados... Por trás de grande parte das questões ali
elaboradas, há grupos específicos de pessoas com tendências
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ideológicas específicas, as quais, em benefício de suas crenças,
manipulam a história, distorcem os sentidos das palavras e
adulteram biografias... Pegue-se, por exemplo, o vulto histórico
chamado Charles Darwin... Embora suas ideias de evolução estejam
diretamente atreladas ao ideal de uma suposta "raça superior" ,
sendo utilizadas para justificar teorias raciais como a Eugenia, nos
vestibulares - necessariamente - o aluno precisa tratá-lo como um
grande cientista que revolucionou o mundo etc. etc. etc... É isso que
eles querem... Desta forma, quem tenciona se sair bem num destes
testes, não necessita ser excepcional nem ter um pensamento crítico
aguçado. Em vez disso, precisa apenas e tão somente concordar com
a cartilha desta "nomenklatura"...
Portanto, a nota máxima no ENEM é, antes de tudo, para quem sabe
mentir...
É isso!

ESPECIALISTAS
(Sobre as opiniões dos chamados "especialistas")
"Especialistas analisam nomeação de Moro como superministro da Justiça"
Portal R7, 01 de novembro de 2018.
Sempre que leio uma notícia que se inicia com a palavra
"especialista", já aciono minha anteninha de "alerta"... Tais seres
iluminados existem em tão vasta quantidade que é praticamente
impossível escolher qual deles é o melhor, qual tem a melhor tese,
qual de fato conhece o assunto etc... Ora, se tais pessoas são
realmente "especialistas", por que divergem tanto uma da outro
quando discutem uma mesma questão?...
A roda é redonda, e pronto!... O resto é enfeitar o pavão...
É isso!
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MANIPULAÇÃO NA INTERNET
(Sobre o uso ideológico das terminologias linguísticas)
"Michel Temer decide extraditar ex-ativista italiano Cesare Battisti"
Revista Exame,14 dezembro de 2018.
É sabido que cada órgão da grande mídia tem suas predileções
ideológicas. Alguns, dentre os quais a Folha de S. Paulo, torna mais
clara essa inclinação mediante o emprego da linguagem de que faz
uso. Note-se o emprego do termo ATIVISTA, para se referir ao
TERRORISTA italiano. Fica evidente que a Folha não considera
Cesare Battisti um assassino, como ficou evidenciado pela justiça da
Itália. Isso é apenas uma pequena mostra de como a manipulação,
especialmente da grande mídia, é sorrateira e tendenciosa. A par
disto, pode-se afirmar com alguma probabilidade de certeza que
não há mídia isenta e, consequentemente, nem notícia isenta... Resta
ao leitor precaver-se...
A manipulação ideológica na Internet não reside, pois, apenas no
WhatsApp e nos seus similares... Ela muitas vezes parte dos
próprios veículos que a denunciam...

PRIVILÉGIOS
(Sobre os muitos privilégios da casta política brasileira)
"Políticos se 'vendem' como novos,
mas são beneficiados por velhos privilégios"
Portal Campo Grande Mews, 27 de dezembro de 2018.
Dentre as muitas mordomias de um deputado, há uma, por
exemplo, que escancara a esculhambação que se faz com o dinheiro
público: "Cada Deputado poderá solicitar o recebimento de até 5
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publicações, sendo 4 jornais e 1 revista a sua escolha, para recebimento no
gabinete parlamentar ou onde o deputado residir no Distrito Federal."...
Enquanto o trabalhador tem de se virar com o seu próprio salário,
comprando APENAS com ele tudo de que necessita para viver, um
servidor público chamado "político", além do farto honorário que
recebe, ainda leva a reboque os mais variados penduricalhos...
Não importa se a honestidade deste político possa ser equiparada a
de uma "Madre Teresa de Calcutá"... O fato é: está ele disposto a
recusar todos esses privilégios?
É isso!

SEIS POR MEIA DÚZIA
(Sobre a propaganda governamental nas grandes mídias)
"Políticos se 'vendem' como novos, mas são
beneficiados por velhos privilégios"
Folha de S. Paulo, 3 de novembro de 2018.
De nada adianta suspender verbas de publicidade governamental
para um jornal específico e abrir as torneiras para outros
específicos... O PT fez isso a torto e a direito, enchendo os bolsos de
blogueiros e jornalistas compromissados com sua ideologia...
A Folha, se tem de ir à bancarrota, como aconteceu com a revista
Veja, que seja pela ação dos seus próprios leitores, e não por boicote
de quem tem a chave dos cofres públicos...
É isso!
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FESTA DA ALIENAÇÃO
(Sobre a falsa euforia em torno do Voto)
"Rosa Weber comemora após votar: 'Festa bonita da democracia'"
Correio do Povo, 28 de outubro de 2018.
O cidadão é obrigado a deixar sua casa contra sua própria vontade e
ainda tem de ouvir que vivemos numa "festa da democracia"! E o
mais espantoso de tudo isso é saber quem existem pessoas, com
mais de cinco neurônios no cérebro, que de fato acreditam nesta
mentira e ainda comemoram como se estivessem na Suécia...
É isso!

