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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, quando
muito, pelo próprio autor... Por isso, não se espera dele críticas ou
elogios, senão indiferença... É, pois, puro resultado do ócio, não
tendo outra pretensão senão a satisfação de dois vícios, que
considero essenciais para a vida: o de ESCREVER e o de
REFLETIR... Trata-se, portanto, 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 tais ideias, saiba este néscio que não
tive a menor 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, 11 de janeiro de 2020.
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CORTANDO ORELHAS
(Sobre um filme que satiriza a religião)
Jesus gay de Gregório Duvivier recebe críticas, e abaixo assinado ganha mais de
um milhão de assinaturas.
Do site "Observatório", 15 de dezembro de 2019.
Não é a primeira vez que grupos religiosos partem para a "guerra" contra
manifestações "artísticas" que consideram ofensivas às suas crenças.
Fizeram isso, por exemplo, com os filmes "A Última Tentação de Cristo" e
"Anjos e Demônios", e novelas da Globo tais como "Decadência" e "Dona
do Pedaço", entre muitos outros. Em 2015, na França, fanáticos
muçulmanos mataram doze pessoas, no evento que ficou conhecido como
o "Massacre do Charlie Hebdo". Na Idade Média queimavam-se livros e
gentes em nome de Deus!... Não questiono aqui o livre direito a
manifestações críticas a pessoas e suas "obras de artes" (ou seja lá que
nome se dê a isso), porém, é fato histórico irrefutável que este tipo de
comportamento apenas traz benefício a quem é atacado. No caso atual do
"Porta dos Fundos", a ira dos crentes foi a melhor propaganda para tornar
o grupo ainda mais conhecido. E, aqui, o ponto que considero crucial em
toda esta celeuma: ao saírem na defesa do "Cristo" ali representado, tais
pessoas, sem querer, criam para si uma figura "divina" caricatural, que
nada diz daquela apresentada nos evangelhos. Na verdade, em vez de
defenderem "Jesus Cristo", eles apenas buscam preservar a "altivez" de
que estão imbuídas suas próprias crenças. Verdadeiramente o Cristo
bíblico não precisa de soldados para cortar as orelhas dos que o querem
"crucificá-lo".
É isso!

AMNÉSIA PARLAMENTAR
(Sobre o suposto 'engano' do filho do Bolsonaro)
Flávio Bolsonaro alega 'engano' em voto que aprovou brecha para o aumento do
fundo eleitoral.
O Estado de S. Paulo, 05 de dezembro de 2019.
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Os larápios, mancomunados entre si, engendram um plano diabólico
para assaltar os cofres públicos, cuja soma total chegaria a R$ 3,8 bilhão.
Acresça-se a isso que boa parte deste dinheiro seria destinada a setores
essenciais da sociedade, tais como a saúde e a educação... Ao vir à lume
as caras dos ilustres larápios, eis que aparece, para surpresa da
humanidade, o sorriso do Sr. Flávio Bolsonaro, homem íntegro e temente
a Deus, verdadeiro guardião da moralidade e dos bons costumes... É claro
que alguém assim tão afeito a virtudes jamais poderia ter transgredido
conscientemente com o sétimo mandamento... Pobre Homem! Tomado de
uma súbita e momentânea amnésia, ele confirmou, sem querer, o seu voto
a favor do roubo qualificado... Sua honestidade, porém, não se furtou a
tão asqueroso furto... Num gesto nobre, e fazendo jus ao seu caráter de
homem justo e probo, reconheceu, por fim, que se enganou... Agora ele
conta com a compreensão de todos... Ah, sim! Os idiotas costumam ser
passivos e compreensivos...
É isso!

LINGUÍSTICA DE PINEL
(Sobre o politicamente correto na propaganda)
Marca de móveis decide abolir termo 'criado-mudo' de seu catálogo.
Site Globo, 21 de novembro de 2019.
A empresa "ETNA MÓVEIS E DECORAÇÕES" resolveu dar também sua
contribuição para o "Grande Dicionário de Linguística de Pinel".
Anunciou dias atrás que irá eliminar de seu catálogo a já consagrada
palavra "criado-mudo", pois segundo de seus "gênios da publicidade" o
termo está associado à ideia de racismo, cuja origem remete ao antigo
escravo brasileiro, o qual era proibido pelo seu senhor de falar... Bem, a
Campanha até parece bonitinha e faz transparecer um certo engajamento
pela causa da comunidade negra etc. A verdade, porém, é que a empresa
apenas está interessada em passar uma imagem de que está
compromissada com questões sociais elevadas, e com isso aumentar
ainda mais os seus lucros... Sim, pois, além de não citar qualquer
referência bibliográfica sobre o assunto, faz pior: ignora descaradamente
que o termo "criado" já remonta aos primórdios da antiga Roma, sendo a
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figura do "criado-mudo" (o servo proibido de falar ao seu senhor) uma
realidade entre todos os povos onde imperou algum tipo de regime
escravista. Ademais, se a ideia é eliminar termos etimologicamente
associados a alguma ideia negativa, então deveriam de imediato
substituir, por exemplo, "trabalho", cuja origem (do latim " tripalium"),
era o nome de um instrumento de tortura, constituído por três pedaços de
madeira cruzados ao qual era amarrado um condenado... Cada palavra
tem, pois, sua singularidade etimológica, e assim deve ser mantida,
inclusive para preservar a própria história. "Judiar", por exemplo, associase etimologicamente ao judeu. Não foram os judeus que maltrataram, ao
contrário, foram eles as vítimas dos maus-tratos. O termo não deve ser
eliminado. Pelo contrário, é bom que o mundo se lembre do preconceito
do passado, para que não o permita no presente e no futuro... De resto, é
só loucura travestida de sanidade!... É a linguística de Pinel!...
É isso!

