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Só venha a nós.... I

Longe da guerra política ou ideológica
referente aos pagamentos salariais aos
profissionais que atuam no Brasil, feitos
ao governo dos irmãos Castro em Cuba,
certo é que, de “amigo”, o governo cubano não tem nada nosso. Enquanto enviamos dinheiro à ilha, seja via serviços
médicos ou financiamento do BNDES, é
curioso salientar que, para entrarmos em
Cuba, nós estamos sujeitos a uma série de
restrições diplomáticas.

Só venha a nós... II

A escritora Goretti Freitas, presidente do Clube dos Escritores de Ipatinga, e a
amiga Amélia Luz, em evento acadêmico realizado em Mariana

Segregados I

Todos são iguais perante a lei. Com os
mesmos direitos e deveres. Mas, como
políticos incoerentes promovem lambança parlamentar misturando legislação
ampla para o cidadão e crença religiosa
da sua preferência pessoal, aí “desanda”
tudo. Não fosse isso, a paz reinaria plena e absoluta entre todos. Com cada um
escolhendo com quem ir para a cama. E
outros menos preocupados com as camas
alheias do que com os bancos de suas
congregações espirituais. Enfim, vida que
segue, com ou sem segregações.

Segregados II

Pois bem, certo é que, na temporada de
cruzeiros marítimos que aporta em terras
brasileiras, um transatlântico vai ancorar
no Rio de Janeiro com turistas lésbicas. O
Cruzeiro das Lésbicas começa na Argentina, passa pelo Uruguai, Santos-SP e Paraty-RJ. Sem ter sequer um único homem a
bordo. Assim como as turistas, o comando e todo o serviço do navio estão a cargo
de mulheres. E como não haverá machos
a bordo do luxuoso barco, os mictórios
dos banheiros masculinos foram transformados em vasos de flor.

Se quisermos viajar a turismo na nostálgica ilha que parou no tempo há mais
de 50 anos, temos que ter passaporte válido superior a meses, preencher formulários, provar reservas de hospedagens,
aquisição de um seguro de cobertura
de despesas médicas válido na ilha (isso
mesmo, em caso de doença inesperada,
brasileiros não podem ser tratados sem
seguro lá). Também devemos apresentar
ao governo cópias das passagens de ida e
volta e saber que o prazo para turismo é
de 30 dias, prorrogáveis por mais 30.

Só vem a nós... III

Quem tem “amigos” assim não precisa de “inimigos”. Aliás, até parece que somos norte-americanos, e não brasileiros.
Para se ter uma ideia dessa distorção, países considerados distantes de nós, brasileiros, e nem tão “companheiros” assim,
não exigem nem visto, caso queiramos ir
passear por lá. O processo é muito menos
burocrático. É o caso da Alemanha, Áustria, Holanda, Eslováquia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Suíça, Hungria, Croácia,
França, Grécia, Filipinas, Polônia, República Tcheca, Tunísia, Israel, Marrocos, Turquia, Coreia do Sul e tantos outros. Enfim,
nas relações internacionais é muito comum o uso da reciprocidade. E com tanta camaradagem dada pelo Brasil aos irmãos ditadores cubanos, no mínimo, os
brasileiros deveriam ser recebidos com
tapete vermelho naquela ilha.

Quem de manhã
compreendeu os
ensinamentos da sabedoria,
à noite pode dormir contente.
Tenha um bom dia!
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Arthur Montesano Félix, Fred Ferramenta, Leonardo Barros Quintão, Paulo Almir
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Sant’Ana e Maria do Socorro Silvino

Mural
zA
zviolência deu o tom no fim de semana no
Vale do Aço, com mortes de adultos e menores
nas estradas e em lagoa. Estamos virando capital do crime, pois até ônibus incendiado em represália aconteceu. Que Deus nos proteja...
zNo
z final de semana, Ouro Preto esteve em festa, com a formatura das turmas de engenharia.
Fato que chamava atenção era que praticamente todas as repúblicas fizeram festa, mas estampavam uma faixa de tecido preto em solidariedade a uma estudante de Ipatinga que perdeu o
pai recentemente.
zNão
z teve jeito... Os ditos clubes “pequenos” do
futebol das Alterosas esperneiam, esperneiam,
mas todos os anos, com raríssimas exceções, são
obrigados a assistir, de camarote, aos “grandes”
Atlético e Cruzeiro decidirem o Campeonato Mineiro.
zAqui
z pelo Vale do Aço, há quem lamente a pífia campanha realizada pelo Saci no hexagonal
da Segunda Divisão. Os torcedores do Saci vão
ter que esperar mais um ano, a exemplo dos
adeptos do Tigre de Ipatinga.
zJackson
z
Melo estudou comunicação, mas é
mesmo um artista dos bons. Ele comemora o
sucesso que a sua música, Avassaladora, vem fazendo nas redes sociais. O clipe está bombando
no Youtube.
zNão
z há meio-termo. Há coisas que ou a gente
ama ou a gente odeia. Esse é o caso da chamada
revolução “gloriosa”, ocorrida no Brasil em 1964
e que completou 50 anos ontem. Há quem sinta
saudades e há quem deseje apenas esquecer.
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