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Racismo
Quando estive na

Alemanha, no século
passado, convidado pelo
governo daquele país, a
grande preocupação era com
o ressurgimento do
neonazismo. Agora, no Brasil,
a minha preocupação é com o
racismo, que dia após dia
aumenta mais. Nas ruas, nos
campos de futebol, nas
universidades, em todos os
ambientes. É um absurdo que
tem que ser combatido já!

O advogado
Estênio Campelo
e sua Ana
Cristina (foto)
seguem hoje
para Miami,
onde se casa na
próxima sexta, o
filho Guilherme e
a bonita Carolina
Frota. A
cerimônia e a
recepção serão
no luxuoso hotel
Font ainebleau

O STF
é outro

Conheço o Supremo
Tribunal Federal desde a
minha chegada a Brasília,
54 anos. Muito mais do
que todos os ministros que
o compõe. Quando
mudou-se para Brasília a
duras penas, ele era outro.
Não existiam debates e
bate boca com outros
poderes, jornalistas. Os
ministros eram intocáveis.
Mundo vasto mundo...

Respeito
Respeito é bom e eu

gosto. O pré-candidato
Eduardo Campos outro dia
fez um comentário citando
o presidente José Sarney.
“Menino dos olhos azuis”,
Eduardo Campos, respeite
os homens públicos mais
velhos, ainda mais se
tratando do maior político
dos séculos XX e XXI.
Cresça e apareça.

Palavra de Collor
“Depois de mais de duas décadas de

expectativas e inquietações pelas injustiças
a mim cometidas, cabe agora perguntar:
quem poderá me devolver tudo o aquilo
que perdi? A começar pelo meu mandato
presidencial e o compromisso público que
assumi; a tranquilidade perdida por anos a
fio, assim como a retratação proporcional
que todo ser humano merece ao se
prejulgado sem julgamento, injustiçado sem
culpa, vitimado sem dolo e responsabilizado por
atos e fatos inventados e versões forjadas”, criticou o
ex-presidente Fernando Collor em discurso após sua absolvição no
Supremo. Volta Collor!

Defasado
É inconcebível que a Receita

Federal ainda não tenha proposto
mudança decente no reajuste da
tabela do Imposto de Renda, que
está pra lá de defasada.

Descompasso
Estudo do Sindicato dos

Auditores Fiscais revela que já são
61,24% de descompasso, desde
1996. Alguns deles não conseguem
nem mais prover o necessário às
suas famílias.

Inflação
Em um país em que o processo

inflacionário tem ganhado vigor e
pressionado as metas anuais
definidas pelo governo, por que dar
tratamento desfavorável aos
índices que afetam o bolso dos
brasileiros?

A turma dos oitenta
Muita gente entrando na casa dos 80 anos em

2014. Ontem, foi a vez do médico patologista
Hélcio Miziara, que ganhou de presente dos
filhos, Maria da Graça e Hélcio, uma viagem a
Nova Iorque. Quando liguei para
cumprimenta-lo, ele estava na 5ª Avenida,
tiritando de frio. E eu tô chegando lá.

Café com leite
Não será novidade para este colunista se surgir

no PSDB uma chapa tucana café com leite, sendo
o mineiro Aécio Cunha Neves e o paulista
Aloysio Nunes, como vice. Na política,
antigamente, sempre se falava ou mesmo
formava a chapa “café com leite”. Pode dar certo.

A Galeria de Arte da LBV e a
República Tcheca inauguraram a
exposição de Lucie Jindrák
Skrivánková, que vai até o dia
15. O diretor regional da LBV,
Paulo Medeiros e o primeiro
secretário Viktor Dolista, cônsul
da República Theca ladeando a
pintora Lucie Jindrák

Jirí Havlík, embaixador da República Tcheca no
Brasil e o professor Bohumil Med

Os embaixadores no Brasil, do Cazaquistão, Ordabayev
Bakytzhan e da Indonésia, Sudaryomo Hartosudarmo

Artista Lucie Jindrák e voz de
veludo Luícia Garófalo
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