RACISMO E INTOLERÂNCIA
(Sobre a atitude de Deputado que quebrou um cartaz)
Rodrigo Maia decide recolocar na Câmara placa contra racismo arrancada por
deputado.
O Globo. 20 de novembro de 2019.
De ontem para hoje discutiu-se muito se a atitude do Deputado ao
quebrar um cartaz numa exposição na Câmara, seria ou não racismo.
Posto que cada pessoa tenha sua opinião, vejo no gesto do político só
mais um exemplo rotineiro de intolerância. Quanto ao teor da referida
obra, aí a questão é bem outra... Sobre o assunto, lembro-me de um certo
episódio ocorrido comigo anos atrás... Seguia eu num ônibus para casa,
quando, num determinado ponto do caminho, o coletivo foi parado para
uma "batida policial". Dois policiais entraram então no coletivo e
começaram a revistar os passageiros. Ao meu lado sentava-se um rapaz
negro. Ambos levávamos uma mochila. Ao cercar-se a nós, um dos
policiais não hesitou: dirigiu-se diretamente ao moço e exigiu-o que
abrisse sua mochila, revistando-a, em seguida, todinha. Eu, que já me
preparava para seguir o mesmo rito do outro, não fiquei surpreso com a
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retirada súbita do agente da lei. Sim, sou um branco!... Obviamente que
toda generalização, além de ser burra, é também injusta. Não estou
insinuando com este relato que a instituição Polícia seja racista ou
preconceituosa. Não, de maneira alguma! Porém, tomando por base
apenas aquilo que vivencio no meu "habitat de suburbano", aí sim, disso
não tenho a menor dúvida: os negros são de fato as maiores vítimas!
É isso!