EXPECTATIVA VS. REALIDADE
(Sobre a expectativa do eleitor às vésperas da Eleição de 2018)
"Mais de 90% dos eleitores já decidiram voto
para presidente, mostra Datafolha"
Folha de S. Paulo, 25 de outubro de 2018.
Daqui a três dias toda essa algazarra política por fim acabará. Como
aconteceu tantas outras vezes, no dia seguinte a realidade se
estampará com a cara que lhe é própria... É quando o eleitor
exaltado e esperançoso dará por si que suas dúvidas e suas dívidas
continuarão da mesma forma como dantes... Não se trata de ser
pessimista, mas de ser estatístico... O sistema político brasileiro, da
forma como existe, favorece a manutenção de todo este "status quo"
de conveniências e indecências...
Para nós sobrarão apenas as migalhas (uma lei aqui, uma medida
ali, um decreto acolá...), com as quais eles alimentarão nossas vãs
esperanças e com as quais garantirão os nossos votos...
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LUTA VÃ...
(Sobre as contendas familiares em torno da política)
"Eleição abala grupos de amigos e famílias no WhatsApp"
O Globo, 4 de outubro de 2018.
Admite-se a perda de um amigo por várias razões; aceita-se o
distanciamento de um parente por diversos motivos; consente-se a
separação conjugal por inúmeras causas; tolera-se uma inimizade
por variadas circunstâncias... Agora, afastar-se de alguém, deixar
escapar uma amizade ou granjear um inimigo por defender um
político, aí, como diria Nelson Rodrigues: é melhor andar de quatro
nas ruas ou urrar pelado nos bosques...
É isso!

FASCISMO
(Sobre o uso da palavra "fascismo" no cenário político brasileiro)
"Eleições 2018: a disputa é entre a democracia e o fascismo"
Zero Hora, 26 de setembro de 2018.
Nelson Rodrigues dizia que cada época tem suas palavras
encantadas. Atualmente, aqui no Brasil, temos o famigerado
FASCISMO... O termo é usado nas situações mais banais, como
substitutivo de um palavrão qualquer (besta, imbecil, veado,
canalha, etc.) O Brasil está tão esculhambado que até mesmo as
palavras perderam a compostura...
Se a marcha da estupidez continuar assim nesse ritmo, não demora
muito e logo aposentarão o PAI DOS BURROS...
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A GRANDE MÍDIA
(Sobre o papel da grande mídia nas disputas eleitorais no Brasil)
"Bolsonaro sobre papel da imprensa:
"Cheguei ao poder graças às mídias sociais"
Portal UOL, 1 de novembro de 2018.
De repente, num lapso da nossa história, a Rede Globo, o Grupo
Bandeirantes, a revista Veja, o jornal Folha de S. Paulo, entre muitos
outros veículos midiáticos, descobriram que já não são capazes de
influenciar a massa para eleger os candidatos de suas predileções...
Ressalte-se, porém, que além da inevitável perda de credibilidade, a
grande questão recai sobre o faturamento das verbas publicitárias
oriundas dos setores públicos. O grande trunfo dessas organizações
reside principalmente no investimento propagandístico do Governo
Federal, de modo que, dependendo do candidato vencedor, essa
verba pode aumentar ou diminuir... Quem imagina que o grande
papel dessa mídia é informar, engana-se redondamente... O que
norteia os seus bastidores e o que move os ímpetos dos seus
proprietários é um só: A GRANA...
A INFORMAÇÃO é apenas um detalhe secundário...
É isso!

"MENTIRA NEWS"
(Sobre a febre das mentiras no processo eleitoral de 2018)
"Fake news marcaram as eleições de 2018"
Portal Último Segundo, 29 de outubro de 2018.
O assunto do momento são as tais "fake nwes!"... A neurose
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midiática transformou a velha e conhecida mentira numa espécie de
deusa da calamidade, que até tem o poder de decidir uma eleição...
No fundo tratam-nos como idiotas que mal conseguem diferenciar
um focinho de porco duma tomada... É claro, sempre existirão
aqueles que acreditarão em tudo, de "fake news" a "bules
voadores"... Paciência!...
Porém há casos piores e mais graves que esses: são os que acreditam
nos políticos!
É isso!

