
Censura escancarada e solta
Os mesmos artistas que criticavam a 
censura dos militares, como Chico 
Buarque e Gil, se calam e se omitem 
sobre decisões como a da juíza Gina 
Fonseca, que censurou o canal do 
humorista Léo Lins e proibiu ele de 
fazer piada com uma série de temas. 
Ou seja, definiu o que pode ser dito ou 
não. Parece piada, mas é só ditadura.

Piada sobre coisa nenhuma
Ela proibiu piadas com “raça, cor, etnia, 
religião, cultura, origem, procedência 
nacional ou regional, orientação sexual 
ou de gênero, pessoa com deficiência 
ou idosa, criança, adolescente, mulher, 
ou qualquer categoria considerada 
como minoria ou vulnerável”. Só faltou 
incluir papagaio. Não sobrou muita 
coisa para fazer humor. Juiz pode?

Tite reduzido ao seu tamanho
Tite é um treinador medíocre e bem 
limitado. Já escrevi isso várias vezes, 
desde que ele assumiu a seleção. 
Depois de vexame em duas copas 
seguidas, ele finalmente saiu e passou 
a divulgar que tinha "várias propostas" 
de times e seleções da Europa. Tudo 
mentira. Ninguém se interessou, nem 
mesmo times de divisões inferiores da 
Europa ou Brasil, só o Corinthians. Ele 
tenta o Al-Hilal, mas é só a terceria 
opção. Não é novidade, é realidade.

Sinapro apoia festival luso
O Sinapro, Sindicato das Agências de 
Propaganda da Bahia, fechou parceria 
com o Lisbon Awards Group, que 
promove o Lisbon International 
Advertising Festival. O festival tem o 
Lisbon AD para propaganda, o Lisbon 
PR, para Relações Públicas e o Lisbon 
Health, para publicidade na área da 
saúde. As inscrições já estão abertas e 
o anúncio dos vencedores vai acontecer 
no dia 18 de setembro.

Criada a justiça mediúnica
É urgente aprovar uma PEC reiterando 
o que a Constituição já proíbe, mas 
virou arroz de festa: a censura. Juízes 
aproveitam a postura do STF e 
censuram toda e qualquer opinião da 
qual não gostam. E até são videntes: o 
jornalista Rodrigo Constantino teve 
censurado um vídeo no YouTube que 
ainda não tinha sido publicado...

Democracia é outra coisa
Na segunda guerra mundial, nazistas 
desumanizavam os judeus para 
justificar seu extermínio. Hoje, STF,  
esquerda festiva e a mídia militante 
desumanizam quem é oposição a Lula 
para justificar todas as prisões ilegais, 
processos kafquianos, assassinato de 
reputações e censura seletiva digital. 
Vivemos uma ditadura fascista.

Não existe vida material
Não existe vida espiritual e vida 
material. Quem é escravo do dinheiro, 
na verdade, exerce sem saber uma 
forma espiritual de egoismo, medo da 
pobreza ou necessidade de afirmação 
acumulando coisas. Quem sabe usar o 
dinheiro tem prazer e alegria com ele, 
exerce generosidade, tem consciência 
de que é secundário ao espírito.

O desserviço das "patrulhas"
Na nossa turma de moleques, que 
brincava na Rua Ruffo Galvão à noite, 
tinha um gay. Ninguém nunca parou 
para pensar nisso, ele era apenas mais 
um garoto brincando. Nas últimas 
décadas, na tentativa de acabar com um 
preconceito que existia mais dentro das 
famílias, a patrulha gay levou esse 
preconceito para o resto da sociedade.

Privilégio gera preconceito
Hoje, a cada tentativa de impor a 
filosofia gay à maioria hetero, esse 
preconceito se multiplica. O mesmo 
vale para a patrulha feminista e a negra. 
Só aumentam a divisão. Sempre que 
exigem privilégios de uma "reparação" 
que não faz sentido, geram reação da 
maioria e mais rejeição. As patrulhas 
dividem a sociedade, são nefastas.