A POLARIZAÇÃO É BURRA
(Sobre a polarização na política)
O debate sobre a polarização está polarizado.
Folha de S. Paulo, 18 de novembro de 2019.
Se há várias formas de comportamentos que podem ser enquadradas na
categoria de "imbecilidade", a polarização política vai muito além disso,
ultrapassando os "meridianos" de todas as lógicas, atingindo, por fim, o
grau máximo da insânia. E a razão é simples: "toda casa dividida contra si
mesma não pode subsistir."... A grande manifestação ocorrida no Brasil
em 2013 ficará na história, não apenas pela ausência de uma causa única
determinante, como, também, pela ausência quase total da polarização
política... Poucas coisas causam tanto deleite num político corrupto
quanto a divisão de seu povo. Motivo óbvio: quanto mais acirrada estiver
a polarização, menos pressão haverá contra ele e sua trupe parasita. É
claro que a unidade absoluta é uma utopia ingênua e irrealizável. Porém,
quando o povo supera, ainda que não inteiramente, suas antigas
características de grupos tribais, quando se juntam e marcham firmes
para adiante, é só aí que as "bastilhas" caem!
É isso!
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POR QUER SOU "ISENTÃO"
(Sobre minha opção pelo "isetãonismo")
Gentili cita Folha ao chamar Bolsonaro de “rei dos isentões.
Site "Pleno News", 29 de outubro de 2019.
O termo "isentão", usado pejorativamente para definir a pessoa que não
assume com clareza sua posição ideológica, origina-se do adjetivo
"isento" (de "isentar"), o qual denota, entre outras coisas, "aquele que
julga sem parcialidade ou sem paixão"... Embora tal neologismo seja
utilizado com mais frequência pelos partidários da chamada "Direita", ele
também é aplicado de muitas formas pelos adeptos da "Esquerda". Em
ambos os casos, porém, o objetivo é sempre o mesmo, ou seja, atacar
quem não se prende a uma determinada vertente política. Daí o sentido
depreciativo que se lhe atribuem. Em última análise, portanto, o termo
teria a mesma equivalência de um xingamento ou ofensa, cujo plano de
fundo remete sempre a algo próximo da intolerância. A existência do
"isentão" funcionaria assim como uma espécie de afronta ao pensamento
binário dominante, no qual não há espaço para a divergência de opiniões.
O simples fato de alguém não se portar em defesa de um determinado
político, isso em si já é suficiente para colocá-lo no rol dos "isentões"... A
par disto e dada a minha condição de cidadão pensante e anônimo,
prefiro mil vezes o rótulo de "isentão" a submeter minha consciência ao
cutelo do próprio carrasco que me suplicia... O fato de ser um "isentão" é
o que me torna livre para criticar qualquer governo, sem me importar
com siglas ou partidos; é o que me dá condição para mudar de opinião
quando necessário, ou que me mantém firme numa ideia mesmo quando
todos abraçam a unanimidade; ser "isentão" é o que me faz enxergar que
a corrupção não é um fenômeno específico de determinada vertente
política, mas algo intrínseco a todo um sistema corruptor, no qual estão
inclusos tanto inescrupulosos como virtuosos; ser "isentão" é poder
exercer com liberdade o meu direito de não colaborar com um sistema
eleitoral autoritário e promíscuo, no qual o dinheiro do povo é repartido
desproporcionalmente conforme a dimensão do "parasita" (aliás, não
poderia ser um verdadeiro "isentão" apertando essa "descarga"). Enfim, é
apenas como um "isentão" que posso exercer livremente minhas opiniões
políticas, sem precisar vender a preço de banana a minha dignidade...
É isso!
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O QUE NOS INTERESSA
(Sobre a importância das reformas políticas)
Bolsonaro diz que governo quer aprovar outras reformas.
Portal EBC, 23 de outubro de 2019.
Recentemente foi aprovada, sob os aplausos dos empresários e com o
estardalhaço da mídia, a famigerada "Reforma da Previdência". Políticos
mamadores do dinheiro público, jornalistas bajuladores e ingênuos úteis
bateram palmas e espocaram champanhe para comemorar tão
extraordinária "façanha". Animados, agora eles falam em outras reformas.
Querem mexer nos direitos trabalhistas e ampliar ainda mais os lucros
com os impostos. Enquanto isso, como não poderia ser de outra forma,
jogam para debaixo do tapete da vigarice a reforma pela qual de fato todo
cidadão brasileiro tanto anseia, qual seja: a reforma política... Por que,
afinal, pouco se fala em acabar de uma vez por todas com o rosário de
privilégios acumulados por esta casta que, no sistema atual, pouco faz
para o bem do Brasil, senão em legislar em causa própria, ampliando
paulatinamente as benesses advindas do dinheiro do povo? O fundo
partidário (modificado recentemente) não me deixa mentir... Por que não
ampliar a discussão acerca do fim das malditas "cotas", com as quais esses
sanguessugas do "sangue público" desfrutam de carros de luxo, auxílio
moradia, auxílio alimentação, roupas, cartões de crédito, IPhones,
assinaturas de periódicos, passagens aéreas, entre tantas outras regalias?
Por que não atacar com toda energia a tal "verba de gabinete", com a qual
o dinheiro do povo é usado para bancar salários altíssimos de até 25
funcionários para cada Deputado Federal?... Por que não escancarar com
exaustão os vergonhosos "salários extras", que os fazem acumular até 15
salários anuais?... Por que não tratar aberta e exaustivamente a infame
"verba do paletó", que faz com que cada Deputado receba duas parcelas
iguais ao salário no começo e no fim do mandato para ajuda de custo na
aquisição de terno e gravata?... Por que não expor ao escrutínio público o
vergonhoso "auxílio saúde", com o qual os congressistas podem recorrer a
qualquer centro de saúde, de qualquer local do país ou do exterior,
contando ainda com reembolso de todos os gastos relacionados a
tratamentos médicos, inclusive para seus dependentes?... Por que não dar
uma basta na mamata dos ex-presidentes da República, os quais mesmo
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atrás das grades podem contar com dois veículos, além de dois
servidores, sendo dois assessores, dois motoristas e quatro servidores
para segurança e apoio pessoal?... Por que não discutir e exigir a redução
do número de vereadores e deputados, os quais em tão grande
quantidade apenas fazem elevar sobremaneira os gastos públicos, para
tão poucos resultados práticos?... Por que não se impor com vigor a fim
de que deputados e senadores tenham jornadas de trabalho como
qualquer outro cidadão brasileiro, exercendo suas atividades todos os
dias da semana?... Por que não atacar de frente o obsceno "Fundo
Partidário", com o qual o dinheiro do povo é utilizado para bancar
projetos de vida de pessoas com as quais não temos a menor identificação
ideológica?... Enfim, por que se fala tanto em reforma da previdência,
reforma tributária, reforma trabalhista etc., e pouco se enfatiza a reforma
política, com a qual seja possível, se não acabar completamente, ao menos
reduzir de maneira drástica toda essa ladroeira oficializada?
É isso!

MIREM-SE NO EXEMPLO DO CHILE...
(Sobre as manifestações no Chile, em 2019)
Santiago do Chile tem novo toque de recolher.
Site "Toda Bahia", 21 de outubro de 2019.
Nos últimos anos o Chile sempre fora tomado como exemplo de um país
que encontrou o caminho do desenvolvimento, sendo por isso
considerado um excelente modelo para os todos os demais da América do
Sul, dentre os quais o Brasil. A recente onda de violência, porém, fez
desmoronar todo esse arcabouço de teorias, mostrando que nem sempre
um bom índice econômico resulta em um bom índice de qualidade de
vida para os seus cidadãos. O Brasil parece caminhar pela mesma trilha
do Chile. Querem a todo o custo melhorar os índices econômicos,
enquanto deixam de lado questões essenciais para a dignidade de seus
cidadãos, como a saúde, a segurança e a educação... Querem fazer o bolo
crescer para depois dividir...
...entre eles mesmos...
8

DESLUMBRAMENTO...
(Sobre o entusiasmo a respeito da Reforma da Previdência)
Plenário da Câmara aprova texto-base da reforma da Previdência.
Zero Hora, 10 de julho de 2019.
Há basicamente três tipos de pessoas que estão comemorando a tal
"Reforma da Previdência": 1) os ingênuos, grupo representado por jovens
com alto índice de testosterona, os quais têm ainda a vida toda pela
frente; 2) os deslumbrados, dentre os quais estão incluídos os jornalistas
"chiques e perfumados" da grande imprensa; 3) e os que na velhice jamais
precisarão desta miséria para viver, ou seja, os ricos e os políticos... Não
se trata simplesmente de ser "contra" a dita "Reforma", mas de não aceitar
passivamente todo esse bombardeio midiático, ignorando que a
aposentadoria no Brasil aos 65 anos não é igual a aposentadoria aos 65
anos na Áustria e na Austrália, onde o cidadão é tratado com dignidade,
justiça e respeito... Querem o nosso sacrifício ao preço de um luzente
cutelo... Eles certamente não tratarão suas próstatas nos SUS...
É isso!