AS FALAS DOS ARTISTAS E O VENTO
(Sobre a perda da influência dos artistas no processo eleitoral)
"Arnaldo Jabor e Wagner Moura apoiam manifesto contra Bolsonaro"
O Sul, 17 de outubro de 2018.
Sem entrar propriamente no mérito da questão, mas é hilário ver
artistas e intelectuais cuspindo seus manifestos, como se o povo
simples, o cidadão anônimo da esquina, nós pobres mortais,
déssemos alguma importância a todo esse besteirol verbal, que só
diz alguma coisa para eles mesmos, e nada acrescenta à realidade do
homem comum, que goza de dia e brocha à noite...
É isso!

HOLOCAUSTO: CRIME CONTRA A HUMANIDADE
(Sobre o uso inadequado e pejorativo do termo "Nazismo")
"Haddad associa Bolsonaro ao nazismo e diz que rival é
'grandessíssimo mentiroso'"
O Estado de Minas, 12 de outubro de 2018.
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Aos estúpidos que costumam fazer uso do adjetivo NAZISTA de
modo meramente ofensivo, como sinônimo de palavra de baixo
calão, seria interessante que uma vez na vida se desse ao trabalho de
pesquisar só um pouquinho sobre o que de fato foi o NAZISMO no
seu devido contexto histórico, bem como acerca das ações que
nortearam esse regime diabólico que exterminou sumariamente
milhões de vidas...
Fazer uso de tal palavra como mera ofensa, além de ignorância da
própria história, é uma sorrateira demonstração de desumanidade...
É isso!

PERGUNTAR NÃO OFENDE
(Sobre o suposto "poder" do voto, pergunta-se...)
"A importância do voto como prática de cidadania
e instrumento de mudança política e social"
A Gazeta do Acre, 1 de outubro de 2018.
Se o voto é, como se diz, verdadeiramente democrático, por que
então é rigorosamente obrigatório?... Se o voto não tem preço, por
que pagamos tão caro por um candidato depois dele eleito?... Se o
voto é realmente para melhorar o Brasil, por que, então, mesmo
depois de tantos pleitos, em vez de melhorarmos nas questões
essenciais, estamos cada vez mais piorando em todos os índices?...
Se o voto é de fato consciente, como inferir que tantas pessoas não
tenham a mínima percepção moral de que estão contribuindo com
um sistema devasso e altamente propenso a todo tipo de
corrupção?... Se o voto NULO é indício de alienação política, como
explicar que a sensatez dos que votam em nada tem alterado a
realidade do país no que tange à violência, à saúde, à educação e aos
demais direitos essenciais dos cidadãos?... Se o voto é característica
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de cidadania, que tipo de cidadão é este que elege políticos
condenados pela justiça, e outros que já tiveram seus nomes
incluídos em todas as fichas sujas?...
Enfim, se o voto, que é cuidadosamente exercido com consciência e
maturidade, em nada tem alterado o nível de corrupção do país, por
que afinal as pessoas continuam insistindo em mudar os políticos
em vez de lutar por mudar todo o sistema, o que inclui endurecer as
penas e tirar os privilégios?
É isso!

BOLSONARO E A MÍDIA
(Sobre o ativismo da mídia contra o candidato Jair Bolsonaro)
"Repórter da Folha não foi condenada a pagar R$ 200 mil a Bolsonaro"
Folha de Pernambuco, 14 de dezembro de 2018.
Desde o advento da Internet e a popularização das redes sociais, a
grande imprensa não apenas perdeu o monopólio da informação
como, aos poucos, vai perdendo também o que lhe resta de
credibilidade. Chega a ser escandaloso o comprometimento político
de jornais como a Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, Zero
Hora, Veja, entre tantos outros. Pegue-se, por exemplo, o caso do
Deputado Jair Bolsonaro. Basta este político soltar um peido que
logo vira fumaça em toda essa mídia. Porém, a depender das
últimas pesquisas, parece que a campanha tem produzido
exatamente o resultado contrário, algo que denomino de "Efeito
Chantilly": "QUANTO MAIS BATE MAIS CRESCE".
Já aviso que minha "simpatia" por Bolsonaro é a mesma que nutro
por Lula, Dilma, Temer, Aécio, Fernando Henrique Cardoso, Gilmar
Mendes e toda a ratazana que se prolifera nos esgotos...
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O QUE É ARTE?
(Sobre o episódio do "homem nu" no Museu de Arte Moderna)
"Interação de criança com artista nu
em museu de São Paulo gera polêmica"
Globo, 29 de setembro de 2017.
Qualquer definição acerca do que seja ARTE parece subjetiva e
inconclusiva. Eu, que entendo de arte como entendo do "Princípio
da incerteza de Heisenberg", penso que deveria haver um critério
mínimo, uma demarcação lógica ou objetiva. Do contrário, tudo
pode se transformar em arte, inclusive o guardanapo escarrado e o
papel higiênico depois de usado... Dentro dos parâmetros da
civilidade, assim como todo artista deveria ter a total liberdade de
expressar sua arte, da mesma forma eu, como simples mortal que
paga imposto, não posso ser impedido de criticá-la.
Com o devido respeito aos artisticamente sensíveis, mas alguns
tipos de arte seriam mais apreciáveis se expostos num puteiro!