O cinismo correto do Estadão
Estadão acusa Lula de usar o MST para 
se vingar e enganar o país. O jornal 
está certo na crítica, mas errado no 
cinismo, porque apoiou Ludrão e 
atacou Bolsonaro durante toda a 
campanha eleitoral. Além disso, até as 
pedras do Rio Cachoeira sabiam que o 
grupo terrorista MST voltaria a agir 
sem amarras com Ludrão no poder.

Açúcar puro é mais saudável
A Organização Mundial da Saúde soltou 
relatório confirmando o que eu sempre 
disse: os adoçantes não ajudam a 
emagrecer e ainda podem aumentar a 
mortalidade. Quem usa tem mais 
chance de sofrer diabetes tipo 2 e 
doenças cardiovasculares. Vale para 
aspartame, stévia, acessulfame-K, 
advantame, ciclamatos, neotame, 
sacarina e sucralose, entre outros. O 
açúcar é natural e muito melhor.

* A Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) decidiu jogar no 
lixo a credibilidade e entrar para o 
conselho do governo Lula, que deveria 
fiscalizar. É a turma de George Soros.

* O STF considerou ilegal a revista 
íntima em presídios. A bandidagem 
está em festa. Pode contrabandear 
celulares, facas e drogas à vontade, 
trazidos por esposas e advogados.

* A midia jornaleira divulgou que Collor 
foi condenado a 33 anos de cadeia por 
corrupção, mas omitiu que isso foi no 
governo Ludrão 2, quando era aliado.

:::::::::::::::: Post-it da coluna :::::::::::::::
O In Concert da Morena FM deste domingo, 
19h, a gente afasta o sofá, chama os amigos e 
faz um especial com o mestre do soul nacional  
Cláudio Zoli * O brasileiro precisa retomar 
sua capacidade de se indignar e perder o 
medo de ir para as ruas, lutar contra ações 
absurdas de juízes e a censura do STF * A rua 
Juca Leão é uma ótima rota para a rótula da 
JS Pinheiro, mas precisa de asfalto novo.

A importância de Paulo Vicente para a 
Morena FM, onde foi dos primeiros 
locutores e comandante das externas 
na Copa do Mundo, nos carnavais, nas 
festas de São João, nos shows, não 
poderá nunca ser reiterada o 
suficiente. Mas a rádio quis deixar sua 
lembrança marcada para sempre, por 
isso batizou o estúdio onde ele fez o 
Jornal das Sete por mais de 20 anos 
com seu nome. É dele, é ele. Foi uma 
cerimônia simples, mas de coração, 
com a esposa Raquel, os filhos Yvabelle 
e Paulinho (na foto), o irmão Cosme, 
amigos e colegas. Todos lembrando de 
seu humor, sua conversa bacana, sua 
dedicação ao rádio de qualidade.

O olho de um fotógrafo não presta 
atenção só no que está na frente dele. 
Inconscientemente, o fotógrafo busca 
pedaços de imagem pelas laterais do 
olho, não importa o que está fazendo. 
Nesta sexta, estava atravessando a 
ponte do Marabá para ir ao centro 
quando alguma coisa chamou minha 
atenção, lá no canto do olho. Era este 
facho de sol destacando as colunas 
brancas da Praça Rio Cachoeira, como 
que quisesse chamar a atenção só para 
este detalhe. Ao mesmo tempo a 
margem do rio estava espelhada nas 
águas e o resto da praça já na sombra 
de um fim de tarde. Não dava para 
ignorar. Tive que parar e fotografar.

Um papo pra lá de Marrakesh, só que 
sério, divertido, profundo. E valioso. 
Foi assim o papo desta semana no 
talk show Mesa Pra 2, quando recebi 
Emerson Mozart e Tamara Bonfim 
para falar da experiência dela no 
Surya. Mas não ficou nisso. Falamos 
de espiritualidade, escolhas, vida, 
mudança interior, enfermagem e 
até... curar boi no pasto. O papo foi 
tão incrível que esqueci de tirar foto. 
Em morenafm.com/podcasts.html