CRITICAMENTE INCORRETO
Asqueroso, 'Rambo: Até o Fim' tem Stallone trucidando vilões em sequências
estúpidas.
Folha de S. Paulo, 18 de setembro de 2019.
Uma das grandes chatices do politicamente correto é querer camuflar a
realidade com os enfeites da hipocrisia. Daí ser comum mudar as
palavras para se dizer a mesma coisa. No fundo o que se quer mesmo é
passar a imagem de uma pessoa legal que se preocupa com o bem da
humanidade etc. Não é à toa que as grandes indústrias já aderiam à nova
tendência, e de tal modo que até parecem fabricantes de felicidade... Não
assistir nenhum dos filmes "Rambo", porém sei que são filmes pelo
próprio gênero violentos. Não se espera deles, portanto, que o mocinho
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trate o vilão com buquês de flores... Imaginar outra coisa, é como querer
"pular o trio elétrico" ao som de "My Way!"... Além da arrogância, é da
natureza do crítico ser estúpido. Mas como bem escreveu alguém: "Não
devemos dar demasiada atenção ao que os críticos dizem: nunca foi
erguida uma estátua em sua honra..."
É isso!

O GADO VIVE DE ESPERANÇA...
(Sobre a crença no poder do voto)
Na Câmara, retrocesso na lei eleitoral teve apoio de 15 partidos e votação
relâmpago.
Folha de S. Paulo, 17 de setembro de 2019.
O enredo da "peça" é simples... O eleitor acorda com a viva esperança de
que "agora o Brasil vai mudar". Seus candidatos foram previamente
escolhidos com minuciosa cautela e muita pesquisa. Sai o resultado e ele
vibra eufórico: "Agora vai!!!"... Quatro anos depois a cena se repete, e
assim a vida segue... Hoje, já aposentado e cheio de problemas para
resolver, ele ainda continua acreditando no poder do voto. Se pudesse
faria para seu túmulo o seguinte epitáfio: "Aqui jaz um eleitor que
morreu acreditando no poder do voto"... Desde 1989 que o povo escolhe o
presidente da República por meio do voto direto. São, portanto, cerca de
30 anos de pleno exercício da cidadania: 1989, 1994, 1998, 2002, 2006,
2010, 2014, 2018.... Quais foram, enfim, os resultados de tantos votos
conscientes ao longo de todas essas décadas? O que exatamente mudou
no Brasil em todo esse tempo? Houve redução da violência? Tivemos
melhorias na saúde? A nossa educação atingiu o nível da dignidade? A
corrupção foi minimamente controlada?. A resposta é um escandaloso
NÃO!... Eis o desfecho da "peça": "O gado vive de esperança..."
É isso!
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GADO MARCADO
(Sobre o uso do dinheiro público na política)
Verba para partidos bancaria um ano de Farmácia Popular ou do Minha Casa
Minha Vida.
Gazeta do Povo, 13 de setembro de 2019.
Quantos pais de família sacrificaram suas vidas economizando dinheiro e
trabalhando dobrado, para que os filhos estudassem e lograssem êxito
numa profissão! E tudo isso fizeram sem qualquer apoio do Estado...
Agora vem um grupo de vagabundos, os quais, unidos em sua maioria,
aprovam eles mesmos uma lei que tira o dinheiro desses mesmos pais de
família, a fim de financiar seus projetos de vida!... E se não bastasse essa
afronta ignomiosa ao povo que os elegeu, ainda depois de eleitos
continuam desfrutando de regalias tais que nenhum cidadão pagador de
imposto poderá usufruir por seus próprios esforços e méritos... E a
grande ironia de tudo isso, é que eles chegarem lá porque alguém os
colocou... Mas eis o drama: essa mesma pessoa chamada de "eleitor", não
obstante conhecer toda essa realidade podre de um sistema político
carcomido, ainda assim sacrificou sua consciência e dignidade elegendo
os mesmos canalhas que o roubará... Mas é que o gado vive da
expectativa de que um dia encontrará um pasto melhor e mais
abundante. Ao fim, porém, perceberá que foi apenas gado marcado e
iludido de esperança...
É isso!

"COINCIDÊNCIAS..."
(Sobre o filho de Bolsonaro e a CPF da Lava-Toga)
Articulação de Flávio contra a CPI da Lava Toga tem apoio do partido, diz Bivar.
Site "O Antagonista", 09 de setembro de 2019.
Como diria o saudoso Saraiva, "realiza, realiza..." O rapaz se elege com o
forte discurso de combate a corrupção... De uma hora para outra
descobre-se que ele praticava algo "não muito republicano", o que se
vulgarizou por "rachadinha", que consiste na apropriação de parte dos
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salários dos funcionários em benefício próprio.Este é o instante em que o
"bordão" da honestidade se desmorona... Agora ele está encrencado com
a Justiça... Mas eis que o bom papaizinho entra em campo, assim meio
pelas laterais, e joga para a galera que fez uma espécie de "Pacto pelo
Brasil”. Logo em seguida surge uma enxurrada de "coincidências", tais
como: um dos "pactuantes" atende o pedido do rapaz e suspende a
investigação contra ele; logo depois o papaizinho faz drásticas mudanças
no órgão que trouxe à tona suas movimentações financeiras suspeitas;
mais adiante o mesmo papaizinho nomeia um Procurador nada
condizente com o seu próprio discurso; e, para fechar a trama, o rapaz
passa a articular para que os colegas retirem suas assinaturas do
requerimento de uma CPI para investigar o "pactuante" que livrou sua
cara... Eis aí o sucinto enredo da peça. A moral da história é só uma: "ou
tudo é uma grande coincidência ou eu sou um grande idiota".
É isso!