A "CURA GAY"
(Sobre os supostos tratamentos para "tratar" a homossexualidade)
"Conselho Federal de Psicologia ingressa no Supremo contra 'cura gay'"
Portal Conjur, 12 de setembro de 2018.
Por que eu devo me preocupar se pessoas dão a bunda, se tomam
banho de chapéu, se esperaram Papai Noel ou se discutem Carlos
Gardel? Ora, a liberdade é parte intrínseca da essência de todo ser
humano. Portanto, o que adultos livres fazem entre si, em particular,
é problema deles. Não precisa ser justificado — nem deve ser
condenado.
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Se o cara quer dar a bunda, vá lá, que dê... se quiser também "buscar
a cura", por que impedi-lo de fazê-lo?
É isso!

EXPOSIÇÃO
(Sobre a exposição denominada "Queermuseu")
"Após protestos, Santander fecha exposição sobre diversidade"
Revista Veja, 12 de setembro de 2017.
Polêmicas à parte, em relação à famigerada exposição fechada pelo
banco Santander, numa democracia a questão parece simples e pode
ser sintetizada em dois pontos básicos: 1) Todo cidadão tem o pleno
direito de exibir o que considera artístico; 2) Todo cidadão tem a
total liberdade de protestar contra o que não considera arte.
Simples assim!
É isso!

A BIOGRAFIA DE OLAVO DE CARVALHO
(Sobre as revelações da filha ao pai Olavo de Carvalho)
"Filha publica carta com acusações contra Olavo de Carvalho"
Revista Veja, 18 de setembro de 2017.
Em 1919, o genial escritor Franz Kafka, escreveu uma carta de
desabafo ao seu pai Hermann Kafka, o qual não chegou a lê-la. A
missiva transformou-se num clássico da literatura universal,
intitulada "Carta ao Pai"... A "boataria" da Internet divulgou
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recentemente uma "carta aberta" de uma das filhas de Olavo de
Carvalho, conhecido filósofo e muito prestigiado nas redes sociais.
A carta talvez seja apenas o desabafo de um coração ferido por
algum espinho familiar, o qual seja completamente desconhecido.
O fato, porém, é que o relato da moça chega a ser desconcertante e,
sendo expressão da verdade, macula sem dúvida a biografia do
autor de "O Jardim das Aflições".
É isso!

VALDEMIRO E MARCELO REZENDE
(Sobre o pastor Valdemiro e a morte do jornalista Marcelo Rezende)
"Valdemiro Santiago disse que morte de
Marcelo Rezende foi 'castigo de Deus'"
Tribuna Hoje, 18 de setembro de 2017.
Ao atribuir às forças sobrenaturais a terrível doença que acometeu o
jornalista Marcelo Rezende, o pastor Valdemiro Santiago assume de
certa forma o seu papel de "Jennifer Hills", como na trama "A doce
vingança", de Steven R. Monroe. Sua pretensa superioridade
espiritual traveste-se assim no ódio manifesto, com o qual ele
confere a Deus o atributo de um ser vingativo que se delicia com o
sofrimento alheio, especialmente daqueles que erguem a voz contra
os "seus ungidos". O pastor esquece-se que tem um corpo com as
mesmas características biológicas de qualquer outro ser humano e,
portanto, que também está sujeito a qualquer doença, inclusive o
câncer.
O câncer é uma doença universal que não escolhe posição social e
que não é exclusividade de ateus ou antirreligiosos. Enquanto o
insensível pastor se extasia com a doença do seu desafeto, milhares
de crianças inocentes sofrem as consequências nefastas de uma
quimioterapia em algum hospital mundo afora.
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AVANTE O BOICOTE!!!
(Sobre o elevado índice de votos nulos, brancos e abstenções)
"Mendes critica alto índice de abstenções: ‘Enfraquece e debilita"
Revista Veja, 30 de outubro de 2016.
Especificamente no Rio de Janeiro, o número de eleitores que não
compareceram às urnas correspondeu a 26,85% do total. E o número
de eleitores que votaram em branco ou nulo também cresceu e
alcançou a cifra 20%, o que corresponde a 717,5 mil eleitores...
Desinteresse pela política? Certamente não!.. Basicamente: 1)
BOICOTE ao sistema eleitoral autoritário, que impõe a
obrigatoriedade de se votar contra a própria vontade; 2) BOICOTE
por uma questão de consciência, para não se tornar moralmente
futuros cúmplices de futuros ladrões; 3) BOICOTE pela total
ausência de boas opções, se é que existe isso.
Seja como for, a Coligação Dr. Nulo vai muito bem!!!
É isso!
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