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Até a pé um dia iremos
Preso por ter cão, preso por não ter cão. O antigo ditado ilus-

tra a realidade do novo preço da tarifa dos lotações, R$ 8,00. Os 
donos falam que o preço do diesel tornou a majoração inevitá-
vel. O usuário dirá que por esse preço é melhor chamar o apli-
cativo – rezando para que o motorista não cancele a viagem – ou 
vai de ônibus, torcendo para que ele não demore muito.

O general tinha razão
Como na história do general do Viva o Gordo 

de Jô Soares, que acordou depois de 20 anos, ir a 
um restaurante hoje depois, não de uma década, 
mas de dois anos, é de tirar o tubo. A mesma coi-
sa com o preço de alguns produtos em supermer-
cados. A última tirada de tubo foi com o leite, que 
triplicou de preço em pouco tempo.

O dia depois do amanhã
Pessimistas acham que tanto o ex-presidente Lula (PT) quanto o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) não concluirão o mandato. Otimistas 
são de opinião de que tudo vai seguir o caminho tranquilo de sem-
pre, ganhe quem ganhar as eleições ao Planalto deste ano. Realis-
tas temem as duas hipóteses.

O tempo é...
Dedos nervosos estão como 

GPS de carro quando se toma 
outra rota que não a traçada: re-
calculando. A cada pesquisa que 
sai, vai se confirmando que Lula 
está bem à frente. Para alguns 
institutos, se a eleição fosse hoje, 
a fatura estaria liquidada no pri-
meiro turno; para o eleitor anti-
-PT e pró-Bolsonaro de carteiri-
nha, as pesquisas mentem. É 
conspiração, repetem, enquanto 
o capitão aumenta o pacote de 
bondades que, por enquanto, 
não revertem as intenções de 
voto em Lula e nem diminuem a 
rejeição a Bolsonaro.

...o senhor  
da razão

Repetida ad nauseam por Fer-
nando Collor de Mello quando pre-
sidente da República, a esperança 
é um tertius, que o MDB julga ser 
Simone Tebet, e o PDT pensa ser 
Ciro Gomes, que está em torno de 
8% das intenções de voto. O elei-
tor de Simone não se mexeu além 
de 1% até agora. Contam com a 
certeza que ela sobe em julho. 
Isso, sim, seria um fato novo nessa 
modorrenta pré-campanha, que 
parece pipoca em panela fria: cus-
ta a espoucar e quando acorda, faz 
um barulhão danado.

Os coitadinhos de Gleisi
É a iniciativa privada que corrompe nas estatais. A frase é da 

presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Que tirocínio! Agora 
está tudo explicado. Todos os afanos e mal havidos foram obra de 
malvados capitalistas que se aproveitaram do bom mocismo dos 
corrupt... perdão, dos coitados que não sabiam o que faziam.

Tá tudo dominado
A socialista chilena Michelle Bachelet ocupa 

alto cargo no Comissariado dos Direitos Humanos 
da ONU em Genebra. Ela tem dado paulada em 
cima de paulada no Brasil e seu governo. Interes-
sante que visitou a China e não deu um pio sobre 
direitos humanos no gigante asiático. Tudo em fa-
vor da causa, inclusive o silêncio obsequioso.

Inovação e palco de debates
Além de reunir im-

portantes agentes e em-
presas do ecossistema de 
inovação no Rio Grande 
do Sul, o Instituto Caldei-
ra se tornou um espaço de 
debates. Vai da tecnolo-
gia, tema que agrega a co-
munidade instalada no 
complexo da Zona Norte 
de Porto Alegre, a outros 
assuntos focados em em-
preendedorismo, de inte-
resse do meio empresarial 
gaúcho. Um exemplo foi 
um painel sobre legisla-
ção trabalhista na semana 
passada.

Um dos efeitos perversos da alta de juros em todo mundo é 
a possibilidade de recessão, preocupação de hoje. É a 
morte pela cura.

 ANDRESSA PUFAL/JC

Livre circulação
A OAB/RS realiza hoje audiência pública 

para debater a aplicação real da norma que apro-
vou a livre circulação de pessoas no Mercosul, o 
Mercado Comum do Sul, que vigora desde março 
de 2021. O presidente da Ordem gaúcha, Leonar-
do Lamachia, explica que a norma permite que 
cidadãos do Mercosul possam circular livremen-
te entre países do bloco, sendo tratados da mes-
ma forma que os nacionais de cada país. Pelo 
menos nisso o Mercosul precisa dizer a que veio.

Miúdas

 » MARMANJOS sentados nos assentos dos idosos 
nos ônibus são uma constante. Inclusive jovens.

 » QUEM levanta para dar lugar são pessoas 
adultas. E viva o povo brasileiro.

 » ANDE de ônibus, deixe o carro em casa, eles 
disseram. O criador da frase nunca andou de 
ônibus.

 » LINHAS importantes de Porto Alegre demoram 
meia hora para passar, e o veículo já chega lotado.

 » EM algum momento, os deuses do tempo vão 
resolver descontar nos gaúchos. Credo em cruz 
Ave Maria!

 » TERMINAR com o teto dos gastos públicos é 
esculhambar mais ainda o que já está esculham-
bado.

Persistência...
...O segredo de uma vida é livro que será lançado 

no dia 8 de julho, às 17h30min, no Espaço Cultural 
Iargs (avenida Borges de Medeiros, 1.127), pela escrito-
ra e juíza aposentada Martia Isabel Pereira da Costa.

Não me comprometa
Essa questão de aborto é um martírio para os políticos e gover-

nantes. É o típico assunto em que, em vez de presença de espírito, 
eles preferem ausência de corpo.