TEIA DE ARANHA
(Sobre a Justiça no Brasil)
Vaccari deixa a prisão para cumprir pena no regime semiaberto.
Site "Globo", 06 de setembro de 2019.
No Brasil, enquanto um inveterado ladrão de colarinho branco cumpre
apenas 10% de sua pena num sistema carcerário de regalias, em algum
porão prisional do país, um reles ladrão de galinha, não só paga
integralmente por seu crime, como não tem sequer um advogado que
possa comunicar ao juiz o fim de sua pena... É que por aqui a Justiça
sempre funciona melhor para quem pode pagar por ela. Os artigos e
parágrafos de que compõem as leis são geralmente interpretados
conforme a "cor" e a "capa" do Processo. E se as leis são assim a vontade
dos mais fortes, todas as suas vontades podem tornar-se leis... Ao fim de
tudo, a Justiça por aqui funciona como numa teia de aranha, em que os
grandes insetos rompem-na com facilidade, enquanto os pequenos
prendem-se nela até verem consumir os seus míseros dias.
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SUBJETIVIDADES
(Sobre o preconceito do ministro)
'Ela é feia mesmo', diz Guedes sobre mulher de presidente da França.
Folha de Pernambuco, 05 de setembro de 2019.
Para aquém do politicamente correto, o fato é que certas coisas jamais
deveriam ser ditas em público, quanto mais em se tratando de
inutilidades e besteiras... Guedes, que não é nenhum Brad Pitt
rejuvenescido, deveria saber que a beleza, posto que não seja
necessariamente subjetiva, para uma mulher de 66 anos é absolutamente
relativa... Ao endossar as declarações do chefe, em vez de demonstrar
originalidade, apenas exibe a conduta de um grande puxa saco... Se
reservadamente quer tomar o papel de truão, em público deveria assumir
sua posição de homem de Estado...
É isso!

O CIRCO ILÓGICO
(Sobre o escândalo do Fundo Eleitoral)
Partidos reagem e tentam aumentar fundo eleitoral para 2020.
O Estado de S. Paulo, 04 de setembro de 2019.
Alardeia-se por aí que o Brasil está quebrado, que as contas públicas têm
um déficit de mais de dois bilhões de reais etc. etc. etc... Em consequência
disso, reduzem-se as verbas para a Educação, para a Segurança, para a
Saúde e para outras áreas de grande impacto na vida do cidadão...
Enquanto isso, abrem-se as torneiras dos cofres públicos para financiar os
projetos de vida de um bando de parasitas inúteis, os quais, em troca,
dão-nos apenas risos escarrados e promessas que nunca cumprirão...
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FANATISMO
(Sobre o radicalismo de certos grupos políticos)
Humorista é expulso de ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro.
Site "Último Segundo", 25 de agosto de 2019.
A palavra "fanático", de acordo com a etimologia, origina-se do latim
"fanaticus", que deriva de "fanus", que por sua vez significa: "templo,
capela". Antigamente tal termo era empregado especialmente em
referência aos sacerdotes de Cibele (divindade romana), os quais
simulavam a ira divina e eram tomados por experiências sobrenaturais
semelhantes ao transe espírita. Todavia não é um termo específico da
religião; pode abranger, também, princípios políticos, raciais, filosóficos,
científicos etc. São características do fanático, segundo os dicionários: zelo
excessivo, intolerância desmedida, dedicação exagerada, paixão cega a
uma doutrina ou sistema etc... No que tange ao Brasil atual, a forma
política de fanatismo está no seu auge, mesclando em si o vazio de ideias
e o ódio baboso pelo o "outro"... Uma das principais características desse
tipo de gente reside no fato de não suportar opiniões divergentes... Caso
tivesse o poder para decidir entre a vida e a morte de alguém, não
hesitaria em mandar à "guilhotina" a própria consciência... Para entrar na
barbárie basta apenas um passo...
É isso!

PARANOIA
(Sobre as teorias conspiratórias da vertente bolsonarista)
Perfil de Bolsonaro insinua que Deltan ‘é esquerdista estilo PSOL’.
Site "O Antagonista", 11 de agosto de 2019.
A paranoia ideológica que ronda a família Bolsonaro, já não surpreende
ninguém... O surpreendente é que haja pessoas intelectualmente
saudáveis, muitas das quais dotadas de bons sentimentos, que não se
constranjam em acreditar e divulgar todo esse aglomerado de asneiras.
Ter senso crítico não significa necessariamente ser contra o governo... Na
prática quem faz o país andar são alguns poucos e excelentes ministros.
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Bolsonaro, por sua vez, exerce bem seu papel de Simão Bacamarte... A
depender somente dele há muito o Brasil teria se tornado uma imensa
"Casa Verde"...
É isso!

COMIDA NA MESA
(Sobre as prioridades do Governo)
Ideologia de gênero é coisa do capeta, diz Bolsonaro na Marcha para Jesus.
Jornal Folha de S. Paulo, 10 de agosto de 2019.
As precauções do Presidente não parecem ser as mesmas do cidadão
normal, que é capaz de pensar e agir sem o fel nocivo das ideologias...
Para esses, o que de fato importa é que haja comida na mesa todos os
dias, é que os pais de família tenham um trabalho digno, é que sejamos
bem atendidos nos hospitais, é que andemos nas ruas sem o receio de não
voltar para casa, é que nossos filhos tenham uma educação que os tornem
capazes de ser alguém no mundo, é, enfim, as coisas elementares, sem as
quais não se pode ter dignidade na vida... O que adultos fazem entre si,
dentro de quatro paredes, é problema deles e não deveríamos ter nada a
ver com isso... Enquanto ele luta contra moinhos de vento, há uma mesa
sem comida, há uma mãe e um pai desempregados, há um doente sem
atendimento, há um jovem assassinado... A realidade é só o que importa.
Já não nos preocupam os fantasmas...
É isso!

OS CÚMPLICES
(Sobre a cumplicidade dos eleitores)
Câmara gasta R$ 93 milhões com despesas médicas em 6 meses.
O Estado de S. Paulo, 04 de agosto de 2019.
Muitas pessoas que ficam indignadas com este tipo de coisa, são as
mesmas que colaboraram gentilmente com seus votos para a manutenção
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de toda essa vergonhosa devassidão moral... Não há justificativas
aceitáveis para se votar num sistema político imoral como este... Não
importa quem chegue lá, o fato é que qualquer um eleito neste sistema
político, por mais honesto que seja, vai ter sua teta abundante para
mamar. Sim, pois, a questão não reside necessariamente no candidato,
mas no modo como as leis foram feitas para beneficiá-los... O honesto até
pode continuar honesto, porém, da forma como funciona esse sistema
político, ele será apenas mais um honesto a desfrutar de regalias e
privilégios... Quanto aos seus eleitores, esses continuarão revoltados com
suas próprias cumplicidades...
É isso!

"NORMALIDADE"
(Sobre o 'legal' e o 'moral' na política brasileira)
Tabata defende contratação de namorado e diz que fez campanha eleitoral na raça.
Jornal Folha de S. Paulo, 24 de julho de 2019
No Brasil, ao contrário dos países politicamente sérios, a promiscuidade
sempre foi sinônimo de normalidade... O dinheiro público na mão dessa
gente é como doces em mão de criança: se alguém não impor limite
empanturra-se sem qualquer constrangimento de consciência. .. A
obscenidade a que deram o nome de "Fundo Partidário", em que se fatia o
dinheiro do povo para a lambujem de parasitas glutões, é uma das
inúmeras excrescências que se inserem neste sistema político de
conveniências, feito sob medida para o próprio benefício, sendo um
contundente exemplo de que o voto, em vez de mudar a cara da nossa
política, apenas chancela o "Modus operandi" iniciado lá em 1500 por
Pedro Álvares Cabral... Alguns ainda acreditam nele. São os cúmplices...
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"ÍDOLOGIA"
(Sobre a morte de João Gilberto e a atitude de Bolsonaro)
10 de julho de 2019.
JAIR (SOBRE A MORTE DO "MC REAÇA")
"...Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil"
JAIR (SOBRE A MORTE DE "JOÃO GILBERTO")
"Uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?"
"Diga-me quem é teu ídolo, que eu direi quem és tu..."
A reação de Bolsonaro acerca da morte de João Gilberto (um dos maiores
cantores brasileiros de todos os tempos, o qual espalhou o nome do Brasil
pelo mundo) sintetiza em si a decadência cultural desses novos tempos...
Independentemente do gosto musical de cada um, não é possível
conceber que o Presidente do Brasil tenha ignorado de forma tão estúpida
o papel protocolar que cabe a um grande estadista em semelhante
momento. O caso de João Gilberto não foi, porém, o primeiro. Antes ele já
havia ignorado o passamento da grande Bibi Ferreira e da genial Beth
Carvalho. Também não congratulou (como se deveria esperar de um
chefe de Estado) o cantor Chico Buarque pela conquista do Prêmio
Camões de Literatura. E tudo isso por uma simples questão de
ideologia... Mas como bem escreveu, hoje, o grande Ruy Castro: "Diz-se
que Bolsonaro não se pronuncia sobre certas pessoas porque não sabe
quem são, nem tem quem o instrua. É possível. Seu universo de
referências culturais não parece extrapolar a churrasqueira do
condomínio onde morava, na Barra."
É isso!

VELHICE E REALIDADE...
(Sobre a aceitação da velhice)
23 de junho de 2019.
Nunca os velhos tiveram tantos direitos e privilégios como nesses novos
tempos!... Esse, porém, é o preço a pagar pelo ostracismo que se lhe
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impõe e que o condena a uma espécie de "inutilidade premiada"... É como
se lhe tivesse fazendo uma concessão em troca de sua submissão ao
"espírito do tempo", em que o jovem, na sua inexperiência vital, assume o
papel de empreendedor absoluto, tendo em suas mãos a experiência
emanada dos "tubos digitais".... Por outro lado, como parte de todo esse
processo, a própria velhice é contestada, e de tal modo que muitos
chegam aos sessenta anos de idade como se ainda tivesse entrando na
adolescência... São esses que, lutando contra a própria natureza e
ignorando a realidade patente do espelho, não apenas tentam escapar à
inevitável decrepitude, como, também, despendem dinheiro e tempo
numa tentativa frustrada e bizarra de se parecer jovem... Ao fim, tornamse apenas ridículos...
É isso!

CONSCIÊNCIA
(Sobre a responsabilidade das pessoas)
'Cadeirinha do bebê: todo mundo que é pai e mãe é responsável', diz Bolsonaro.
Folha de S. Paulo, 5 de junho de 2019.
A lógica do Bolsonaro seria a ideal se não fosse o pequeno problema de
depender da consciência humana, e mais ainda da consciência de um
povo que (em grande parte) está acostumado a infringir as mais
elementares regras da boa convivência, como, por exemplo, furar uma fila
para ser atendido primeiro... Por esta mesma lógica deveria ser abolida
igualmente a regra que impõe o uso do capacete para os motoqueiros,
aquela que torna obrigatório o cinto de segurança nos veículos, a outra
que obriga o cidadão a votar, a pagar impostos etc... Sim, pois, se o cerne
da questão é deixar a "coisa" sob a "responsabilidade" de cada um, então
que se conceda também a todo cidadão honesto o sagrado direito de
chutar o traseiro de políticos corruptos, os quais são - certamente - muito
mais nocivos para a sociedade do que a concentração de todas as
"indústrias de multas"...
É isso!
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SÍMBOLOS
(Sobre os 'símbolos' nas ações políticas)
'Lamento o ocorrido', diz Moro sobre mudança do Coaf para o Ministério da
Economia.
Globo, 23 de maio de 2019.
A retorno do COAF para o Ministério da Economia pode não significar
muita coisa na prática, porém, sua importância simbólica é
inquestionável... O simples fato de políticos como o Aécio ter votado pela
mudança, já é um grande indício de que alguma coisa de podre norteou
os seus interesses... Sim, pois, não havia absolutamente nenhuma razão
de ordem prática que pudesse justificar a transferência... É bem certo que,
se em vez de Sérgio Moro, fosse outro o ministro da Justiça, nada disso
aconteceria. E é bem aí que reside todo esse "símbolo"... Não surpreendeu
a passividade de estátua de Bolsonaro diante da questão, afinal, foi
exatamente do COAF que veio a público a sujeira que nodoou a biografia
do filho.... As transformações de que o Brasil tanto precisa certamente não
virão do antro deste poder: cabe apenas ao povo derrubar, nas ruas, esta
"Bastilha"...
É isso!

PROTESTAR
(Sobre a importância dos protestos)
Presidente do PSL diz que é sem sentido a manifestação de domingo próBolsonaro.
Folha de S. Paulo, 21 de maio de 2019.
Chega ser hilário ver os "baluartes" da democracia, inclusive alguns
jornalistas chiques e perfumados, criticarem uma manifestação popular,
porque simplesmente não concordam com ela... Eu posso discordar dela
por várias razões, porém, isso não me dá o direito de vociferar maldições
contra quem quer protestar... O que eu não posso é fazer do meu protesto
motivo de estorvo para restringir a liberdade de ir e vir dos outros... De
resto, cada um protesta como bem quer e pela causa que bem entender...
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Não é da minha conta se o cara quer protestar contra o casamento
cortando o próprio pinto... Desde que não seja o meu, não tenho nada que
ver com isso...
É isso!

JOANA D'ARC VS. OLAVO DE CARVALHO
(Sobre a vaidade de certas figuras brasileiras)
18 de maio de 2019.
O que poderia haver de comum entre essas duas figuras tão comentadas
pela mídia nos últimos dias, aqui no Brasil?... Bem. Enquanto Joana D'Arc
precisou de um diploma de Harvard para vangloriar os próprios méritos,
Olavo de Carvalho ostenta a própria vaidade no fato de não possuir título
universitário de qualquer espécie. Em ambos os casos, porém, o plano de
fundo é o mesmo: o império absoluto do ego!... As pessoas que mais têm
necessidade de falar de si mesmas, que fazem do pronome "eu" a
principal palavra de suas conversas e de suas páginas nas redes sociais,
muito provavelmente possuem alguma grave imperfeição de caráter, e
não devem ser levadas muito a sério.... Por não conseguirem viver sem a
contínua aprovação de si próprias, são extremamente criativas na
elaboração de narrativas que corroborem suas supostas virtudes... Como
ponderou um dos nossos filósofos: entre os males da natureza, alguns há
que têm remédio; porém os que têm a vaidade por origem, são incuráveis
quase todos...
É isso!

FLÁVIO BOLSONARO E OS OUTROS
(Sobre a ênfase a um dos filhos de Bolsonaro)
Justiça do RJ autoriza quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro
Globo, 13 de maio de 2019.
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Um relatório do Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) apontou
movimentações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no período que vai de
janeiro de 2016 a janeiro de 2017, cuja suma alcançou a espantosa cifra de
R$ 207 milhões. Deste valor, R$ 1,2 milhão referem-se a atividades
envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro... Diante
disso, tornou-se comum, entre os bolsonaristas, questionar a "exagerada
ênfase" dada ao caso do filho do Presidente, sendo que os outros tiveram
movimentações bem maiores, como no caso do gabinete do deputado
petista André Ceciliano, que movimentou R$ 49 milhões... Bem. As razões
parecem simples, e podem ser sintetizadas em dois pontos básicos: 1) Flávio Bolsonaro é filho do Presidente, condição essa que lhe impõe
necessariamente um "fardo" maior, posto que não mais lógico do ponto
da vista do rombo aos cofres públicos; 2) - Flávio Bolsonaro elegeu-se,
entre outras razões, em decorrência do seu discurso altamente moralista e
renovador, de homem íntegro, patriota e defensor dos princípios
norteadores da família tradicional brasileira... As explicações de Flávio
Bolsonaro, assim como de todos os outros que foram pegos com as "calças
arreadas", são basicamente as mesmas. Em vez de apresentarem provas
contundentes de suas lisuras, recorrem a todo tipo de chicana jurídica,
arrotando um falso moralismo que só engana a trouxas diplomados. A
realidade, porém, é que no Brasil tornou-se mais fácil achar um peixe na
floresta do que um político honesto. Como dizia Millor: "Político é um
sujeito que convence todo mundo a fazer uma coisa da qual ele não tem a
menor convicção."
É isso!

LEIS DE CABARÉ
(Sobre o ridículos de certas leis brasileiras)
Suzane von Richthofen deixa prisão para 'saidinha' temporária de Dia das Mães
Globo, 8 de maio de 2019.
Há algumas leis no Brasil que parecem ter sido elaboradas diretamente
do manicômio ou do prostíbulo. Uma delas é a tal "lei da saidinha", que
concede a um criminoso que matou a própria mãe o direito de respirar a
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liberdade no dia em que se festejam... as mães! Dizem os tais
"legisladores" que o objetivo da lei é ajudar o preso no seu processo de
reintegração à sociedade. Ora, o simples fato de um preso aceitar esse
direito numa data que lhe deveria ser tão moralmente imprópria, isso em
si já faz transparecer que essa tal "reintegração" é pura farsa. Ademais,
dizem que determinadas leis são de caráter interpretativo. Se assim o são,
por que, afinal, não usar do bom senso para casos tão específicos quanto
este, o qual tanta indignação causa na sociedade? Sim, é legal, disso não
há dúvidas! Assim também eram o Holocausto, a Escravidão e o
Apartheid... Como dizia o pensador: "O último grau de perversidade, é o
fazer servir as leis à injustiça".
É isso!

ARMAS E VASELINA
(Sobre a questão do porte de armas)
Decreto de Bolsonaro estende direito a porte de armas para 20 categorias, como
políticos eleitos, caminhoneiros e oficiais de Justiça.
O Globo, 8 de maio de 2019.
Há muita gente comemorando o novo Decreto de Bolsonaro sobre o porte
de armas!... Na decisão publicada hoje, algumas categorias foram
contempladas, tais como os jornalistas, os caminheiros, os advogados e, é
claro, os frágeis e indefesos políticos... A ideia parece ser a de privilegiar
as profissões mais vulneráveis à violência. Porém, eu, que consigo mascar
um chiclete e andar ao mesmo tempo, não me sinto o suficientemente
idiota para acreditar que um trabalhador da periferia, que acorda quatro
horas da manhã para a labuta, esteja menos suscetível à violência do que
qualquer outro cidadão, seja lá qual for sua atividade. Na verdade, o
referido Decreto nada mais é do que a omissão explícita do governo em
oferecer proteção à população, entregando para alguns a sua própria
(in)segurança. O que de fato interessa ao cidadão comum, ou seja, as
medidas que nos afetam diretamente (mais policiamento nas ruas, leis
mais severas contra os criminosos, mais rigor contra os policiais
corruptos, investimentos na instalação de equipamentos de vigilância nos
locais mais perigosos, mais presídios, mais cadeias etc.), tudo isso passou
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ao largo do "glorioso Decreto"... Para o povo... Ah, o povo!... Se nos
faltarem as armas, restará ainda a vaselina... muita vaselina...
É isso!

CONSTRANGIMENTO
(Sobre a influência do 'olavismo" na política brasileira)
Ex-comandante do Exército chama Olavo de 'Trótski de direita' e responde a
ataques.
Folha de S. Paulo, 6 de maio de 2019.
Olavo de Carvalho, por trás de um teclado lá nos Estados Unidos, tem
sido mais devastador para o governo Bolsonaro do que a oposição
concentrada... A capacidade desse senhor em disseminar a discórdia, em
promover o espírito de rivalidade, só é compreensível sob a ótica da
patologia... Tal situação, para Bolsonaro, chega ser constrangedora. Se por
um lado ele depende politicamente dos militares, por outro está
intrinsecamente ligado à ideologia olavista... O desfecho da "peça" parece
imprevisível, porém, a depender da lógica provável, alguém certamente
sairá machucado desse "triângulo amoroso"...
É isso!

REPÚBLICA DAS BANANAS
(Sobre o uso do poder para tirar vantagens)
Itamaraty foge de padrão ao condecorar Eduardo e Flávio Bolsonaro.
O Estado de Minas, 03 de maio de 2019.
Qual o pai que não desejaria homenagear um filho a quem ama?... No
caso específico, porém, a questão vai muito além da mera deferência
afetiva. Ao prestigiar os próprios filhos com a mais distinta condecoração
do Itamaraty, o Presidente apenas perpetua o que no Brasil foi praxe
desde os idos tempos coloniais, refletindo uma característica típica das
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chamadas "Repúblicas das bananas". Ou seja: fazer uso do poder
conferido para tirar alguma vantagem dele, ainda que a simples
satisfação de uma vaidade pessoal.... Tal comenda distintiva, que deveria
ser atribuída a uma pessoa apenas "pelos seus serviços ou méritos
excepcionais" , foi usada deliberadamente sem um critério mínimo e
razoável, seja este legal ou moral. Ora, o que afinal, Eduardo e Flávio
Bolsonaro fizeram de tão excepcional pelo Brasil para se tornarem
merecedores de tamanha honra?... Apenas isso: nasceram dos
espermatozoides do Presidente...
É isso!
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